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 اإلهــداء             



            

  اإلهـداء

التي أنجبت،وربّـت، إىل اليت علمتين أن الصرب سبب النجاح .. و         
  :ورحلت

  . رمحها اهللا  وأسكنها فسيح جنته  روح أّمي الطاهرة     

    ،الذي اعتنى إىل الذي علمين أن االعتماد على النفس سبب الفالح .. و       

  . وأسكنه فسيح جنتهرمحه اهللا   روح أبي العزيز   وأوصى ، وفنى   

 ،التي أحبت، وأسكنـتإىل اليت محلت معي راية النصر و الكفاح .. و   
  . زوجتي  الغالية  :فحضيت

  .إىل الذين أكّد من أجل أن يكونوا من أهل الّصالح ..  

  : األعــــزاء أبنائي   

   عبد الرمحنوطه ،املؤمنني أم خدجيةر الفاروق،عم،مرمي البتول،الصديق حممد
   هم وأبنائهماتوزوجإلى كل إخـــوتي     

  وأزواجهم و أبنائهم أخـواتيإلى كل         

  أهدي ثمرة هذا الجهد                                                 



  

 شكر كلمة        

و الذي بفضله مت اجناز  ،الذي بنعمته تتم الصاحلات  اهللا العلي العظيمأشكر     
  .  فله الحمد و المنة ، هذا العمل املتواضع

   :ةذتالشكر اجلزيل لألسا   
  »  مختار لزعر « أ ، د  : بالنجاح الذي بشر               

  »  الشارف لطروش « : أ ، د املشروع منسق               

   »  عز الدين حفار « ، د،  أ: املشرف              

  » السعيد بوطاجين « أ ، د السنة األوىل دكتوراه : ان خاللاحملاضر       

  »  نادية بوشفرة « ةأ ، د وزوجه :                                    
  كرم .علي بالنصح و التقومي، وال وامل يبخل نو الذي ،اهللا خريا مجزاه          

  القراءة و البحث ،إىل ولوج عامل  ملن شد أزري ودفع يبالشكر موصول 
  .»  محمد حمودي « أ ، د صديقهو  ، » الحاج جغدم « د أ،       

  .الذين مل يبخلوا علينا ، باملادة و الكلمة  ،ألساتذتنا الكرامالشكر   
  2014 للعام : ألصدقاء الدفعةالشكر   
الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد ، بالكثري أو القليل يف اجناز هذا   
  .  عملال

        الطالب : الشارف جغدم                                                         



  
  
  
  
  
  
  

  مـقـدمـة          
 
 
  
  
  



	مقدمة
  

 أ
 

 الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، واصطفاه على غيره من الكائنات الحمد   

خّص بمعجزة القرآن من جنس والحيوان، والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي 

، وحجة ظاھرة ما بقي على األرض لتكون معجزة قائمة على مر الزمان ؛البيان

  إنسان، أما بعد :

ا الذي بلغ قمة التقدم و الحضارة بعدم" اآلخر " في عصر رجحت فيه كفة ف   

، و غاب فيھا العقل ، فيھا المعجزة، و مّجدت تخطى قرونا سادت فيھا األساطير

، و أسس وثبّت فيه لبنة الفكر، أرسى فيه كل قواعد النھضةحتى وصل إلى عھد 

، ويرسم العالمطلق خافقا بھما ليسود ھذا ، وانلالعلم و قوامه العق هعالما جديدا عماد

، حتى أغرقھم قر ديارھم بشتى الوسائل المبتكرةحدوده ، ويباغت فيه النائمين في ع

  .و القادم أعظم ... في طوفان حضارته 

، ولم ميزان المعادلة بفعل قوة التأرجح، فلم نبالفتكاد ترمينا من " األنا " أما كفة     

، فوجدنا أنفسنا في كھف بعده اسبات خرجن. نستيقظ من السبات إلى أن يشاء هللا 

لم يتلطفوا، فعادوا ، ووليتلطفوا، أرسلنا بعض مفكرينا إلى أھلھا خارج الحضارة

، و يرة ھذا الركب بما يقتضيه الواقع، فريق يدعونا إلى مواكبة ومساشيعا و فرقا

  ؟وإلى متى..، واجترار التراث كرات و مرات يدعو إلى االعتكاف في الكھففريق 

ويزداد اتساعا بمرور ، ألن البون شاسع ، و حال األمةفرضه الواقع المعيشسؤال ي

  .وحتى التفكير في ردم ھذا البون أو تجسيره صار صعب المنال  الزمن،

؛ فنجد أنفسنا في المقدمة المزعومة كما ھو حتى تكتمل الدورة عند اآلخرأننتظر    

وحينھا  ،)ألن طبيعة الحركة في الكون حلقية و ليست مستقيمة ( الحال دون عناء ؟ 

، في اآلخر ونتميّع أحالھما مر، إما أن نساير ونتماھىال يمكننا االختيار بين أمرين 

أم أننا للحل الرباني .. كالھنود الحمر  أو أن نقف فتدوسنا أقدامه ونتالشى

  منتظرون؟ 



	مقدمة
  

 ب
 

  

منتظمة ، ال تحيد وال وصارمة  ،دقيقةن معلوم أن السنن اإللھية في الكوومن ال 

ما أصاب األمة ، فباألماني وإنما باألعمال ال تتأثر ال تحابي وال تجامل،تميل، 

السنن لھذه إال بسبب جھل أبنائھا  تخلف؛اليوم من  وحضارتھا اإلسالميةالعربية 

 ،الخبير وفق المنھج الذي قرره العليمو، واألمم والمجتمعات التي تحكم حياة األفراد

التيه على غير التخلف والبون وفالذي يطلب األسباب ليخرج من ظلمات ھذا 

  . أبدا التاريخ ولن يعي ال يزيد إال بعدا، ولن يفھم وإدراك للنواميس؛ بصيرة

النصر أو الھزيمة، السعادة أو ، وفق الثنائياتتعمل مجتمعه والنواميس  السننف   

 وال تتخلف أو تتبدل ،أو التخلف، القوة أو الضعف ، الرقيةذلمأو ال ةالعز الشقاوة،

  43فاطر اآلية  ﴾ اللَِّه تـَْبِديًال َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويًال  تِ فـََلن َتِجَد ِلُسنَّ ( 

بين األھداف من يكشف الحكمة من وراء األحداث، ويتتبع ھذه النواميس، و   

األحداث، وإلى وجود ھذه ن إلى ثبات النظام الذي تتبعه ئطميوراء الوقائع، و

على ضوء ما  نحو المستقبل ف خط السيرااستشره، فيدفع إلى الحكمة الكامنة وراء

بل يجب األخذ  ،مسلمين التمكين بمجرد كونناولن يتأتى النصر وماضي، الكان في 

  . كما أخذ بھا السلف سباباألب

ماضي المنذ نعومة أظفارنا على تمجيد وتعظيم  ننشأال ينكر أحد أننا واليوم  

حتى ، وفي إعالمنا، وكتاباتنارسـنا، ومن خالل افي مدو، نافي أُسر السلف،و

ـَلف وبأي طريقة )(تاريخنا المكتوب  ... فننشأ ُمشَبعين بفخر األجداد وتعظيم السَّ

إن وال ريب  ،الحاضر بل حّتى وضعه في منزلة تفضل منزلة ؛وتمجيد الماضي

 دَ َبيْ  م.، وتحقـيق التـقـدُ الِھَمم وإيقاظ العقول كشحذتحقيُق أھداٍف نبيلة؛  المقصود كان

ذ بأحالم الماضي في ا أوغلنافقد  ،أدَّى إلى عكس المطلوبكله ھذا  أن لتـلـذُّ

  . وتعميق الھوة البون اتساع، ويدفع بفاواقعنا الذي يزداد تخلـ عنا غفلنوأ، وأمجاده



	مقدمة
  

 ت
 

بالعلم و أسبابه؛ ونحرر العقل من عداءاته و نزعاته و أحكامه المزيفة  ما لم نأخذ 

اتجاه اآلخر، و نوظفه في إطاره اإلنساني تكريما لإلنسان باعتباره صنع هللا تعالى، 

 ،ونفك األغالل التي أحاطت به بحكم الخشية من البدعة الضالة، أو بفعل اإلستدمار

قال . ، متوّكال ال متواكال، مبدعا و مجدداليصبح نشيطا و بنّاء؛ فاعال و محركا

ُهْم ِإْصَرُهْم َواألْغالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ   «:تعالى   .157اآلية األعراف، »  َوَيَضُع َعنـْ

ال يمكن أبدا أن نحلم بارتقاء حضاري قال  ونبذل قصار الجھد، ما لم نكد و نجتھد،

، 11اآلية  ،الرعد » َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ ِإنَّ اَهللا َال يـَُغيـُِّر  «  :تعالى 

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت   «:قال تعالى، وال يمكن أبدا أن نتصف بصفة الخيرية ُكْنُتم َخيـْ

 آل عمران،اآلية » و تؤمنون باهللاللّناِس تأُمُروَن بالَمْعُروِف و تنهون َعِن الُمْنَكِر 

110   .  

ئيا في صياغة تصورا مبد المسائل الخالفية بين أبناء القريةبعض  أثارت لدينالذا    

حّدة في كل تجمع شعبي، د مناقشتھا موضوع البحث، خاصة تلك التي كانت تشت

الدينية التي ورثھا الَخَلف عن السلف؛ بحكم التقليد وأحيانا بحكم كالمسائل 

؛ والتي كانت تلقى نقدا الذعا ورفضا مطلقا ممن اكتسبوا * الجبرية اإليديولوجيا

ي العلمية عبر سنوات التدرج في جامعاتنا الوطنية، وف المعارفالمبادئ وبعض 

  مختلف التخصصات كعلوم الشريعة؛ واألدب؛ و حتى علوم الزراعة ...

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: سمة من سمات السلطة الدينية المتمثلة في الطاعة و الوالء التام لشيخ الزاوية  اإليديولوجيا الجبرية *
السنوسية بالمنطقة في كل األمور الدينية، كاإلفتاء وتحديد بداية و نھاية شھر رمضان وإصالح ذات البين ... 

تمع وصون ھوّياته لكن ال ينكر التاريخ الصفحات المشرقة لھذه اإليديولوجيا في الحفاظ على تماسك المج
الثقافية و الدينية واإلجتماعية ... أمام سياسات المستدمر الفرنسي المتمثلة في البطش واإلغراء و(فرق تسد)، 
إذ حاول بفعلته الدنيئة (اغتيال شيخ الزاوية " الشيخ سيدي عبد القادر بتكوك " رحمه هللا) القضاء على الثورة 

  ل المنطقة .التحريرية، والمرجعية الفكرية ألھ



	مقدمة
  

 ث
 

ھذا الخالف دفعنا وبكل حماسة إلى محاولة احتوائه، وإيجاد بديل توافقي بين    

الجيلين بحكم السن الذي يجمع بينھما، وكذا اطالعنا المتواضع على بعض تلك 

تحيلنا إلى عديد األسئلة: ما دوافع ھذا  -ھذا الخالف  -المبادئ ،فكانت إشكاليته 

) على كل ما ھو مرتبط بالموروث الديني؟ وھل في لنخبةاالخالف ؟ لماذا يتمرد (

فكيف السبيل إليه ؟  ؛ال لالختالف ؟ وإن كانلالئتالف  ھذا الموروث ثمة ما يدعو

   . ھذه األسئلة وأخرى سنحاول اإلجابة عنھا في ھذا البحث

أشاروا علينا أن نتناوله  الذينبعض األساتذة  بجمع المادة واستشارة وما إن بدأنا    

بنبل الفكرة،  أحسسنا ا من التوافق بين الجيلين، حتىرقد يحققمن منظور حداثي 

 مع بين التراث والحداثة، وعادت بنا الذاكرة إلى كتاب قرأناهعلى الج وعزمنا

) كي ال نمضي بعيدا عن احتياجات العصرأواخر القرن الماضي تحت عنوان (

ث به أول لبنة في ھذا البح وضعنا مصدرأول ) فكان بذلك  سعيد حوىللدكتور ( 

  . ) التراث العربي اإلسالمي ھوية حضارية وواقع حداثيالذي ولد باسم ( 

 ،الدائم إلى البحوث المرتبطة بالحضارة ميلنالھذا الموضوع  كما يعود اختيارنا   

وألن ، أدب وحضارة تخصصالعليھا في سنوات التدرج بحكم  والتي اعتدنا

، وموناليزا الباحثين تمنحھم الحضارة فسيفساء العصور بعطائھا المادي والفكري

األفكار و المعلومات، كما أن البحث نظر إليھا المتعة الثقافية، ويجددون بال

الحلقات المفقودة في الدراسات الحضارية ، ورصد الحضاري محاولة جادة إلعادة 

  الحضارات، فالتواصل مستمر أبدي .بين دقيق لقنوات التأثير والتأثر 

؛ فتولد األفكار مشتتة في مخاض الذاكرة دوما وألن شيطان البحث يحضر  

، واالستعاذة به من الشيطان ومبعثرة، ال يجمعھا و يعيد ترتيبھا إال توفيق هللا وحده

ه لبعض ناأركانه في مدخل خصصأن استوفى البحث  ناه عليّ نّ الرجيم؛ فكان مَ 

فصل أول الھوية، والحداثة ، ثم فيه التراث، والحضارة، و نافعرّ العامة المفاھيم 

 فيه لنشأتھا وعوامل تطورھا نارة العربية اإلسالمية وتطرقه للحضاناخصص



	مقدمة
  

 ج
 

التي ادعت بعض الحضارات الحديثة بعض خصائصھا  وأسباب تراجعھا، وذكرنا

ه ناخصص يأثرھا في الحضارة الغربية ، ثم فصل ثان وأبرزناالتميز واإلنفراد بھا، 

كالنص و الزمن فيه لبعض المفاھيم  التاريخي للتراث الحضاري ، فتطرقناللبعد 

بعض الفرق اإلسالمية، وكيف نشأ علم الكالم  وذكرنا ، ٍ ، وإشكالية المنھج الحداثي

، ثم التراثللعالقة بين االستشراق و فيه ، ثم فصل ثالث تعرضناوالمذاھب الفقھية 

، والذين لم يستطيعوا نشأة الصراع واالختالف الذي حدث بين المسلمين  ّنابيّ 

، ورؤيتھا للعقل للشخصية النموذج وتعاملھا مع التراث و تطرقناه إلى اليوم، تجاوز

ھذا العمل  ناختمثم  ،للحقيقتين الكالميتين؛ الحوار واالختالف اومعالجتھ ومراتبه،

مفعمة بعطر التجديد قدمھا للقارئ الكريم خاتمة جمعنا فيھا عصارة البحث لنب

باإلخالص  ولرسوله  ھاومزجنا ،ه السلف وأضاعه الخلفالذي نھجواإلبداع 

صلى هللا عليه  - إله إال هللا محمد رسول هللا  وللوطن، ولكل من تلفظت شفتاه بال

بالمنھج التاريخي في كشف مسيرة الحضارة العربية متوخين ومستعينين  -وسلم 

اإلسالمية منذ نشأتھا إلى انحطاطھا وأفول نجمھا، كما استعنا بالمنھج الوصفي في 

  سرد بعض الخالفات التي شھدتھا الحضارة العربية اإلسالمية حينا من الدھر .

في إعداد  تنام ھذه المقدمة أن نشير إلى الصعوبات التي صادفاتخفي  وال يسعنا   

، وھي صعوبة اصطالحية، تعود الستعمال المفاھيم المتعددة ھذا العمل المتواضع 

الجتھاد في توظيف ما ل اث والتمدن ...إلخ، وھذا ما دفعناوالترللحضارة والحداثة 

  . ثالثةمع عناصر الفصول الوتكييفه  – في نظرنا -    مناسبا  رأيناه

 ، وال يمكنھما إال أن يطاال عملناعمل ھنات ونقائصجزم أن لكل ن وأخيرا فإننا   

 نايم ، ممن تكرم عليبعد اإلرشاد و التقيھذا، وأنه ال يدفعھما إال التدارك و التقويم، 

  بالنقد والنصح والتعليم .

  الطالب : جغدم الشارف                                                                  

   ھـ 1439رمضان  01 الطواھرية يوم :                                                      

     2018 ماي 17الموافق ل                                                      
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 تعريف التراث

  تمهيد :

تمتلك األمة العربٌة اإلسالمٌة ثروة توارثها الخلؾ عن السلؾ بحكم التارٌخ، لكن    

ٌفرض مسإولٌته  أو الفهم و التحلٌل، جعل هذه الثروة عبء بؼٌاب أطر االستٌعا

 إلى ةالتارٌخً المتواصل، بحاجة دابم ذات العمق على النخبة من أبناء األمة، فاألمم

فً طرٌقة التعامل مع  األمةخٌارات  تصوغمة، اطر معرفٌة مستدأمنهجٌة متكاملة و

 و انجازهم السلؾ إبداعوتواصل  إلٌه،لكً تضٌؾ  وإنما، دون االكتفاء به تراثها

  .التارٌخً

المعرفة التارٌخٌة ، وال أرٌد هنا أن أتناول قضٌة التراث من حٌث أنه ركام من     

 -القارئ أنً أرٌد البحث عما فً التراث ، أو كٌؾ نتعامل مع التراث؟  حتى ال ٌتوّهم

بل أرٌد أن أتخذ من العوامل المنتجة  –رؼم أنً ال أنكر استفادتً الكبٌرة من قضاٌاه 

قد  –فً نظري  –دى به فً بعث النهضة المنشودة ، ألنه لهذا التراث نموذجا ٌقت

 توفرت الكثٌر من العوامل المشابهة أو القابلة للمشابهة لفترة النهضة الحضارٌة .

 : التراث لغة   

ِرثُ          ٌَ  ورث: الوارث: صفة من صفات هللا عز وجل، وهو الباقً الدابم الذي 

يرثون  الذين ،ُأولئك هم الوارثون »تعالى:وقوله . الخالبَق، وٌبقى بعد فنابهم

«الفردوس
1
ُثَك، وٌقال:  . فصار  َوِرْثُت فالناً ماالً أَِرُثه ِوْرثاً َوَوْرثاً إُذا ماَت ُمَورِّ

 مٌراثه لك. 

 

                                                           

 00و 01سورة المإمنون ، اآلٌتان  - 1
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ٌّاه: هب لي من لدنك َولِيًّا َيرِثُني ويَِرُث من  » وقال هللا تعالى إِخباراً عن زكرٌا ودعابه إِ

«آل يعقوب
1
إِنما  : ( 347ت) * مٌراثً؛ قال ابن سٌده ٌبقى بعدي فٌصٌر له أَي 

ِرَثُه أَقِرباُإه ٌجوز أَن ٌكون خا النبوة، وال ،أَراد ٌرثنً وٌرث من آل ٌعقوب ٌَ ؾ أَن 

ا معاشَر األَنبٌا -علٌه وسلم صلى هللا -، لقول النبًالمال فهو  ؛ما تركنا ء ال ُنورثإِنَّ

«اودَ دَ  انُ يمَ لَ سُ  ثَ رِ وَ وَ »عز جل:  وقوله ،صدقة
2
قال الزجاج: جاء فً التفسٌر أَنه  

ثهُ  َته وُمْلَكه. ورَّ  ُنبوَّ

 -علٌه السالم -َفَوِرَثه سلٌمان تسعة عشر ولدا، -علٌه السالم -وروي أَنه كان لداود 

 والُملَك.  من بٌنهم، النبوة

ابن األَعرابً
3

والتُّراُث  واإلَِراثُ : الِوْرُث والَوْرُث واإلِْرُث والِوَراُث (120)ت 

واحد
4
. 

َراُث والِمٌراُث: ما ُوِرَث؛ وقٌل: الِوْرث والمٌراُث فً  ابن سٌده: والِوْرُث واإِلْرثُ  والتُّ

فً الحَسب المال، واإلِْرثُ 
5
والَوْرُث: لطري من األشٌاء .

6
. 

 

                                                           

                                                                                                            5و  4سورة مرٌم ، اآلٌتان  - 1

كؤبٌه. تعلم علوم اللؽة كان  ضرٌرا  ،علً بن إسماعٌل وقٌل علً بن أحمد المعروؾ بابن سٌدهأبو الحسن ـ  *

لعربٌة، برع فً علوم اللؽة ا ،.وؼٌرهمأبً العالء صاعد البؽدادي و أبً عمر الطلمنكً  ٌد على ٌد أبٌه، ثم على

هـ، وعمره نحو  347توفً  .ألّؾ الكثٌر من التصانٌؾ والكتب فً علوم اللؽة، واشتؽل بنظم الشعر مدة

 . /https://ar.wikipedia.org/wiki  .ٌنظر:ابن سٌدة على الموقعالستٌن

 05اآلٌة من سورة النمل ،  -  2

من أعالم أهل الكوفة وهو إمام لغة ٌعد األَعرابً هو أبو عبد هللا محمد بن زٌاد بن األعرابً الهاشمً،ابن ـ   3

ٌنظر .هـ  120هـ ومات بسامراء فً  150وراوٌة وناسب عالمة باللغة، له مصنفات أدبٌة كثٌرة، ولد فً 

 الموسوعة العربٌة

، 314، ص0886 0، ط5ابن منظور) جمال الدٌن محمد بن مكرم(: لسان العرب ،دار صادر بٌروت، مج -  4

 0116،ص  4وٌنظر أٌضا : الزبٌدي : تاج العروس، ج

 .المصدر السابق نفسه - 5

، د ت ، د ط ، 0مجد الدٌن الفٌروز أباذي : القاموس المحٌط ، مإسسة فن الطباعة روزٌن شلهوب،ج -  6

 065ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.84.D8.A9-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.84.D8.A9-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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« وَأْورَثَ َنا اأَلرضَ  »وفً التنزٌل العزٌز:
1

نتبّوأُ منها من الجنة،  أَي أَْوَرَثَنا أَرضَ  

منزل فً  قال ثعلب: ٌقال إِنه لٌس فً األَرِض إِنساٌن إاِلّ وله المنازل حٌث نشاء.

 .الجنة، فإِذا لم ٌدخله هو َوِرَثُه ؼٌره؛ قال: وهذا قول ضعٌؾ

َث بنً فالن ما له تورٌثاً، وذلك إِذا أَدخل على ولده   :(261) ت *األَزهري  َورَّ

 وورثته فً 

ٌُْدِخْل أَحداً معه فً مٌراثه، هذه  لٌس ماله َمن منهم، فجعل له نصٌباً.وأَوَرَث َولََده: لم 

 عن أَبً زٌد.

أَْمتِْعني  اللهم»وفً الحدٌث فً دعاء النبً ) صلى هللا علٌه و سلم ( ، أنه قال :  

معً صحٌحٌن  قال ابن شمٌل: أَي أَْبِقهما «بسمعي وَبَصري، واجعلهما الوارَث مني

تهما عند الكبر، وانحالل القوى ؛ وقٌل : أراد بقاءهما و قوحتى أَموتسلٌمٌن 

: ما  التراثو  سابر القوى و الباقٌن بعدها . وارثيالنفسانً، فٌكون السمع و البصر 

ٌخلفه الرجل لورثته، و التاء فٌه بدل من الواو.
2
  

أحادٌة ؛ اللفظ بصورة واضحة "تراث"ولعل أقدم نص عربً وردت فٌه كلمة   

عمرو بن كلثوم -هو معلقة المعنى،
إذ ٌقول: ** 

3
 

             

                                                           

  63اآلٌة من سورة الزمر ،  -  1

(  702)تأبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة األزهري اللؽوي الشافعً، الملقب باألزهريهو ـ  *  

فً خراسان، ثم انتقل  نسبة إلى جده األزهر عالم من علماء اللؽة العربٌة، عاش فً العصر العباسً، ولد فً هراة
فاشتهر به أوال، ثم ؼلب علٌه التبحر فً العربٌة، فرحل فً طلبها وقصد القبابل وتوسع فً  إلى بؽداد، عنً بالفقه

ٌتكلمون بطباعهم البدوٌة وال ٌكاد ٌوجد فً » أخبارهم، ووقع أسًٌرا فً ٌد القرامطة، فكان مع فرٌق من هوازن

 .(تهذٌب اللؽة)كما قال فً مقدمة كتابه « منطقهم لحن

                                                                                    314، صالمصدر السابق نفسهلسان العرب،   - 2

تؽلبً، وأمه لٌلى بنت المهلهل، كان أعز الناس وأكثر العرب ترفا، ساد قومه ال عباد عمرو بن كلثومأبو هو ـ  **

بكر وتؽلب بعد حرب البسوس التً  الخامسة عشر سنة ، وكان أبوه الملك المنذر قد أصلح بٌن قبٌلتً وهو ابن
بن أحمد ) الزوزنً ( : شرح المعلقات السبع، دار الفكر للطباعة  نٌدامت ألربعٌن عاما ٌنظر: أبو عبد هللا الحس

  88، طبعة جدٌدة، ص 1116والنشر والتوزٌع بٌروت 

 018ص  ،م ، س ، ن ـ   3
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 أباح لنا حصون المجد دٌنا         ورثنا مجد علقمة بن سٌؾ              

 زهٌراً ، نعم ذخر الذاخرٌنا          ورثت مهلهالً والخٌر منه             

 ناـٌـاألكرم تراثبهم نلنا              اً ــاباً وكلثوماً جمعٌوعتّ              

و المعبر عنها بلفظ  ،كالمجد األبٌات الواردة فً هذهمن الواضح أن المفاهٌم   

أّهلتهم  ،كالقوة والشجاعة والبطولة ،مآثر اآلباء واألجدادتعّبر بوضوح عن  "التراث"

، وال تمت بؤٌة صلة لموروث فكري، كون ذلك لم ٌكن ألن ٌصبحوا من كرام القوم

 مدونا أصال .

 : التراث اصطالحا

: "فإذا انتقلنا إلى التراث العربً ، فهو ما كتب بقوله سٌن محمد سلٌمان حفه ٌعر   

باللؽة العربٌة، وانتزع من روحها و تٌارها قدرا ، وإذا كان المقصود التراث العربً 

قبل اإلسالم ٌمكننا القول أنه كان هناك تراثا عربٌا بلؽة قرٌش أو ؼٌرها قبل اإلسالم، 

لؽة قرٌش ، فضال عن ممالك و هذا التراث الذي اشترك فٌه أهل الحجاز بزعامة و 

الٌمن ، وكذا ممالك الشمال فً الشام و تخوم العراق و هم الؽساسنة و المناذرة" 
1
 . 

ؾ اإلسالمً منه فٌقول : " أما عن التراث العربً اإلسالمً ، فهو تراث و ٌعرِّ   

الذي ٌسجل بالعربٌة ، و ٌتخذ من اإلسالم منهجا ، و ٌبنً دراساته على التعلٌمات 

إلسالمٌة ، و ٌتؤمل فٌما جاء فً القرآن و ٌتبع أحادٌث الرسول ) صلى اله علٌه و ا

عامة ، و ٌسجلها فً كتب هً  اإلنسانٌةسلم ( و ٌفكر بما فٌه خٌر المسلمٌن خاصة و 

التراث المكتوب " 
2
  

أن العرب لم ٌعرفوا صراعا بٌن الحاضر و الماضً  ومما سبق، ٌمكن القول   

ذلك أن  عندهم من صراع بٌن القدٌم و المحدث، احتدّ اشتّد و، رؼم ما باعتباره تراثا

                                                           

حسٌن محمد سلٌمان : التراث العربً اإلسالمً دراسة تارٌخٌة و مقارنة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  -  1

 06الجزابر، ص

 11، نفسه ، ص م ، س -  2
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فً  ) صلى اله علٌه و سلم (  المحدث كان مقرونا بالبدعة التً نهى عنها النبً

"ةاللَ ة ضَ عَ دْ بِ  ل  ة و ك  عَ دْ ة بِ ثَ دَ حْ م   ل  ك  دٌثه: " ح
1

فهم تعاملوا مع الماضً باعتباره ،  

ومن خالل ما أوردنا مما جاء فً لسان العرب فً مادة ورث  ،إشكالٌةنموذجا و لٌس 

 .فٌما ٌخلفه الرجل لورثتهإال  ،للفظة "التراث"، لم ترد إطالقا تعرٌفة 

المعروفة بكتاب الكندي إلى  فً مقدمة رسالته (هـ145) ت  * فعندما ٌتحدث الكندي  

، وواجب الشكر و االمتنان لهم ً الفلسفة األولى، عن فضل القدامىالمعتصم باهلل ف

فً مجال العلم و الفلسفة ال ٌستعمل لفظة " التراث " كما نحن  وضرورة األخذ عنهم

" ما أفادونا من ثمار فكرهمالٌوم، بل ٌستعمل " 
2

جاز الحمولة الداللٌة وٌمكن إٌ ، 

 : نقطتٌن أساسٌتٌن للكلمة فً

لٌس هناك خصوصٌة اصطالحٌة لهذه الكلمة، األمر الذي ال ٌسمح بالحدٌث عن  -

التراث باعتباره مفهوما لدى العرب القدامى، كما أنه ال ٌوحً بوجود إشكالٌة 

ضمن الحقل الداللً لإلرث من ؼٌر أن  "تراث" تتضمنها هذه الكلمة، إذ تندرج لفظة 

 تنفرد بمعنى خاص ومتمٌز.

درجة فً سٌاق اإلرث، ال تشٌر إال إلى إرث مال أو األلفاظ الم إن جمٌع هذه – 

 حسب.

 و للسٌاق التارٌخً من أي محتوى" تخلو تراث  " لفظة أنبٌن لنا تٌومما سبق،   

المعرفً، وما ٌرثه اإلنسان  العلمً و للزمن الحضاري، ومن كل ما له صلة بالمجال

 من معارؾ عن الذٌن سبقوه فً الحضارة. 

                                                           

                                                            (2/077لنسابً فً سننه )ا ( و1586أخرجه البخاري )حدٌث  - 1

 األشعث بن قٌسالكندي هو أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحق بن الّصّباح بن عمران بن إسماعٌل بن محمد بن  ـ ٍ *
الفلك والفلسفة و الكٌمٌاء و الفزٌاء والطب والرٌاضٌات و ، برع فً مسلم عربً مةعالّ  ه(145) ت الكندي

، كما اشتهر بجهوده فً تعرٌؾ العرب والمسلمٌن الفالسفة المتجولٌن والمنطق، وٌعد الكندي أول الموسٌقى 
عاش فً البصرة فً مطلع حٌاته ثم انتقل منها إلى بؽداد حٌث أكب على الفلسفة والعلوم ونانٌة القدٌمة ، بالفلسفة الٌ

 العربٌةإلى  الٌونانٌةجمة األعمال الفلسفٌة والعلمٌة مهمة اإلشراؾ على تر المؤمونالقدٌمة حتى حذقها . أوكل إلٌه 
 .بٌت الحكمةفً 

أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحاق الكندي: رسابل الكندي الفلسفٌة ،تح محمد الهادي أبو رٌدة ، دار الفكر العربً ،  -  2
 23، ص  1، ط 0867القاهرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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لٌوم، وبٌن ابٌن شحنة الكلمة كما ٌتم تداولها ومن هنا، ٌتجلى لنا الفارق الواضح    

مضمونها فً األصل. كما ٌتضح لنا ؼٌاب اإلشكالٌة التً تطرح الٌوم فً الثقافة 

 العربٌة القدٌمة. 

فالتراث إذن ، ٌمثل المرحلة التً كانت فٌها الثقافة العربٌة فً حالة اشتؽال وتفاعل    

فحٌن نتحدث عن التراث، فإننا  سابق، تستوعبه وتطور أسالٌب معرفتها وآلٌاتها.مع ال

نتحدث ضمنٌا، عن معرفة تنتمً إلى زمن تارٌخً بعٌد عنا. وال ٌستقٌم الحدٌث عنه، 

إال بعد أن ٌنقطع ذلك التسلسل. أما حٌن تكون المعرفة متواصلة وتنتج باستمرار 

مدها ٌفضً السابق منها إلى الالحق، وٌ دامةر، آنذاك نكون أمام حلقات مستوتتطو

 جدٌدة.  بلبنات

و تتشكل  ٌبدأ التكرار و االجترار، العلمً والمعرفً وعلٌه، فحٌن ٌنقطع اإلنتاج   

، الجمود وكما ٌبدأ االنقطاع الذي ٌنتج عنه البون  فً التارٌخ،المنعزلة  الحلقات

 ازدادت اؼترابا. وكلما تقادمتلة فً التارٌخ، معزو قطعا -هذه الحلقات-فتصبح 

نقول عما قبلها إنه  التًالتراث حول تحدٌد الفترة الزمنٌة،  فًوٌختلؾ الباحثون  "  

والبعض  ،الهجريفٌذهب البعض إلى أن التراث ٌقؾ عند آخر القرن العاشر  ،تراث

سنة على مصر سبق الحملة الفرنسٌة  ، هو ماحضارياآلخر ٌرى أن التراث كمفهوم 

حٌن ٌقرر البعض أن التراث هو كل ما مضى علٌه خمسون عاماً أو  فً ،0687

"ٌزٌد
1
. 

 تعريف الحضارة :

زببقٌة وذلك بفعل تطوره الداللً عبر إن مفهوم الحضارة من أكثر المفاهٌم   

ر له، و العصور، ولعل من أسباب االختالؾ فً مفهوم الحضارة مرجعٌة كل منظّ 

، و الفٌلسوؾ ...و ؼٌرهم ، ، و اللؽويفعالم االجتماع المعرفً،زاده تكوٌنه العلمً و

 . ؾ الحضارة من منظوره الفكري الخاصكل ٌعرّ 

                                                           

 . م1113-13-01االثنٌن ، نشر على شبكة األنترنٌت بتارٌخ زكً المٌالد األستاذلباحث ل ٌنظر: مقال - 1
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 : الحضارة لغة

حضر 
1

ْحُضُر ُحُضوراً  : الُحضوُر: ٌَ بِة؛ َحَضَر  ٌْ   وِحَضاَرةً  نقٌض الَمؽٌب والَؽ

 ًِّ ٌر وُحُضوٌر.  رٌ ضِ اح : كنا ِبَحْضَرِة ماٍء أَي عنده؛ ورجل(114)ت* الَجْرِم وقوم ُحضَّ

َحَضَر بخٌر.وفالن َحَسُن الَمْحَضِر إِذا كان ممن  وإِنه لَحسُن الُحْضَرِة والِحْضَرِة إذا

 بَب بخٌر. اٌذكر الؽ

: الَحْضَرةُ قُْرُب الشًء، تقول: كنُت ِبَحْضَرِة الدار؛وأَنشد (261) تقال األَزهري

 اللٌث:

ةً َفَشلَّْت ٌداه ٌوَم              ٌَ ْحِمُل را  إِلى َنْهَشٍل، والقوُم َحْضَرة َنْهَشلِ      ٌَ

َتْحُضُر، وكلهم ٌقول َتْحُضُر، بالضم؛ قال الجوهري: وأَنشدنا  واللؽة الجٌدة َحَضَرتْ 

ًُّ لجرٌر على لؽة َحِضَرْت: أَبو  َثْرواَن الُعْكلِ

ْكرٌُم واللََّطؾُ َكَمْن       ما َمْن َجفانا إِذا حاجاُتنا َحِضَرتْ               لنا عنَده التَّ

ِبْع حاِضٌر لِباٍد؛  والَحَضُر: خالُؾ الَبْدِو. والحاِضُر: خالؾ البادي. وفً الحدٌث: ال ٌَ

المقٌم بالبادٌة، والمنهً عنه أَن ٌؤْتً  الحاضر: المقٌم فً الُمُدِن والقَُرى، والبادي:

: اتركه التَّساُرَع إِلى  الَبَدِويُّ البلدة ومعه قوت ٌبؽً بٌعه رخٌصاً، فٌقول له الَحَضِريُّ

 ًَ  .  فً بٌعه، فهذا الصنٌع محّرم لما فٌه من اإلِضرار بالؽٌر عندي ألُؼالِ

. وٌقال: فالن من أَهل الحاضرة وفالن  من أَهل البادٌة، وفالن َحَضِريٌّ وفالن َبَدِويٌّ

 والِحضاَرةُ: اإلِقامة فً الَحَضِر.

 

                                                           

.                                                                                       012 011ابن منظور: لسان العرب ، ص - 1

 ، قال عنه الذهبًاللؽة العربٌةفً  النحوق الجرمً البصري النحوي، أحد علماء اأبو عمر صالح بن اسحهو ـ  *
ًٌّرا، وقال  كان الجرمً أثبت القوم فً كتاب سٌبوٌه، وعلٌه قرأت  :المبردبؤّنه: إمام العربٌة، كان صادًقا ورًعا خ

الجماعة، وكان عالًما باللؽة، حافًظا لها، وكان جلٌالً فً الحدٌث واألخبار، وكان أؼوص على االستخراج من 
 افً زمانهم المازنً، وإلٌهما انتهى علم النحو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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ـ(ه 30 ت( الَحضاَرةُ، بالفتح؛ قال القطامً ٌقول: * هـ(104)توكان األَصمعً 
1**: 

ٍة تَ ـفؤَيَّ رج    َفَمْن َتُكِن الَحَضاَرةُ أَْعَجَبْته              ٌَ  راَناـاِل باِد

ًُّ العظٌم أَو القوُم؛ وقال ابن سٌده ًُّ إِذا  :هـ(347)ت والحاِضَرةُ والحاِضُر: الَح الَح

 ُمْجَتَمُعُهْم؛ قال:َحَضُروا الداَر التً بها 

اٌاُت والَعَكرُ     فً حاِضٍر لَِجٍب باللٌِل ساِمُرهُ              واِهُل والرَّ  فٌِه الصَّ

واْحَتَضَر بًِ  وُحِضَر المرٌض واْحُتِضَر إِذا نزل به الموُت؛ وَحَضَرِنً الَهمُّ 

َرِنً. األَزهري ِة تمدح رجالً َسْلَمى الُجهَ  : قال أَبو عبٌد فً قول(261) ت وَتَحضَّ ٌَّ ِن

 وقٌل ترثٌه:

ِرُد الِمٌاَه َحِضٌَرًة وَنِفٌَضةً                 بَّعُ      ٌَ  ِوْرَد الَقطاِة إِذا اْسَمؤَلَّ التُّ

ًٌّ فً ُبْعٍد؛** *هـ(180) توقال ثعلب                                    وأَنشد: : َحَضاِر نجم َخِف

لَى           ٌْ هاأََرى ناَر لَ  َحَضاِر، إِذا ما أَْعَرَضْت، وفُُروُدها     بالَعِقٌِق كؤَنَّ

 

 

 

                                                           

هو اإلمام العالمة الحافظ حجة األدب لسان العرب أبو سعٌد عبد الملك بن قرٌب بن عبد الملك بن علً ـ  *

األصمعً البصري اللغوي ، ولد سنة بضع و عشرٌن و مائة ، وعن ابن معٌن قال : كان األصمعً من أعلم 

 072ـ  064، ص  01الناس فً فنه . ٌنظر الذهبً ، سٌر أعالم النبالء ، ج 

 صرٌع لّقب من أول .الشِّعر حلو الحواشً، رقٌق فحال، شاعًرا كان .الملك عبد بن سلٌمان بن الواحد عبد هوـ ** 

 تحقٌق .مج1 .واإلسالم الجاهلٌة فً العرب أشعار جمهرة :الخطاب أبً بن محمد زٌد أبو القرشً، :ٌنظر .الغوانً

.                                                     النشر بلد وال التارٌخ، وال الطبعة، تذكر لم . 642 ص .البجاوي محمد علً

،إمام الكوفٌٌن فً  هـ291بو العباس أحمد بن ٌحٌى بن زٌد بن سٌار، البغدادي النحوي، الشٌبانً أو ثعلب  - *** .

 الفصٌحمام النحو، صاحب النحوٌة،العالمة المحدث ،و إ وثالث ثالثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة عهده،
ألنه كان إذا سئل عن مسألة  بثعلب،سمً ، وبها مات فً السنة الثانٌة من خالفة المأمون والتصانٌف ، ولد ببغداد

    . وله باع فً عدد من العلوم كالفقه فشبهوه بثعلب إذا أغار، وهو أحد علماء اللغة غٌر ثابت عن رأي،أجاب 
 : ثعلب النحوي : سٌرة على الموقع اإللكترونً رٌنظ
 



 مف اهيم عامة                                                    المدخل              
 

 

21 

 الِحضاُر من اإلِبل الِهجاُن؛ قال أَبو ذإٌب ٌصؾ الخمر: وفً الصحاح: 

 َبناُت الَمخاِض: ُشإُمها وِحضاُرها    فما ُتْشَتَرى إاِلَّ ِبِرْبٍح، ِسباُإها              

النوادر، وهذا فرس ِمْحضٌر  ِمْحضار، وهو من: وال ٌقال هـ(282)قال الجوهري

 َعَدْوُت معه. وهذه فرس ِمْحِضٌٌر. وحاَضْرُتُه ِحضاراً:

، وقول عامر للنبً )صلى هللا علٌه بنو مدراء :وقد ورد تعرٌؾ ألهل الحضر وهو   

ر ، ألن مبانٌها إنما إنما عنً به المدن أو الحض ،" لنا الوبر و لكم المدر" وسلم(: 

ألخبٌة ألن أبنٌة البادٌة بالوبر"وعنً بالوبر ا هً بالمدر 
1
 .

  

 : الحضارة اصطالحا

اجتهد الباحثون واختلفوا فً تعرٌؾ الحضارة ، فرأى بعضهم أن الحضارة مرادفة   

للثقافة، وذهب آخرون إلى أن الحضارة تتجلى فً جانبها المادي ، فً حٌن هناك من 

 الموضوعة بالفطرة . اإلنسانٌةذهب إلى أبعد من ذلك كله ، فرآها مجموعة من القٌم 

" إنما الحضارة هً تفنن فً  :بقوله  قدمتهفً م هـ(717)ت عرفها ابن خلدون   

الترؾ وإحكام الصنابع المستعملة فً وجوهه ، من المطبخ و المالبس و الفرش و 

األبنٌة و سابر عوابد المنزل و أحواله ... و تتكّثر باختالؾ ما تنزع إلٌه النفوس من 

د ، فصار طور ؛ و ما تتلون به من العوابو المالذ و التنعم بؤحوال الترؾ الشهوات

الحضارة فً الملك ٌتبع طور البداوة ضرورة ؛ لضرورة تبعٌة الرفه للملك "
2
 . 

وٌنتقل ابن خلدون فً تعرٌفه للحضارة إلى مستوى آخّر ... وإن الحضارة ؼاٌة 

كما للبداوة، و إن العمران كله من بداوة و حضارة و ملك و سوقة له عمر محسوس 

المكونات عمرا محسوسا "أن للشخص الواحد من أشخاص 
3
 . 

                                                           

 58ص 5ابن منظور: لسان العرب ، ج ـ  0

 437: المقدمة ، تح ، علً عبد الواحد وافً ، دار النهضة ا، القاهرة مصر ، ص عبد الرحمن بن خلدون - 2

   م، س ، نفسه - 3
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انتقال  الحضارة عنده ؼاٌة للترؾ و تفنن فٌه، و ؛خلدون بنن الٌتعرٌفال هذٌن فًف   

الناشبة من حالة البداوة وما تعرفه من تنقل و ترحال إلى حالة التحضر و العمران 

ٌحصرها بعامل الزمن النافذ فٌها منفذه فً ، كما أنه بعامل االستقرار و التوطن 

 إلى متوالٌة الحضرات . –فً نظري  –إلشارة منه  ااألشخاص والكابنات، وإنه

ً عنده همذهب ابن خلدون فً تعرٌفه للحضارة ف هـ (988) ت ابن األزرقوذهب   

النهاٌة فً أكمل العمران الخارج به إلى الفساد، و الؽاٌة فً الشر البعٌد عن الخٌر ،  "

ومن سلم من ذلك فال خفاء فً قربه من الخٌر"
1
 .  

أنيس إبراهيمعرفها و  
2

"مرحلة سامٌة من مراحل التطور اإلنسانً : إذ ٌقول 

والرقً العلمً والفنً و األدبً و االجتماعً " 
3
 . 

مالك بن نبيوعرفها   
4

: " جملة العوامل المعنوٌة و المادٌة التً تتٌح فً قوله 

لمجتمع ما أن ٌوفّر لكل عضو فٌه جمٌع الضمانات االجتماعٌة الالزمة لتطوره "
5
. 

 

 

 

                                                           

ابن األزرق : بدابع السلك فً طبابع الملك ، تحقٌق ، د محمد بن عبد الكرٌم ، الدار العربٌة للكتاب ، تونس  - 1

، محمد، بن علً، بن األزرق، الحمٌرّي، األصبحً، عبد هللاهو أبو وابن األزرق  – 62، ص  0، ج  0865

ل  طوال حٌاته أربع وظابؾ اثنتان رسمٌتان، هما شؽباسبانٌا ،” مالقة“ولد ببلدة  ه ( 788ت )األندلسً، الؽرناطً،

” بدابع السلك فً طبابع الملك“الفرٌد  هكتاب ، ألؾالقضاء والسفارة واثنتان تطوعٌتان هما التدرٌس واإلفتاء
منه على األخالق  السٌاسة العقلٌة والشرعٌة واالجتماع البشري، وقد احتوى القسم األكبر= = وموضوعه 

 .ٌقٌة التً مّر علٌها ابن خلدون مروراً محدوداً فكان مكمالً لمقدمتهوالممارسات التطب

، والتحق بدار بالقاهرة، ، ولد العربٌةالدراسات اللؽوٌة  رابدو باحث لؽوي ( 0866 -  1906) إبراهيم أنيس -  2

ج منها حاصالً على دبلومها العالً فً سنة  م. وعمل مدّرساً فً المدارس الثانوٌة. ومن 0821العلوم العلٌا، وتخرَّ

مجمع اللؽة م. ونال عضوٌة 0830م، ثم الدكتوراه فً سنة 0828البكالورٌوس فً سنة  جامعة لندن حصل على

 م. 0850سنة فً  العربٌة

  070إبراهٌم أنٌس و آخرون : المعجم الوسٌط ، مادة حضر ، ص   -  3

ٌُعّد أحد ُرّواد النهضة ،  العربً اإلسالمًمن أعالم الفكر جزابري مفكر  م( 1973 - 0814)  مالك بن نبي -  4

بتبسة ، سافر إلى فرنسا ثم القاهرة ، وعاد إلى  اإلسالمًكان والده موظًفا بالقضاء ،  الفكرٌة فً القرن العشرٌن

 ."لؾ سلسلة كتب تحت عنوان " مشكالت الحضارةالجزابر مطلع االستقالل ، ثم عٌن مدٌرا عاما للتعلٌم العالً، أ

 31، ص 0877 0مالك بن نبً : مشكلة األفكار فً العالم اإلسالمً ، دار الفكر المعاصر ،بٌروت لبنان ، ط  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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محمد البهيعرفها و  
1

هً مجموعة من القٌم  اإلنسانٌة: " إن الحضارة بقوله  

بخالقٌته أو توصل إلٌها بالجانب اإلنسانً فٌه وحده ، ولها  اإلنساناإلنسانٌة وضعها 

الصالحٌة و االعتبار فما وراء المجتمع أو البٌبة التً وجد فٌها صاحب الخالقٌة أو 

ذلك الذي بنى وأسهم فٌها"
2
. 

" بؤنها منظومة القٌم و المفاهٌم النابعة من إذ ٌقول: عطية محمد عطيةو عرفها   

فً مناحً الحٌاة المختلفة الدٌنٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة  اإلسالموجهة نظر 

 اإلسالمو العلمٌة و البٌبٌة و ؼٌرها ، و التً تعكس نظرة  اإلدارٌةواالقتصادٌة و

وتطلعاته فً  اإلنسانبما ٌتناسب و حاجات  اإلنسانالشاملة عن الكون والحٌاة و 

"عمارة الكون 
3
 . 

حالة إجتماعٌة مرحلٌة تتمٌز بالصٌرورة و التطور وعرفها عالء الدٌن األعرجً "   

المستمرٌن، وٌجري فً إطار تفاعل متبادل ومتواصل بٌن الفرد و الجماعة فً سبٌل 

الخلق واإلبداع فً مجاالت العلوم و الفنون و المعارؾ، على الصعٌدٌن النظري 

املة والعملً، لتحقٌق حٌاة أفضل، ضمن نظم اقتصادٌة وسٌاسٌة وقانونٌة متك

ومتطورة"
4
 . 

  

 

 

                                                           

أحد مفكري اإلسالم فً العصر الحدٌث،  ة ،وقاؾ المصرٌلأل اوزٌر ،كان  م( 1982 -1905 )محمد البهي -  1

دعا إلى اإلصالح الدٌنً بالعودة لألصول، وتتبع نشؤة الفكر اإلسالمً منذ بداٌته حتى الوقت المعاصر مقارنا بٌنه 
 لهوبٌن ؼٌره من المذاهب الفكرٌة، متصدٌا لألفكار الهدامة وفاضحا االستعمار ودوره فً المجتمعات اإلسالمٌة. 

المإلفات التً أثرت الفكر اإلسالمً والمكتبة اإلسالمٌة كان أكثرها أهمٌة كتابه "الفكر اإلسالمً  نثروة ؼنٌة م

 ."الحدٌث وصلته باالستعمار الؽربً

 44محمد البهً : الدٌن و الحضارة اإلنسانٌة ، مكتبة الشركة الجزابرٌة ، مرازقة بوداود و شركاإها ، ص   -  2

فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة و نظمها، دار ٌافا العلمٌة للنشر و التوزٌع ،  عطٌة محمد عطٌة : مقدمة - 3
   06-05، ص 0، ط 1100األردن  

ـ عالء الدٌن األعرجً: أزمة التطور الحضاري فً الوطن العربً ) العقل الفاعل و العقل المنفعل (، دار   4
 18كتابات، دت دط، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982


 مف اهيم عامة                                                    المدخل              
 

 

24 

 واشترط لها شروطا حصرها فً نقاط ست هً : 

 السٌطرة على المحٌط بما فٌه البٌبة الطبٌعٌة و القدرة على تكٌٌفه ." ـ    

ـ اإلستقرار الطبٌعً فً األرض بما ٌقتضٌه من شروط متعددة منها الزراعة   

 وتدجٌن الحٌوانات و الصناعة و سكنى المدن و القرى.

 ـ التعاون اإلجتماعً بٌن األفراد، وبٌن الفرد و الجماعة . 

 ـ اللؽة المتقدمة والكتابة لتحقٌق التعامل والتعارؾ بٌن األفراد .  

 "ـ قدر معٌن من الجهاز الحكومً أو السلطة المنظمة بشكل أو آخر 
1
  

وٌرى مالك بن نبً أن ابن خلدون " وقؾ عند ناتج معٌن من منتوجات الحضارة    

نفسها و هو الدولة ، وكان من األجدى به لو أنه رسم لنا تطور الحضارة نفسها ، مبٌنا 

األسس التً تقوم علٌها فً صورة منهج قابم بذاته ٌعلو فوق األحداث" 
2

 . 

ونحن على إعجابنا بعالّمتنا  »بحً الصالح صونهج نهجه فً نقد ابن خلدون الدكتور 

ابن خلدون، ال نشاطره رأٌه فً تصؽٌر حجم الحضارة، و تضٌٌق مداها ، و الحكم 

القاسً على قٌمة نتابجها، ألنه لم ٌؤخذ فً حسبانه إال جانبا واحدا من جوانبها السلبٌة 

 عندما بالػ فً إحاطتها بالترؾ، وؼال ؼلوا بعٌدا فً رصد ما ٌنجم عن هذا الترؾ

«من سٌا اآلثار
3

 

النابعة من الفطرة  * األخالقٌة و االجتماعٌة : هً مجموعة القٌم وتعريفنا للحضارة  

هةوال َدة بالدٌن اإلسالمً ، الموجِّ فً عمارة  -باعتباره صنع هللا  –لإلنسان  محدَّ

 .  استخالفه فٌهاواألرض، 

                                                           

، 3طنطٌن رزٌق: فً معركة الحضارة، دار العلم للمالٌٌن، ط، وٌنظر : قس 21، نفسه ص  المرجع السابقـ   1

 30، ص 0870

سلٌمان الخطٌب : أسس مفهوم الحضارة فً اإلسالم ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر ، د ط ، د ت  -  2

 01ص 

 07، ص  0871،  0ـ صبحً الصالح : اإلسالم و مستقبل الحضارة ، دار الشورى بٌروت ، ط   3

أعنً بالقٌم األخالقٌة، كل ما تستمد الروح منه حاجتها للصفاء و النمو كً ترقى لدرجة المالئكٌة ، أما القٌم ـ   *
 .ذلك إال بالمادٌات االجتماعٌة كل ما ٌستمد الجسم منه نموه و راحته و رفاهٌته، وال ٌتأتى 
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 الحضارة في اللغة األجنبية:

أنجلو و  فرانكفونٌةالمدارس األجنبٌة فً تحدٌد مصطلح الحضارة بٌن  اختلفت    

(هً  kultur  =cultureفإذا كان اإلنجلٌز و األلمان ٌطبقون على أن ) »  سكسونٌة

، فإن الفرنسٌٌن ال ٌمٌزون بٌن المدلولٌن  (هً المدنٌة - civilisationالحضارة وأن )

لمدلول  -culture(، وٌستخدمون لفظ ) civilisationو ٌطلقون علٌهما كلٌهما لفظ )

 -الحضارة )نسمً  التً تنحصر عندهم فً النطاق الفكري فقط ... وعلى هذا ( الثقافة

culture)  وندعو ،(التعمٌر- urbanisme)، و( العمران- urbanisation)و ،( 

ونضرب اآلن صفحا عن الثقافة ، ولو استسؽنا مع  (civilisation – المدنٌة

أٌضا بقرٌنة السٌاق الذي ٌعٌن المراد منها و ٌحصرها  cultureالفرنسٌٌن تسمٌتها 

فً عرؾ عصرنا فً مجال العطاء الفكري وقضاٌا التربٌة و التعلٌم ، و أنماط من 

«الفنون 
1
 . 

 مفهوم الهوية :

 حقول داخله تتفاعل المداخل ومتشعب ومعقد ؼامض مفهوم الهوٌة مفهوم   

 ،»نحن  «وال »  أنا  «ال ، »اآلخر«و » أنا  «ال دٌنامٌات وتتصارع عّدة،*معرفٌة

 الٌوم وحتى سنٌن  منذ الهوٌة مفهوم شّكل وقد .واالختالؾ التطابق والتعدد، الوحدة

 . والحضارٌة الثقافٌة الفضاءات مختلؾ فً للتجاوز قابلة ؼٌر مإرقة إشكالٌة

 العدٌد، أكد  فً زمن طؽت فٌه العولمة ، و تراجعت فٌه االنتماءات اإلٌدٌولوجٌةف   

 وتفّككاً  تراخٌاً  العالم المستقبل القرٌب سٌعرؾ فً الهوٌة، أنه قضاٌا فً الباحثٌن من

وبذلك وجب على األمة المفرطة،  المادٌة االستهالكٌة الثقافة نتٌجة للهوٌات كبٌرٌن

                                                           

  . felix sartiaux.la civilisation .armand colin . paris    نقال عن: 08ـ  المصدر السابق، نفسه  ص   1

1938 

على اختالف انتماءاتها الحضارٌة و الوطنٌة و الدٌنٌة ... إلخ  كمفهوم األنا ، ومفهوم اآلخر، ومفهوم النحن ،ـ  *  

. 
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ممتثلة لكلمة  1(واقُ ر  فَ ت َ  لَ ا وَ يع  مِ اهلل جَ  لِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ واعْ السماء بتوحٌد الكلمة )المكلفة من 

 التفكٌر على اقادر ادٌنامٌكٌ اكرف " ( أن تبدعهللا ول  س  رَ  د  مَ حَ هللا م   إلا  هَ إلَ  لَ التوحٌد  ) 

 إرادة هناك تكون الوحدة، رإٌة عند عادة، إنه إذ موحد، هو ما وتعدد المتعدد وحدة فً

 أي استبعاد ٌتم تعدد هناك ٌكون وعندما التنوع، تجاهل وٌتم شًء كل » تؤحٌد  «ل

"وتجانس وحدة
2

 . 

 الهوية لغة :

ُهوة ، وقٌل: الَهوٌة ببر بعٌدة المهواة ، وفً قول  قال األزهري : ُهوٌة تصؽٌر    

             الشماخ:   

ويةولما رأٌت األمر عرش                   تسلٌت حاجات الفإاد بشّمرا        ه 
3

 

ٌَة كرضٌة .. و الهاوي الجراد و الهاوٌة جهنم ،    وورد فً القاموس المحٌط : َهِو

ٌّة الببر البعٌدة القعر ٌّة كؽن .والهو
4

 

ٌَّة هً باطن الشخص الدال على حقٌقته ،      وورد فً القاموس الجدٌد:الُهِو

واتجاهاته
5

ما به الشًء  »لجمٌل صلٌبا  معجم الفلسفًالفً وردت بتعرٌؾ مشابه و 

هو باعتبار تحققه ٌسمى حقٌقة و ذاتا، وباعتبار تشخصه ٌسمى هوٌة، و إذا أخذ أعم 

 «من هذا االعتبار ٌسمى ما هً 
6
 . 

تطابق و التجانس و التشخص وعلٌه فإن المفهوم اللؽوي للهوٌة دل على المماثلة و ال 

  والوحدة .

                                                           

  012سورة آل عمران ، اآلٌة  -  1

 70، ص  1101، سبتمبر / أكتوبر  6محمد سعدي : الهوٌة من الوحدة إلى التعدد ، مجلة آفاق المستقبل ، ع  -  2

 مادة عرش  211، ص  3وأٌضا ج  ؛مادة هوا 262ص  5ابن منظور: لسان العرب ، ج  -  3

، ص  3مجد الدٌن الفٌروز أباذي : القاموس المحٌط ، مؤسسة فن الطباعة روزٌن شلهوب ، د ت ، د ط ، ج  -  4

 314و  313

 0184، ص  6، ط  0880علً بن هادٌة و آخرون : القاموس الجدٌد ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب الجزائر  -  5

 421ـ  418، ص  1، ج  0871نً ، بٌروت لبنانجمٌل صلٌبا : المعجم الفلسفً ، دار الكتاب اللبنا  -  6
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بما عرفته  سبق، نجد أن مفهوم الهوٌة لم تعرفه المعاجم العربٌة قدٌما وبناء على ما  

، إذ اقتصر مفهومها على الببر العمٌقة أو جهنم ، أي كل ما الٌوم من داللة حدٌثة

لم ٌكن الفرد العربً مهزوزا فً ذاته  –فً نظري  –ٌإدي إلى الهالك ألنه 

رٌة شعر بالطعن فً كٌنونته وشخصه، أما الٌوم و بعد توالً الحمالت االستدما

 ووجوده فراح ٌبحث عن ذاته بٌن الذوات .

ولعل أول من استخدم مصطلح الهوٌة فً العصر الحدٌث فً الثقافة العربٌة    

 (الٌازجً  إبراهٌم )حسب  (سالمة موسى)
1

 

 :الهوية اصطالحا   

الحقٌقة المطلقة المشتملة على الحقابق اشتمال  " عرفها الشرٌؾ الجرجانً قابال:   

إذا  النواة على الشجرة فً الؽٌب المطلق، و الهوٌة السارٌة فً جمٌع الموجودات، ما

 " أخذ حقٌقة الوجود ال بشرط شًء وال بشرط ال شًء
2
. 

من الموجودات، ولٌس من جملة المقوالت، فهً من  "أنها  على رابًاوعرفها الف  

"الزمة و لٌست من جملة اللواحق التً تكون بعد الماهٌة العوارض ال
3

. وحدد هوٌة  

عٌنٌته و وحدته و تشخصه و خصوصٌته و وجوده المنفرد  "الشًء فً قوله أنها 

"له
4
 . 

الهوٌة تقال بالترادؾ على المعنى الذي ٌطلق علٌه اسم  "وعرفها ابن رشد فً قوله:   

"الموجود، و هً مشتقة من الهو، كما تشتق اإلنسانٌة من اإلنسان 
5
 . 

مجموعة من العناصر ال » أنها  (الهوٌات القاتلة)فً كتابه  «أمٌن معلوؾ«وعرفها  

 la » تقتصر بالطبع على تلك المدونة فً السجالت الرسمٌة أو بطاقة التعرٌؾ 

                                                           

العولمة عند الجابري ، مؤسسة كنوز الحكمة ، الجزائر  وإشكالٌةرضا شرٌف : الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة  -  1

 05، ص 1100

   071الشرٌف الجرجانً : معجم التعرٌفات ، تح، محمد صدٌق المنشاوي ، دار الفضٌلة ، د ت ، د ط ، ص  -  2

 51، ص  1110عبد هللا الحافظ مجدي : مجلة الحوار الفكري ، العدد األول ، جوٌلٌة  -  3

 50م ، س ، ن ، ص  -  4

 51، ص م ، س ، ن  -  5
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pièce  d’identité »  ًبل هناك بالنسبة للؽالبٌة من الناس االنتماء إلى تقلٌد دٌن

« l’appartenance à une tradition religieuse »  أو إلى جنسٌة وأحٌانا

 groupe ethnique ou »ثنٌة أو لؽوٌة إجنسٌتٌن، وإلى مجموعة 

linguistique »  ،وإلى مهنة ومإسسة ووسط ، وإلى عابلة أكبر أو أقل اتساعا

"اجتماعً ما ...
1
 . 

الهوٌة أن  «  Alex Mekshelliألٌكس مٌكشٌلً »وحسب المفكر الفرنسً   

منظومة متكاملة من المعطٌات المادٌة والنفسٌة والمعنوٌة واالجتماعٌة تنطوي على "

الداخلٌة نسق من عملٌات التكامل المعرفً، وتتمٌز بوحدتها التً تتجسد فً الروح 

 " التً تنطوي على خاصٌة اإلحساس بالهوة والشعور به
2
. 

فً مفهومه للهوٌة على أنها نتٌجة صناعة وتوالً أحداث  «حرب علً» وٌرى   

 الفكر حال وهو حٌاتنا، منها تنسج التً األحداث محصلة هً وإنما تسبقنا، ال فهوٌتنا"

 زماننا، ؼٌر لزمان لتوِ إُ تُ  قدٌمة أفكار مع التعاطً ٌمكن ال إذ العالم، بتؽٌٌر ٌتؽٌر الذي

 الخطابات خلفتها التً الممارسات تجاوز عبر جدٌدة تؤوٌالت إلى حاجة فً نحن لهذا

 بدّ  ال أي هناك، الراهن السٌاسً الوعً على أثَّرت التً السابقة والسٌاسٌة االجتماعٌة

 سلوكٌاته له ثقافً كلّ  من جزءاً  بوصفه السٌاسً والفكر الثقافة بٌن تناسب حالة من

 لفهم معرفٌة استراتٌجٌات هً ما بقدر ومراٌا مجّردةً  صوراً  لٌست فاألفكار ورهانه،

 " وتفكٌكاً  وتؤوٌالً  تحوٌالً  معه والتعاطً العالم
3 

. 

 

 

                                                           

1  - Amin Maalouf: Les identités  meurtrières, Edition grasset et fasquelle, France 1998, 
p. 17 

 .65، ص  0882على وطفة ،: دار وسٌم للخدمات، سورٌا   ،، تر الهوٌــة :ألٌكس مٌكشٌلً -  2

الدٌن و الهوٌة بٌن ضٌق االنتماء و سعة اإلبداع ، مجلة مؤمنون بال حدود ، ماي الحاج  دواق و آخرون : -  3

   01، ص  1105
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 : مفهوم الحداثة

تحتل مكانا بارزا فً الفكر المعاصر،  ٌعد مفهوم الحداثة من المفاهٌم التً ما زالت  

 لإلنسان، وٌفرض صورة جدٌدة األشٌاء وتجددها سٌرورة  إلىفهو ٌشٌر بوجه عام 

 .تتناقض جذرٌا مع ما كان سابدا فً القرون الوسطى  والعقل والهوٌة

لما ٌنطوي علٌه من ؼموض التباسا وتعقٌدا  أكثرانه  إالهذا المفهوم ، شٌوع  ورؼم   

وتوازي معناه مع  ،الت مختلفةواستخدامه فً مجا ،بحقول معرفٌة عدٌدة صلة و

 . رافقت الحداثة وما بعدها إشكالٌات أفرزتمسٌرة الحضارة الؽربٌة الحدٌثة، التً 

فعند محاولتنا لتعرٌؾ هذا المفهوم نجد أنفسنا أمام كم هابل من التعرٌفات ٌحٌط بها   

ة لؽ : ما الحداثةٌدفعنا للتساإل نوع من الؽموض واالختالؾ، وهذا أمر طبٌعً 

 ؟واصطالحا 

 :  الحداثة لغة

، ووصؾ لما هو حدٌث، وٌمكن أن ترد فً سٌاق ٌفٌد ثُ حدُ ٌَ  ثَ دَ هً مصدر فعل حَ    

ما استحدث، أو ما جّد من تطور، كما تفٌد العصرنة، و االنسجام مع مستجدات 

العصر الحدٌث، وتطلق كلمة " حدٌث " على ما هو جدٌد، وما لم ٌكن موجودا من 

ٌكن، وأما قبل، وقد ورد فً فتاوى ابن تٌمٌة أن الحادث فً اللؽة ما كان بعد أن لم 

كل محدثة بدعة  )بؤن  –صلى هللا علٌه وسلم  –المحدثات التً قال عتها الرسول 

 (وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
1

فهً المحدثات فً الدٌن، وذلك بإحداث  "، 

 "بدعة لم ٌشرعها هللا 
2

 "ٌوصؾ بها ما ٌنسب للعصر الجدٌد  «حداثً  »، وكلمة  

( فً اللؽة اإلنجلٌزٌة، و  MODERNITYوكلمة الحداثة فً اللؽة العربٌة تقابل ) 

                                                           

 (2/077لنسابً فً سننه )ا ( و1586أخرجه البخاري )حدٌث  - 1

، ص  4، مج  0أحمد بن تٌمٌة : مجموع فتاوى، جمعها ورتبها عبد الرحمن محمد بن قاسم، الجزء -  2

 106و105



 مف اهيم عامة                                                    المدخل              
 

 

30 

(MODERNITE  فً الفرنسٌة، واألصل الالتٌنً للكلمة هو ) (MODERNUS DE 

MODO  بمعنى حدث مإخرا )"
1
 . 

 :  اصطالحاالحداثة 

مصطلح الحداثة ذو حمولة فلسفٌة و إٌدٌولوجٌة، ٌرتكز على أحداث ووقابع     

تمٌزت بها حقبة تارٌخٌة معٌنة، فً حٌز جؽرافً محدد، و ٌتعلق األمر بالتحوالت 

السٌاسٌة و الفكرٌة و العلمٌة واالقتصادٌة والحضارٌة التً عرفتها أوربا الؽربٌة، فً 

حدٌدها بالضبط، و تمتد على األرجح بٌن بداٌة مرحلة زمنٌة ال تتفق اآلراء على ت

 القرن السادس عشر و القرن العشرٌن .

(  Moderneوصؾ حدٌث )  "وحسب القاموس الدولً للمصطلحات األدبٌة، فإن    

بدأ ٌستعمل فً المحادثة الفرنسٌة فً القرن السادس عشر، للتمٌٌز بٌن ما ٌرجع 

للماضً المتمثل فً العهدٌن اإلؼرٌقً و الرومانً، وما هو حدٌث فً تلك الفترة التً 

"امتدت إلى القرن الثامن عشر 
2

 (Marshall Barman، و ٌعتبر ) مارشال بارمان  

األوربٌة تشمل الفترة الزمنٌة من أوابل القرن السادس أن الحداثة استنادا للتجربة  "

من القرن السادس  ،عشر، حتى القرن العشرٌن، و ٌقسمها إلى ثالث مراحل : األولى 

عشر إلى نهاٌة القرن الثامن عشر، حٌث بدأ الناس ٌجربون حٌاة حدٌثة، و الثانٌة تبدأ 

جمهورها الثوري الذي تعمق فً تسعٌنات القرن الثامن عشر، مع الثورة الفرنسٌة، و

، ٌختلؾ تماما عن عوالم إحساسه فً القرن التاسع عشر بؤنه ٌعٌش فً عالم حدٌث

سابقة، لٌست حدٌثة إطالقا، و المرحلة الثالثة تبدأ فً القرن العشرٌن، حٌث تبدأ عملٌة 

"تحدٌث تتسع لتشمل العالم كله 
3
 . 

                                                           

1  - dictionnaire international des termes littéraires. Mode article Modernité / 
modernity http://WWW.DITL.INFO/ART/DEFINITION.PHP.TERM=2976    

 نفسه م ، س ، -  2

، ص  0880أبرٌل  ، 8 – 3مجلة إبداع ،و الٌوم و غدا ، تر ، جابر عصفورمارشال بٌرمان : الحداثة أمس  -  3
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خمسة قرون  ذجدٌدة دخلت فٌها اإلنسانٌة منة ٌبأن الحداثة ب ":  و ٌقول هشام جعٌط   

أو أربعة، فً رقعة معٌنة، وٌقصد أوربا الؽربٌة، و أخذت منذ قرن و نصؾ فً 

 "االنبساط على كل المعمورة 
1

 Arnoldأرنولد توٌنبً  »وٌعتبر المإرخ البرٌطانً  ،

Tuinbé »  " و شهدت الفترة المتراوحة بٌن عام0764ًأن الحداثة بدأت عام ، 

 "ذروة الحداثة، لتبدأ بعد ذلك حقبة أخرى هً ما بعد الحداثة  0841 – 0801
2

 . 

أن الحداثة تشٌر إلى فترة معروفة بعصر الحداثة و التنوٌر فً  "وٌرى هشام شرابً  

أوربا، بدأ من نهاٌة القرن الثامن عشر إلى منتصؾ القرن العشرٌن، لتؤتً بعد ذلك 

 "مرحلة ما بعد الحداثة، من منتصؾ القرن العشرٌن، و خاصة منذ السبعٌنات 
3
. 

تشٌر إلى فترة مرجعٌة فً أوربا  أن الداللة التارٌخٌة للحداثة "و ٌرى محمد سبٌال   

 "ابتداء من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر 
4

. 

وإلى جانب البعدٌن التارٌخً و الجؽرافً للمفهوم االصطالحً للحداثة، هناك البعد   

الفلسفً والثقافً و الحضاري، الذي ٌوجد أٌضا خالفا بٌن المفكرٌن و الباحثٌن فً 

تحدٌده، بل إنه ٌتعذر العثور ضمن المراجع التً تتناول موضوع الحداثة على تعرٌؾ 

، وإضفاء كان هناك تركٌز على التعارض مع التقلٌد كنهها بشكل واضح وشامل، وإن

جون بودرٌار  »الفٌلسوؾ الفرنسً المعاصرفنزعة عقالنٌة على حٌاة اإلنسان. 

Jean Baudrillard »  صٌؽة ممٌزة للحضارة، تعارض صٌؽة  "إن الحداثة ٌرى

 "التقلٌد، وجمٌع الثقافات السابقة، أو التقلٌدٌة 
5

 Alainأالن تورٌن  »ووصؾ  . 

Touraine »  ثورة اإلنسان المتنور ضد التقلٌد، و تقدٌس المجتمع،  "الحداثة أنها

                                                           

   1112ٌناٌر  06، بتارٌخ  0316هشام جعٌط : الحداثة المنقوصة ما توصٌفها ؟ جرٌدة الزمان ، لندن ،ع  -  1

 02د ؟ وجهات  نظر فً موقع الجزٌرة على شبكة األنترنٌت ، أم تح إبراهٌم غرابٌة : الحداثة الغربٌة مطلب -  2

  1112سبتمبر 

 18، ص  0882، سبتمبر  064هشام شرابً : مجلة المستقبل العربً ، الكوٌت ، ع  -1 

 11، ص  1112،  28محمد سبٌال : دفاعا عن العقل و الحداثة ، منشورات الزمن ، رقم  -2 

 012، ص  0881فبراٌر  –اإلبداع ، الفكر العربً المعاصر ، ٌناٌر  الحذٌري : الحداثة بٌن اإلتباع و أحمد -  5
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وخضوع العقل لقانون الطبٌعة ... و الحداثة فً مفهومها الؽربً هً نتاج العقل 

 "نفسه
1
 . 

من خالل  «DANIEL HIR FIOLIGEدانٌال هٌر فٌولٌجً  »وترى الباحثة الفرنسٌة 

مسار تارٌخً  "دراستها للعالقة المتشابكة بٌن الحداثة و الدٌن و العلمانٌة أن الحداثة 

"طوٌل، للتحرر من عقال الدٌن و االرتكاز على العقل و العلم 
2
  . 

أن الحداثة ال ٌمكنها قبول استعارة المعاٌٌر التً  «HABERMASهبرماس »وٌرى 

تسترشد بها من عصر آلخر، فهً تستخرج بالضرورة معٌارٌتها من ذاتها، وبالتالً 

بالشروق الرابع  « Hegelهٌقل  »تكون الحداثة بمثابة انبثاق وضع جدٌد شبهه 

صرها وزمانها للشمس، المقترن بفلسفة األنوار، وبالثورة الفرنسٌة، وهو ما ٌمٌز ع

بوعً ذاتً  "من ناحٌة أخرى ترتبط الحداثة   عن العصور واألزمنة السابقة لها .

بشرطها المتمثل فً سٌادة اإلنسان على الطبٌعة و المجتمع، وفً رؼبته المستمرة فً 

"التؽٌٌر واستشراؾ آفاق مستقبلٌة واعدة 
3

 ". وٌرى محمد سبٌال أن مصطلح الحداثة 

سفٌة وفكرٌة تمثلت فً الؽرب فً بروز النزعة اإلنسانٌة بمدلولها ٌشٌر إلى بنٌة فل

فً  الفلسفً، التً تعطً لإلنسان قٌمة مركزٌة ومرجعٌة أساسٌة فً الكون، وكذا

بروز نزعة عقالنٌة أداتٌة صارمة فً مجال المعرفة والعمل معا، حٌث نشؤت العلوم 

لنزوعاتالتقنٌة الحدٌثة، و العلوم اإلنسانٌة الحدٌثة، و ا
*

الحدٌثة على أساس معاٌٌر  

" عقالنٌة صارمة
4
  . 

 

                                                           

1 - Glossaire, Dominique Walton ,Terme 

Modernité,(http://www.walton.cnrs.fr_modernité.htm) 

ناصر الدٌن األسد : اإلسالم فً مواجهة الحداثة الشاملة ، موقع مركز الشرق العربً للدراسات الحضارٌة  -  2

 4واإلستراتٌجٌة ، على شبكة اإلنترنٌت ص

 58، ص 1113، سنة  20عز الدٌن الخطٌب : الحداثة كأفق وكمصٌر ، مجلة مقدمات ، العدد  -  3

 -بفتح النون  –ألن المقصود هو النزعات ،زلة  -فً رأًٌ -القول  وهذا ورد هنا مصطلح النزوعات فً هذا -  *

المٌل ، وٌقال فالن ذو نزعة  أوالمذهب  أوالذي مفرده ) نزعة( التً هً المرة من ) نزع( و تطلق على الطرٌقة 
 –) النزاعات ( اشتراكٌة ؛ أي صاحب مٌل لمبادئها، أو أن الكاتب أوردها بهذا الجمع خوفا من السقوط فً مدلول 

     061 - 058لسان العرب ، مصدر مذكور سابقا ، مادة نزع ، ص الذي ٌعنً الخصومات . ٌنظر: –بكسر النون 

 11ص ،  1112،  28منشورات الزمن ، رقم محمد سبٌال : دفاعا عن العقل و الحداثة ، -  4
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وٌركز الحبٌب الجنحانً على النزعتٌن العلمانٌة واإلنسانٌة حٌث ٌلخص األهداؾ   

التً ال تتؽٌر و لو تؽٌرت التطبٌقات فً عالم الممارسة  "واألسس النظرٌة للحداثة 

بؤنها : االنتقال من التمركز حول الكنٌسة والسلطان، إلى التمركز حول اإلنسان 

"والدستور 
1
 . 

عدة تعارٌؾ وضعت للحداثة من طرؾ مفكرٌن  «طه عبد الرحمن  »وقد أورد    

ا والتقدم والتحرر،ومن قال إنهفمنهم من قال إنها النهوض بؤسباب العقل " ؼربٌٌن 

ى المجتمع وعلى اإلنسان، وهناك من ٌرى أنها قطع ممارسة السٌادة على الطبٌعة وعل

القداسة من العلم، أو  نها طلب الجدٌد، أو ٌقول إنها محوالصلة بالتراث، أو ٌقول إ

ا قطع ٌصفها بالتعقٌل والعقلنة، أو ٌقول إنها الدٌمقراطٌة أو حقوق اإلنسان، أو إنه

أن هذه التعارٌؾ بما فٌها من تناقض،  :وٌضٌؾ  .الصلة بالدٌن، أو إنها العلمانٌة

مع ما ونظرتها للحداثة بطرؾ ناقص، تقع فً تهوٌل الحداثة، وتجعلها فً تناقض 

إنها اإلبداع  لو وضع تعرٌؾ جامع للحداثة لقٌل :قامت علٌه ألول األمر ... وأنه 

" واالختراع هاداالجتالذي ٌعنً االبتكار و 
2

إذ صاغ  ،، وذهب مذهبه فتحً الترٌكً 

مجموعة من العملٌات التراكمٌة التً تطور  "تعرٌفا واسعا للحداثة حٌث ٌقول: أنها 

المجتمع بتطوٌر اقتصاده، وأنماط حٌاته، وتفكٌره وتعبٌراته المتنوعة، معتمدة فً ذلك 

على جدلٌة العودة والتجاوز، عودة إلى التراث بعقل نقدي متجذر، متجاوزة التقالٌد 

انت للشرق أم للؽرب، من اإلنمابٌة الدؼمابٌة الضٌقة، سواء كالمكبلة، ومحررة األنا 

للماضً أم للحاضر، لتجعل من الحضور آنٌة فاعلة، مبدعة فً الذات والمجتمع، 

"ومن اإلقبال عنصرا معٌارا للفكر والعمل 
3

  . 

                                                           

 1111الحبٌب الجنحانً : ال بدٌل عن الحداثة، جرٌدة الزمان بتارٌخ جانفً  -  1

 1112، دٌسمبر  040طه عبد الرحمن : محاضرة حول روح الحداثة وحق اإلبداع ، مجلة النور الجدٌد ، ع  -  2

 52،ص

 202، ص  1112فتحً الترٌكً: الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق  -  3
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  العرب وعالمية الحضارة

َ ترتبط بمن صنعھا و    قامھا وأوجدھا، كالحضارة الفرعونية أإن الحضارات عموما

نسبة إلى الفراعنة، والحضارة الرومانية نسبة إلى أھل روما. وألن الدين اإلسالمي ال 

يختص بالمسلمين العرب وحدھم؛ والن نبي اإلسالم لم يأت للعرب وحدھم؛ فقد جاء 

باعتباره  نبياَ للعالمين من عرب وعجم؛ و أن العرب قد نبذوا كل ما كان قبل اإلسالم

  .  منتج إسالمياإلسالم على اعتبار انه  بهتراثاَ وثنياَ، وتمسكوا بكل ما جاء 

عن الديانتين "اليھودية  ففاإلسالم لم يكن دين فحسب بل ھو حضارة، فھو يختل   

موسى  «نزلتا على فئة معينة ومحدودة، وكان سيدانا  ( عينية ) والمسيحية" فھما

صلى هللا  -محمد  «أما سيدنا  ،عليھما السالم بعثا لشريحة معينة من الناس » عيسىو

 الَوَما َأْرَسْلَناَك إِ  ".1" ينمِ الَ عَ لْ ة لِ مَ حْ رَ  الّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ ومَ "جمع أجاء للعالمين  »عيه و سلم 

  .2"َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا

، وأن بالقدرة على االقتباس و العطاءوامتاز العرب كغيرھم من األمم األخرى    

كانت تمدنھم لم يقم على أنقاض التمدن اليوناني و الفارسي كما يزعم الكثيرون، بل 

ً يؤّمه الناس من أقاصي البالد لزيارة الكعبة،  مكة أشھر مدن الحجاز التخاذھا حّجا

لتجارة لما يتوافد إليھا من الحجاج في المواسم كل فأصبحت بتوالي األجيال مركزاً ل

" وقد أثبت العرب أنھم كانوا أھل حضارة عريقة ، فضال عن أن حياتھم المتنقلة  ،عام

... جعلتھم يقتبسون ما يناسبھم ، و يضيف إلى حضارتھم و ھذا يؤكد أنھم أھل 

افع و سر عقيدة اقتباس و عطاء . و العرب الذين استطاعوا في أقل من قرن ، و بد

، و يبدعوا حضارة عالمية جديدة، ھم ال ريب من وحيد وھو اإلسالم أن يقيموا دولةالت

ذوي القرائح و التجارب الحضارية التي ال تتم إال بتوالي الوراثة، و أصحاب ثقافة 

سابقة و مستمرة، بل استطاعوا أن يقيموا مدنا زاھرة قامت على األسس المادية 

                                                            

     107سورة األنبياء ، اآلية  - 1
   28سورة سبأ، اآلية  -   2
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رة اإلسالمية، وظلت ھذه المدن مع غيرھا من المدن اإلسالمية لمدة والفكرية للحضا

  .1 وأوربا " إفريقياعشرة قرون مراكز للعلوم و اآلداب و الفنون في كل من آسيا و 

من ومستلب  ضد كل دخيلوحصانتھم الذاتية العرب  علي سامي النشار مناعةويبين   

تأثر بثقافة وتمدن ال عدم وقدرتھم على، ركحا من الزمن العقائد والديانات السابقة

جاءتھم المسيحية من الشمال ومن الجنوب، "؛ فاقتبسوه، إال لما صلح منھا، غيرھم

وأسرعت  ،ومشيخة العرب من أوالد إسماعيل يھزون رؤوسھم وال يبدون حراكا

 ،اليھودية إليھم وھي تحمل التوراة المحرفة، فأنكروھا ووقفوا ينظرون إليھا بازدراء

بل ولوا ظھورھم لجماعة منھم أعلنوا أنھم "الحنفاء" على ملة إبراھيم حنيفا، مختتنين، 

ولكن مشيخة العرب نأوا في فردوسھم الساكن، وفي ، متخذين الوحدانية دينا لھم

كان يكفيھم أن يعبدوا األصنام زلفى  ،لياليھم الصافية في قلب الصحراء عن كل ھذا

ن المختلفة عن أن تردھم إليه، وأن يكون حظھم من الفكر إلى هللا، الذي عجزت األديا

فلتات من اللسان أو خطرات من الحكمة، وأن يسودھم من القانون العرف والتقاليد، 

وأن يعرفوا من قانون األخالق ما وجدوه في سنة اآلباء، وأال يصيخوا السمع إلى قادم 

  . 2"أو دخيل

ء، عطاء األمة اإلسالمية عبر العصور الحضارة اإلسالمية ھي العطاء و الغطا" ف

 ،المتتالية في مجاالت العلوم و اآلداب و الفنون و الصنائع و المعارف جميعا

وغطاؤھا الذي يحفظ عليھا ھويتھا و يصون ذاتيتھا، و يحمي قيمھا و يضمن 

  . 3" استمرارھا في التجديد و اإلبداع ، ويقي كيانھا من االستالب و الضياع

  : الحضارة العربية اإلسالمية نشأة

إن الحضارات البشرية ال تولد في التاريخ على نحو مفاجئ دون سابق إنذار، أو    

فالحضارة إنما ھي طريقة في العيش  امل وإرھاصات تكون مقدمة لنشوئھا،دون عو

ولما كانت طريقة  ،استقر عليھا جماعة من الناس جعلتھم مجتمعا متميزا عن غيره

                                                            

  . 57ص مصدر مذكور،حسين محمد سليمان:  -   1
  31ص  ، 1ج ، 1977 ، 7 ط، ، القاھرةدار المعارف، نشأة الفكر الفلسفي: علي سامي النشارـ   2
  . عبد العزيز بن عثمان التويجري : خصائص الحضارة اإلسالمية و آفاق المستقبل ، المقدمة  -   3
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ظم عالقاتھم من أنظمة، وما ين ؛اعرتعبيرا عما يحمل الناس من أفكار ومش العيش ھذه

فمن الطبيعي أن ال نتوقع والدة ھذه الحضارة في فجأة من التاريخ، ما دامت تقوم 

 ليد التي يحتاج تكونھا إلى مخاضاتعلى أسس من المفاھيم واألنظمة والعادات والتقا

عسيرة من شتى األنواع، وبعد أن تتكون ويتشكل المجتمع وفقھا فإنه يتمسك بھا 

األمم نتيجة ماض طويل وليست األمم بنت ساعة واحدة، وھي ،" فتمسك األم بوحيدھا

  .1" محصول ما خضعت له من البيئات المختلفة التأثير، ولذا يفسر حاضرھا بماضيھا

 ميالد أي حضارة، فإنھم يعجزون عن ذلك توقيتومھما حاول المؤرخون تحديد    

"إذا حاول المؤلف أن يمتد بنظره إلى ما وراء نضج حضارة ما واستوائھا، فقد 

ولكنه سوف يعجز عن أن  ،يستبين صورة ھذه الحضارة في مراحلھا الغضة األولى

لكن الحضارة  .2 " يتبين توقيت ميالد ھذه الحضارة أو طريقة نشوئھا على نحو محدد

ارة ، كيف ال وھي حضبقستثنى مما س، تُ الفريدةسالمية بمميزاتھا وخصائصھا اإل

، قال استمرارھا و حفظھا من حفظه، فھي تستلھم أقيمت على الدين و حملت اسمه

  . 3) نَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ إِ ( :تعالى

الحضارات األخرى ونشأت رويدا رويدا من " فلئن قامت كل :  محمد أسد ويقول  

تراث الماضي بما حوى من ضروب الرأي وتيارات الفكر، واستغرقت في تبلورھا 

إلى شكلھا الخاص وكيانھا المحدد آمادا طويلة من الزمن، فلقد انفردت حضارة 

  .4"ى الحياة دون سابق عھد أو انتظاراإلسالم وحدھا بانبجاسھا إل

و ھناك دراسات وآراء مخالفة، إذ ترى الحضارة اإلسالمية شأن سائر      

الحضارات وليدة الواقع التاريخي بما حوى من ضروب الحضارات واألديان 

"فالحضارة اإلسالمية ھي بالدرجة األولى امتداد  والمذاھب واألنظمة والثقافات .

اتخذ منحى جديدا  –تقديرعلى أبعد -لحضارة عرب الجاھلية، غير أن ذلك االمتداد 

                                                            

   35، ص2012ن : حضارة العرب، تر، عادل زعيتر، مؤسسة ھنداوي للتعليم و الثقافة، د ط، غوستاف لوبو -   1
   15ص   محمد أسد وآخرون : اإلسالم والتحدي الحضاري ، -   2
  9سورة الحجر : اآلية  - 3
  19ص  ،اإلسالم والتحدي الحضاري محمد أسد وآخرون : - 4
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) دءا بمحمد (صلى هللا عليه و سلمنتيجة اإلبداع الذي تفتقت عنه عبقريات المسلمين، ب

ثم ھي بالدرجة الثانية اقتباس من الحضارات السالفة  ، وصحابته ثم الذين اتبعوھم

 –وھكذا فال يمكننا … والمعاصرة من يونانية ورومانية وفارسية وھندية وغيرھا

أن نتكلم عن حضارة إسالمية مكتملة المعالم قبل مرور عدة  –ذه النظرية وفق ھ

  »أحمد أمين  «، ووفق رأي  ، أدت إلى ذلك التفاعل قرون على ظھور اإلسالم

مثال، فإن القرن الرابع الھجري ھو العصر الذي بلغت فيه الحضارة اإلسالمية 

  .1ذروتھا"

بعد أن ثبتت أسسه على منھج رباني ثابت أزلي ، ولقد اكتمل بنيان ھذه الحضارة      
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم : " دام ثالثة وعشرين سنة، و ختمت أيامه بقوله تعالى

ْسَالَم ِديًنا َوأَْتَمْمتُ  صلى هللا عليه  - و قول رسوله ،  2" َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

  . 3 ) ة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالكالمحجّ  قد تركتكم على ( -وسلم 

" لقد بدأت حضارة اإلسالم إذن، رغم كل ھذه العوامل والظروف والمؤثرات،      

نجمھا فكان ظھورھا في توقيت تاريخي محدود امتد  نبثقاكائنا حيا متكامال متمايزا، 

زھاء ثالثة وعشرين عاما، ھي الحقبة التاريخية التي قضاھا رسول هللا (صلى هللا 

  . 4عليه وسلم ) على ظھر ھذه الحياة من يوم بعثته حتى لقي الرفيق األعلى " 

من عقيدته فالدين اإلسالمي وحده ھو الذي أقام حضارة باسمه، استمدت أصولھا   

فليس ھناك حضارة أخذت اسمھا من اسم دين سماوي أو عقيدة ، وشريعته وتصوره

 يھودية أو حضارة بوذية أو فال يذكر التاريخأرضية، غير الحضارة اإلسالمية، 

فھو دائما كان "  ،غربية نية أو ھندية أو فارسية أومسيحية، وإنما ھناك حضارة صي

الرابطة العليا التي تلتقي فيھا نوازع األفراد فتشدھم بقوة إليھا، وتوحد تطلعاتھم 

                                                            

دي أبو ريدة ، دار الھا دآدام ميتز : الحضارة العربية اإلسالمية في القرن الرابع الھجري ، تر ، محمد عب -   1
   7، د ت ، ص  5لبنان ، ط  ،بيروت الكتاب العربي،

  3اآلية  -سورة  المائدة  -   2
 6ج-م 1994،   2دار الفكر، بيروت ، ط  المسند لإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق صدقي محمد جميل العطار،  - 3
  17142رقم الحديث  - 82ص -
   24ص   محمد أسد وآخرون : -  4
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وطموحاتھم، وتنظم سلوكھم، فتوجه بھم عاطفة اإلخاء و التعاون داخل المجتمع 

الحضاري الواحد، ومن ناحية أخرى تؤمن لھم وحدة الصمود و الوقوف أمام 

جه الحضارة إبان مسيرتھا ... وتعبر عن حسھا في التحديات الخارجية التي توا

لة دائما في المسيرة اإلنسانية اإلنجاز و اإلبداع الحضاري، كما بدت الحا

  . 1الحضارية"و

  : العربية اإلسالمية الحضارة عوامل تطور

لم يكن العرب يملكون حضارة متميزة، ولما جاء اإلسالم مّكنھم من تجاوز حالة    

قدر لھا على مدى قرون عديدة  ،واالنطالق في بناء حضارة متمّيزة ،التخلف الفكري

 ،أن تكون واحدة من الحضارات األكثر فاعلية وتأثيرا في مجرى التاريخ البشري

بل  ،ولم تكن ھذه الحضارة منغلقة على ذاتھا رغم خصوصيتھا وفي ظرف قياسي،

واستوعب القرآن ميراث العھدين القديم و الجديد،  اإلسالم باألنبياء السابقين، اعترف

بين الشعوب والتدافع واالختالف بديال عن الصراع و الھيمنة وجعل من التعارف 

  . واالستعباد

من اإلنتشار والزحف الذي وسمت الحضارة باسمه، مكنھا  –اإلسالم  -ھذا الدين    

إن التاريخ لم يشھد قط ، "  2) الھضم والتجاوز، ومنحھا خاصية ( بسرعة البرق

ظاھرة مثل ھذه من قبل. ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق بھا 

اإلسالم فتوحه، والتي تحول بھا من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين 

يؤمن به ماليين الناس. وال يزال العقل البشري يقف ذاھال دون اكتشاف القوى السرية 

ماعة من المحاربين الجفاة من االنتصار على شعوب متفوقة عليھا تفوقا التي مكنت ج

  . 3" كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب

                                                            

  69سليمان الخطيب : أسس مفھوم الحضارة في اإلسالم، ص  -   1
   2015طلبة الدكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ماي : محاضرة ألقاھا على  ـ لزعر مختار 2
، 1981 ، 5،ط دار العلم للماليين، بيروت ،منير البعلبكي ،تر، دفاع عن اإلسالم :لورا فيشيا فاغليري  ـ  3
  22ص



 الحضارة العربية اإلسالمية                                        الفصل األول                      
 

 

40 

والحق أن ھؤالء القوم الشجعان الذين " بقوله:  عن ذلك »غوستاف لوبون«ويعبر   

دولة الرومان من  لبوا دعوة محمد، وغدوا أمة واحدة، أقاموا دولة بلغت ما بلغته

  . 1" االتساع في أقل من قرنين، وأن ھذه الدولة بدت أكثر دول األرض ھيبة وتمدنا

 »ألبرت حوراني«وبتعبير      "   ،إن ظھور اإلسالم في العالم ليس حدثا اعتياديا:

األغلب أنه لم يحصل في التاريخ أن حركة دينية ناشئة في منطقة مختلفة استطاعت 

خالل جيل واحد أن تجتاح بعضا من أھم مراكز السلطة والحضارة في العالم 

وبعد ذلك أثبتت أنھا أكثر من مجرد غزوة ھمجية عابرة، أو موضة  ،المعروف

لعكس، لقد تركت أثرا على ألف بل على ا ،انحسرت بالسرعة نفسھا التي اندفعت بھا

وثالثمائة سنة من التاريخ في ربع العالم، وعلى كافة المجاالت الحضارية 

وعندما انھارت الدولة  ،ما ابتدأ وعظا دينيا أدى بسرعة إلى تأسيس دولة ،والمجتمعية

واألعجب من ذلك … تركت خلفھا ثقافة أدبية ونظاما تشريعيا، ونظاما لحياة المجتمع

في  –ن ھذه الحركة الواسعة للشعوب واألفكار والقوانين والمؤسسات، يظھر كله أ

أنھا انبثقت من رجل واحد، آت من أبعد تخوم العالم المتمدن في  -التحليل النھائي

  .2" زمنه، والذي وسم بصبغته عصورا وشعوبا بعيدة عن عصره وشعبه

، أھمھا التحوالت الثالثة في لقد ھيأ اإلسالم العرب إلى تقّبل تحوالت جذرية عديدة  

  العقيدة والفكر والمنھج، شكلت أسس الفعل الحضاري .

  : التحول العقديـ  1 

العقل  تحول حررأخرى، تحوالت التي نتجت عليه تحوالت وھو من أھم ال     

ه من الظلمات إلى النور، ومن التعدد إلى التوحيد، ومن عبادة العباد إلى عبادة وأخرج

                                                            

  176ص  ،حضارة العرب :غوستاف لوبون ـ   1
   2 - Hourani Albert:Europe and the middle east, the Macmillan press LTD,1980,p19-
20  
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رب العباد "... ومن عشق الحجارة و األصنام والتماثيل واألوثان إلى محبة الحق 

  . 1الذي ال تلمسه األيدي وال تراه العيون " 

إن العقيدة الجديدة أعادت تشكيل العقل بقيم مّكنته من الحركة والفعل، وأخرجته من   

باسم الدين، وفسحت قوقعة السلطة القاھرة التي أرغمته على قبول ما ال يمكن قبوله 

له أفق اإلبداع في الدين . ولنا أن نذكر بعض ما كان عليه العقل في الجاھلية إدراكا 

  فيه الدين اإلسالمي . ذي أحدثه ال تحوللل

: " كان الذي سلخ بالمكيين إلى عبادة األوثان و ه) 204(ت يقول ابن الكلبي    

الحجارة أنه كان ال يظعن من مكة ظاعن إال احتمل معه حجرا من حجارة الحرم، 

تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافھم بالكعبة ... ثم 

بدلوا بدين إبراھيم سلخ ذلك بھم إلى أن عبدوا ما استحبوا، ونسوا ما كانوا عليه، واست

  .  2و إسماعيل غيره، فعبدوا األوثان وصاروا إلى ما كانت عليه األمم من قبلھم" 

) صريحامه سبعة أقداح، مكتوب في أولھا (في جوف الكعبة، قد )ھبل(و" كان   

ھدية، ثم ضربوا بالقدح، فإن خرج وا في مولود، أھدوا له فإذا شكّ  واآلخر (ملصق)

لنكاح، دفعوه. وقدح على الميت، وقدح على ا )ملصق(إن خرج ألحقوه، و )صريح(

كانت، فإذا اختصموا في أمر وأرادوا سفرا أو عمال،  وثالثة لم تفسر على أي شيء

  . 3تھوا إليه " نأتوه فاستقسموا بالقداح عنده، فما خرج عملوا به وا

ھذا نتف مما كان عليه العقل في الجاھلية، تخلف و سذاجة، شك و ريب حتى في   

األنساب، عوامل عطلت فاعليته الفطرية، فحصرته في مستنقع آسن لم تنجيه منه إال 

  عقيدة اإلسالم، التي أعادت تشكيله وفق قيم دفعته إلى الحركة و اإلبداع .

  

  
                                                            

، ص  2005،  1عماد الدين خليل : مدخل إلى الحضارة اإلسالمية، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،ط  ـ  1
12  
  . 13، نفسه  ص المصدر السابق ـ   2
  ، نفسه ـ م ، س   3
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  : فكريالتحول ال ـ 2

نه، ليمّكنه من التعامل مع الغيب مع العقل، وصاغه وحيّ ھذا التحول عمل مباشرة     

قال  القبس الذي أضاء البشرية من غار حراء بمثابة ، فكانت كلمة (إقرأ)1 والشھادة

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق.  قْـَرأْ ا (تعالى:  اّلِذي َعلََّم بِالَقَلِم.  اْألَْكَرمُ قْـَرْأ َورَبَُّك إبِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْإلِ

  .2)  َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ 

وتكراره  ،) فعل التعليم (علّم القراءة مرتين في ھذه اآليات ليس عبثا، وتعظيمُ  فأمرُ    

ذكر اإلنسان دون غيره من  وتخصيصُ   ،ن بعد تعظيم فعل الخلق (خلق)امرت

  النواة الحضارية .  لھو مكمن اإلعجاز، وسرّ  ،المخلوقات

وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات توحي إلى فعل القراءة، بسياقات مختلفة، نذكر    

َرْأنَاُه فَاتَِّبْع ( منھا على سبيل الذكر ال الحصر قوله تعالى:  َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَُه . فَِإَذا قـَ ِإنَّ َعَليـْ

فَِإَذا ( ، و قوله تعالى:  4" قراءته –عليه السالم  –أي "جعل قراءة جبريل ، 3 ) قـُْرآنَهُ 

قال عبد هللا بن مسعود: " قرأت على . 5)قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم 

فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.  –صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا 

 –ه جبريل ين، ھكذا أقرأأعوذ با من الشيطان الرجيمقل:   ياابن أم عبد فقال لي:
  . 6" عن القلم عن اللوح المحفوظ –عليه السالم 

عقل؛ تدبر؛ تفقه؛ أنظر؛ إوبعد توالي نزول القرآن، توالت نداءات إقرأ؛ تفكر؛   

المعرفي الفكري ليجد العقل المسلم نفسه ملزما كي يتالءم مع التحول  ،تبصر؛ ..إلخ

  الجديد .
                                                            

ـ ( الغيب ) المعدوم و( الشھادة ) الموجود المدرك كأنه يشاھده، وقيل ما غاب عن العباد وما شاھدوه، وقيل   1
  85، ص  4السر والعالنية، وقيل الدنيا و اآلخرة . ينظر الكشاف للزمخشري ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، ج 

  5إلى  1ـ سورة العلق : اآليات من   2
  18و  17اآليتان  سورة القيامة ،ـ  3
   165ص ، د ط ، د ت ،  4ج  لبنان،ـ بيروت  دار المعرفة ، الكشاف، ـ الزمخشري :  4
   98سورة النحل ، اآلية  ـ 5
  343، ص 2، ج  الكشافالزمخشري : ـ   6
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إن أول ما خلق قيمة العقل عند هللا فيقول: "  )صلى هللا عليه وسلم  (ويؤكد النبي   
هللا تعالى العقل، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال هللا تعالى: 

ت أعز منك، فيك أعطي، وبك آخذ، وبك أثيب و بك فبعزتي وجاللتي ما خلق
  .1"أعاقب

وتفاعل ھذا الدين مع العقل تفاعل الروح مع الجسد، يدفعه للتقدم، ويكسبه آليات  

شر ثالث عقائد، نشودة " لقد أكسب الدين عقول البالرقي والكمال لتحقيق السعادة الم

، وأساس محكم لمدنيتھا وفي االجتماعيةكل منھا ركن لوجود األمم وعماد لبناء ھيئتھا 

كل منھا سائق يحث الشعوب و القبائل على التقدم إلى غايات الكمال و الرقي إلى 

  . 2ذرى السعادة "

وسعيه إن للمنھج دور أساسي في حركة اإلنسان الفكرية، :  التحول المنھجي – 3  

فليس ثمة طريق يوصل إلى األھداف مھما ُبِذل من جھد دون منھج الدؤوب للحقيقة، 

" فالمنھج الذي استنفر العقل والنظر والتدبر، و الذي جعل التفكير فريضة سليم، 

مكانة  –شرعية، ھو الذي علّم اإلنسان أن نطاق علمه محدود بنطاق مكانته في الكون 

ف، ولذلك كانت خشية العلماء من ستخالوظيفته ھي إعمال وتأدية رسالة االو -الخليفة

هللا ھي خشية المدرك لنسبية أدوات الخليفة وحصيلته بالقياس إلى الكلي و المطلق 

 فٌ لِ تَ خْ مُ  امِ عَ نْـ األَ وَ  ابِ وَ الدَّ وَ  اسِ النَّ  نَ مِ وَ ، قال تعالى: (3والالنھائي تنفره وتتفرد به ذات هللا"

    . 4) ورٌ فُ غَ  يزٌ زٍ عَ  اهللاَ  نَّ ، إِ اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ى اهللاَ شَ خْ ا يَ مَ نَّ إِ  كَ الِ ذَ كَ   هُ انُ وَ لْ أَ 

فمن الطبيعي في منھج يسعى إلى مرتبة اليقين، أن تعترضه الوساوس والشكوك  

والشبھات، ومن الطبيعي أن تدعوه ھذه الوساوس إلى النكوص على األعقاب، لذا جاء 

 عوارض؛ال يؤثمھا إذا عرضت لھا ھذه ال باني السليم حافظا للنفس كرامتھا؛المنھج الر
                                                            

، ص 2006، 1، ط للطباعة و النشر والتوزيع، دار الھادي ـ شبر الفقيه: ابن رشد بين حقيقتي الدين و الفلسفة  1
9  
بعنوان " الحداثة و تجديد مفھوم العقل عند طه عبد الرحمن، جامعة منتوري قسنطينة،  : مقالـ بومعيزة محمد  2

  (قول لجمال الدين األفغاني ). 231كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، ص 
    60، ص  1991،  1ـ محمد عمارة : معالم المنھج اإلسالمي، دار الشرق، القاھرة ، ط  3
   28ـ سورة فاطر ، اآلية  4
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ساعيا إلى تحويلھا صانعة للفكر الموصل لليقين،" فإذا عرضت ألھل النظر و التدبر 

و التعقل عوارض من جنس الوساوس و الشكوك و الشبھات، فإننا نجد المنھج 

 –وصناعة النظر  –اإلسالمي يتفرد من بين مناھج النظر الدينية عندما يحّول 

يحّول ھذه الوساوس  –ختبار االطة الفروض التي توضع على محك التجربة ووبواس

  .1على اليقين " و الشكوك و الشبھات إلى لبنات في الصرح يّطلع بواسطته الناظر

لقد أكد الحسن بن الھيثم دور العلماء المسلمين وأصالة منھجھم المبني على    

ة، و ھو المنھج العلمي السائد حتى المالحظة والتجريب للوصول إلى الحقائق العلمي

و  » Roger Bacon روجر بيكون «اليوم، و" قد أخذه الغربيون عنه،  وزعموه ل 

 John Stuartمل  ستيوارت جون «و  »  Francis Baconفرانسيس بيكون «

llMi« "2 بريفلوتروبرت «. ولم يقف Robert Briffault «  عند حد إقرار دور

العلماء المسلمين وأصالة منھجھم العلمي، " بل ذھب إلى أبعد من ذلك حين قرر في 

، منھج إسالمي أصيل لم يعرفه اليونان، ولوال أن ھذا المنھج »بناء اإلنسانية  «كتابه 

 » Roger Bacon روجر بيكون «لقد نقل  المسلمون لما عرفته أوروبا. وقال أيضا:

ھذا المنھج عن المسلمين بعد أن درس اللغة العربية والفكر اإلسالمي على أيدي 

من التصريح بذلك يمل قط وروجر نفسه لم  ،معلمين تتلمذوا على العلماء في األندلس

م معاصريه أن اللغة العربية وعلوم المسلمين ھي الطريقة الوحيدة لمعرفة و ھو يعلّ 

  . 3الحق "

  : العربية اإلسالمية الحضارة سباب تدھورمن أ  

من الطبيعي أن كل الحضارات تخضع لثنائية البناء / الھدم، و كلما ابتعدت حضارة   

وسنن  االنھيارمن أسباب  اقتربتعن سنن البناء ومقومات اإلشراق الحضاري، 

، االرتقاءال يعني تماما أن المقصود به نھاية مرحلة  االنھيارالغروب الحضاري "إن 

ال يشير التاريخ إلى أّية حدود لفترة الحياة الممكنة لمجتمع ... فإن طائفة من أھم إذ 
                                                            

  55، ص معالم المنھج اإلسالمي ـ محمد عمارة :   1
   29، ص 1983ـ أنور الجندي: تأصيل مناھج العلوم و الدراسات اإلنسانية، المكتبة العصرية، بيروت   2
          ت ـ عز الدين الخطيب التميمي و آخرون: نظرات في الثقافة اإلسالمية، دار الشھاب ، باتنة، الجزائر، د ط ، د   3

  371، نقال عن أنور الجندي، شبھات التعريب ،ص  282-281ص 
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األعمال المثمرة النّيرة والمشھورة في تاريخ حضارة ما، قد جاءت في أعقاب 

 - النبي عنھا زوج هللا رضي ،2جحش بنت زينب فعن  1"نتيجة له، أو بالفعل االنھيار

 كثر إذا نعم،  :قال الصالحون؟ وفينا رسول أنھلك يا ( :قالت - صلى هللا عليه و سلم 

   . 3) الخبث

 ماإنّ ، و الديني نزوعھا بسبب تلك أو لھذه الحضارة مسبقة إلھية حصانة ثمة وليس   

 الضوابط من جملة ضوء في أنفسھم أبناؤھا يصنعه بما نورھمالحضارة  استمرارية

 ،المحتوم مصيرھا إلى الحضارة سيقت معھا التعامل أسيء إذا التي والمعايير والعوامل

 التي األسباب ھي وإنما محاباة، العالم في ونواميسه الخلق، في هللا سنن في ثمة فليس

 ِفي َفِسيُروا ُسَننٌ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  (  قال تعالى: .العادلة المنطقية نتائجھا إلى تقود

بِينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا *اَألْرضِ   َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقين َوُهدىً  ِللنَّاسِ  بـََيانٌ  َهَذا *اْلُمَكذِّ

 اْلَقْومَ  َمسَّ  فـََقدْ  قـَْرحٌ  ِإْن َيْمَسْسُكمْ  * ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَألْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  َتْحَزنُوا َوالَ  َتِهُنوا َوالَ *

 ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويـَتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َولِيَـْعَلمَ  النَّاسِ  بـَْينَ  انَُداِوُلهَ  األَيَّامُ  َوتِْلكَ  ِمثْـُلهُ  قـَْرحٌ 

 لليأس مبرر فال ثم ومن أحد، على ليس حكراً  التاريخ لكن .4) الظَّاِلِمينَ  ُيِحبُّ  الَ  َواللَّهُ 

اآلية  ، وھذه5)ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَألْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  َتْحَزنُوا َوالَ  َتِهُنوا َوالَ ( قال تعالى: والھزيمة،

 الحزن يرفض الذي البشري األمل وديمومة، التاريخية إيجابيتھا شروط تحمل القرآنية

   .القمة واختيارھم وحركتھم فعلھم، لكنه أيضا نتاج والھوان

                                                            

    458ـ  457، ھامش الصفحتين ،  1أرنولد توينبي : مختصر دراسة التاريخ ، تر، فؤاد محمد شبل، ج  ـ 1
زيمة بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خ ـ ھي زينب بنت جحش،  2

ھا  ،والثالثين قبل الھجرة نيةفي السنة الثا -رضي هللا عنھا- ُولَِدتْ   م)، 642- 590ھـ/ 21- ق.ھـ 32(     األسدية أُمُّ
ة رسول هللا ، أخوھا أميمة بنت عبد المطلب في   أحد السابقين، وقائد سريَّة نخلة، وقد استشھد عبد هللا بن جحش عمَّ

   .عمُّ النبيفي قبر واحد رضي هللا عنھما حمزة بن عبد المطلب غزوة أُُحد، وُدفن ھو وخاله
   7059الرقم:  -صحيح البخاري  ورد في ،زينب بنت جحش ـ حديث روته   3
  141 - 137: اآليات من  سورة آل عمرانـ   4
  139ـ سورة آل عمران، اآلية   5
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بأنھا  المسلمة، الجماعة فإنه يخاطب البشرية، المسؤولية على كديؤ  القرآن ألنو   

 إلى الذي قادھاالكون،  في الفعال دورھا أداء عن تخليھا بمجرد نفسه المصير ستلقى

رَُكمْ  َيْسَتْبِدْل قـَْوًما تـَتَـَولَّْوا َوِإنْ : (قال تعالى، الناس على والشھادة القيادة مواقع  الَ  ثُمَّ  َغيـْ

   1) َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا

 َوُيِحبُّونَهُ  ُيِحبـُُّهمْ  ِبَقْومٍ  اللَّهُ  يَْأِتي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يـَْرَتدَّ  آَمُنوا َمنْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يا( :وقال

 الَِئمٍ  َلْوَمَة  َيَخاُفونَ  َوالَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَجاِهُدونَ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ  َأِذلَّةٍ 

  .2)َعِليٌم  َواِسعٌ  َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمنْ  يـُْؤتِيهِ  اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ 

 من روافده تتجمع وإنما قصيرة، فترات زمنية عبر أو فجأة، يحدث ال التدھور " إن  

 يتداخل التي العوامل من جملة وليد ھو وإنما واحد، عامل ينفرد به ال ...و وھناك ھنا

 يصعب بحيث اآلخر مع البعض بعضھا ‐  ً  أحيانا تبّين  أجل من بينھا االرتباط فك ‐

 عوامل في صنعھا مكث، وتسھم وعلى ببطء منھا... وتتشكل لكل الحقيقي الحجم

  منھا: 3"شتى ومؤثرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  38ـ سورة محمد ، اآلية   1
  54ـ سورة المائدة ، اآلية   2
   بتصرف 119، صـ د، عماد الدين خليل: مدخل إلى الحضارة اإلسالمية 3
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  : الفكر السياسيـ  1   

لقد تأثر الفكر السياسي العربي بشكل كبير بالعقيدة اإلسالمية عبر التاريخ      

ن تشبع أفرادھا ، ھذا الوعي ناتج عبناء الوعي االجتماعي و السياسي وبمساھمتھا في

، مما جعلھا المصدر األول ألفعالھم و المرجع األساس لفكرھم " فھي بمبادئھا و قيمھا

حاضرة في كل ممارسة سياسية منذ بدء الدعوة اإلسالمية إلى حدود العصر العباسي 

.  1مجرد تكرار لما حدث في السابق " األول ألن كل ما حدث بعد ھذه المرحلة كان

وامتدت ھذه المرحلة حتى صار الفكر السياسي العربي يعمل على تكبيل كل 

بالفرعونية المحاوالت النھضوية، وعمد إلى خلق استبداد سياسي أو ما يسمى 
، ساھمت بشكل كبير في تقوقع الفكر العربي الذي بقي أسيرا لتلك األفكار * السياسية

أصبحنا ال نعرف إال الوعي المباشر، و المعلبة حتى عصرنا ھذا إذ "غة المصا

أصبحنا سجناء اآلنية وردة الفعل األوتوماتيكية، و فقدنا أية قدرة على النقد أو التمييز 

أو التوصل إلى أي نوع من أنواع الوعي الذاتي الذي تحتاج إليه الشعوب والمجتمعات 

  .2ا "لمجابھة واقعھا و للحفاظ على بقائھ

لقد أشار الكواكبي في ثنائياته ( الداء / الدواء ) التي أجمع فيھا تشابه أفكار الباحثين   

على مختلف مشاربھم وتوجھاتھم حول موضوع االستبداد السياسي ، إذ أحصاھا كما 

  3يلي:

 . الداء استعباد البرية و الدواء استرداد الحرية -

 . االقتدار على االستنصافالداء القدرة على االعتساف والدواء  -

 . الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء تغليب الشريعة على السلطة -

                                                            

          365، ص 1995،لبنان  3ـ محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط   1
أعرف ھذا المصطلح بقول محمد عبده : وأما الحكام ، وقد كانوا أقدر الناس على انتياش األمة مما سقطت فيه، ـ *

...ولم يفھموا من معنى الحكم إال تسخير األبدان ألھوائھم فأصابھم من الجھل بما فرض عليھم في أداء وظائفھم 
وإذالل النفوس لخشونة سلطانھم ، وابتزاز األموال إلنفاقھا في إرضاء شھواتھم، ال يراعون في ذلك عدال وال 
اء يستشيرون كتابا، وال يتبعون سنة، حتى أفسدوا أخالق الكافة بما حملوھا على النفاق و الكذب و الغش و االقتد

  بھم في الظلم وما يتبع ذلك.
على  ،رين، مركز دراسات الوحدة العربيةھشام شرابي: النقد الحضاري للمجتمع العربي في القرن العشـ   2

   9ص،   info.wafa.ps/pdfالشبكة العنكبوتية 
د ط، د ت، ص  ـ عبد الرحمن الكواكبي: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، كلمات عربية للترجمة والنشر ،  3
   من مقدمة الكتاب .                                                                                                             13و 12
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 . الداء مشاركة هللا في الجبروت والدواء توحيد هللا حقا -

 . الداء مد الرقاب للسالسل والدواء الشموخ على الذل -

 . الداء وجود الرؤساء بال زمام والدواء ربطھم بالقيود الثقال -

 . اء التعالي على الناس باطال والدواء تذليل المتكبرينالد -

  الداء حب الحياة  والدواء حب الموت . -

لم اليوم يجب أن يعلمنا درسا إن لم نتلقنه بسرعة فسوف ا" إن ما يحدث في الع  

نجابه مصيرا أتعس من التفسخ و الضعف و االنحطاط الذي نحن فيه. إن ما يجري 

ية عصر جديد و ممارسات اجتماعية جديدة تنبع من نوع في العالم اليوم ھو بدا

مختلف من الديمقراطية التي تنطلق بالعقل من السيادة الشعبية المباشرة، و التي 

ترفض كل أنواع األبوية ... و يرجع الفكر حيث ينشأ حرا في الحوارات األفقية 

توى المنظرين المفتوحة بين فئات وجماعات و مؤسسات المجتمع المدني، ال على مس

إن  ...ة المتسلطة أو مراجعھا العليااأليديولوجيين، أو على مستوى مكاتب البيروقراطي

  الواضحة  *النزعة العلمانية 

الدينية ( التي تغذي حياة  في ھذا الفكر ال تعني الالدينية أو نفي اإليمان و القيم

اجتماعي و سياسي  قطاعات واسعة من الجماھير الشعبية ) بل ترمي إلى فصل ما ھو

أو إلى منع استعمال القيم الدينية و  ،عما ھو روحي و سماوي و مجرد ،و محسوس

  .1المقوالت الغيبية الكلية لتبرير السلطة القائمة أو استبدالھا بسلطة أبوية قمعية مماثلة"

  

  :  الفكر االرتداديـ  2  

شھدت األمة انفصاما مبكرا بين قيادتھا الفكرية و السياسية، " وكانت غلبة     

األعراب على جيش الفتح وإسقاط الخالفة الراشدة وإقامة ملك بني أمية في موضعھا، 

                                                            

الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة  ،ھنا إلى أني ال أدافع عن التيار العلماني بمفھومه الحديث نشيرـ  *
ما جاء به التفصيل في ل ھي الدين نفسه، و إنما لتبرير ب ؛ألني أعتقد جازما أن السياسة جزء من الدين ،(السياسة)

  الفصل بين االجتماعي السياسي و الروحي السماوي  . 
  10، ص  20: النقد الحضاري للمجتمع العربي في قھشام شرابيـ   1
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، فانتشرت  1في مجرى التاريخ اإلسالمي"  واالنحرافالسبب األول للتغيير 

ية و الطائفية الذي غّذته السلطة الجديدة، لواء القبلالعصبية، واستقطبت الجماھير حول 

وأخذت تحاصرھم وتخضعھم لخدمة مآربھا، ولم يسلم من ذلك كبار العلماء من 

دون أن يقبل تولي  ؛ه) في السجن150ت  يفة (أبو حناإليذاء و التنكيل، ليموت اإلمام 

لطة، شل لفتواه المناقضة للسه) حتى تُ 179(ت مالك ب يد اإلمام ضرَ القضاء، وتُ 

ه) من بغداد بعد أن سيق إليھا مكبال من اليمن و لجأ 204وھرب اإلمام ( الشافعي ت 

  إلى مصر. 

لقد ساد ھذا الفكر قرونا ينخر جسد األمة ، فكلما اندمل جرح، تداعت األعداء من     

يوشك أن تتداعى  ( قال صلى هللا عليه و سلم :  الداخل و الخارج إلى قصعتھا،
كما تتداعى األكلة إلى قصعتھا ، قالوا : أمن قلتنا نحن يا رسول هللا ؟ عليكم األمم 

؛ فتوالت حمالت المغول ،2) قال : ال ،  أنتم يومئذ كثير و لكنكم غثاء كغثاء السيل

 ،طوائف و مذاھب اھفي تصيغ ، واألمة تإلى أن فككالصليبيين، الروم و؛ والتتارو

و التي قطعت الشك باليقين  ،خاصة التكفيرية منھا اإلسالميةالحركات  هُ جَّ وَ وصارت تُ 

 ،على تحقيق النھضة -ھذا الفكر -لما عجز و ،و انحطاطه فكر اإلسالميعلى بؤس ال

دت تولّ و ،فتح الباب على مصراعيه أمام تيارات الردة بالمعنى الوظيفي للسياسية

  .رتداديةاالفكار األ

فالعوامل  ي الفكر االرتدادي،تفشوثمة عوامل داخلية و خارجية عملت على   
وية العربية التي تبنت القومية أو الماركسية تمثلت في " فشل المشاريع النھض يةالداخل

، وكذلك ي مھامھا كدولة حديثة تقود الشعبأو الليبرالية ، وكذا فشل الدولة الوطنية ف

وصنعت به شرنقة  ،الحيض النفطي الذي وظفت أمواله لنصرة ھذه الحركات الدينية

العوامل أما ، التخلف التي ظلت زمنا طويال تخنق المجتمع العربي وتحبسه داخلھا
لظھور الحركات الدينية فاألول منھا كانت وراءه أمريكا لحصار المعسكر  الخارجية

الشيوعي بسور أو سد من الدين الذي فاضت حمولته فيما بعد على العالم العربي 
                                                            

  129 -  128، ص د، عماد الدين خليل : مدخل إلى الحضارة اإلسالمية ـ  1
  . األلبانيرواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصححه ـ  2
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فھو قيام الثورة  ،إلتحاد السوفييتي، أما العامل الثاني منھاطوفان بعد سقوط االك

بمساعدة  -فعملت األنظمة العربية  ،اإليرانية ومحاولة تصديرھا إلى العالم العربي

كمضاد وقائي لمواجھة األصولية  ،أصولية دينية سلفية إنتاجعلى  - أمريكا دوما

  .  1"إيرانالشيعية في 

  :  الفكر الديني – 3

سعى الكثير من النخب العربية بحكم االنتماء اإليديولوجي إلى خلق نزعات       

فالعصبية القومية أو  تنسجم مع اتجاه الفرد و المجتمع، وجعتھا ،أذكت العصبية

 و تاريخهخر كل واحدة أنتجت قراءة مختلفة عن اآل ،الطائفية أو المذھبية أو الدينية

ويل المخالف ليتفق مع طبيعة العقلية وتأ ،وفق الحكم القطعي المسبق لألحداث

و يؤول كل فعله إلى السيئ،  فما نكرھه يجب أن ال يصدر عنه شيء ،التعصبية

   .تحول إلى أداة لتغذية التعصب وتبريرهي

و أدى إلى مفرقة  ،مانيلقد أحدث ھذا نوعا من االنقطاع القَِيمي و المكاني و الزّ     

وتحولت  ،2)اهَ تَـ خْ أُ  تْ نَ عَ لَ  ةٌ مَّ أُ  تْ لَّ ا حَ مَ لَّ كُ  ( ل تعالى:جيلية تسخط الالحقة عن السابقة قا

جزئيات أوصلت العديد من االتجاھات إلى طرق في الحياة  ختزلا األمة إلى غثاء

لم يكن الدين من  " و إذا .اإلسالم كمنفٍذ وحيد لبقائھافي مسدودة، ال تملك إال الطعن 

، وتلك الحقيقة ھي هللا فوق طبيعة اإلنسان، فھو من حقيقة متجردة معين إنسانصنع 

ولكن ليس  بعد بحث في الدين و قيمته،وھنا يكون اإليمان با  ،أو الكمال المطلق

ائفة معينة من رجال ھو شرح العلماء والمؤولين وال صنع ط –كما ذكرنا  –الدين 

 3دة الخالدة "، ويتصل بتلك الحقيقة المجرإنما ھو الذي يسمو فوق ذلكو ينتسبون إليه،

.  

                                                            

  مقتطف من حوار المفكرين السياسيين في حصة ( االتجاه المعاكس ) على قناة الجزيرة اإلخبارية .ـ   1
   36ـ سورة األعراف ، اآلية  2
  75الدين و الحضارة اإلنسانية ، ص محمد البھي :  ـ  3
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فھي نتيجة االنفصام بين الفكر والواقع،  ،األزمة التي يشھدھا العالم اإلسالمي إن   

وقد  ..فھناك خلط كبير بين العقيدة والفكر وبين الغايات والوسائل وبين الدين والتاريخ

مما  ،غبشت الرؤيةتذھب فريق إلى أنھا أزمة عقائد وقيم ومقومات حضارية، حيث 

وللخروج من ھذا . "أدى إلى وقوع النخبة في شرك الغربة الفكرية و الجھل المعرفي

أصبح من الضروري تغيير منھج التفكير وتصحيح منطلقاته لكي يصبح  ،االنسداد

   .1"و القدرة على إبداع البدائل ،النقد، و الرؤية النافذة قادرا على

الفھم  دُ يِّ جَ  ،التصرف في جليله ودقيقه نُ سَ ودارس الفكر إذا لم يكن بصيرا به، حَ    

وعند ما  ،فھو حري أن يشوه الصورة عند تركيبھا تشويھا شنيعا ،لغوامضه ومبھماته

ما و يقبح وما يرضي  ولم يعد ھناك ما يحسن وما ،تتشوه الصورة ويضيع المعنى

 تتعارض المدركات البصرية مع المدركات الذھنية فيتغلب بعضھا على بعض ،يسئ

  . األذھانالدائرة في  واألفكارالرؤية  أوويؤثر ذلك على زاوية النظر 

 إلىوقد تحول فقه الواقع  ،في صياغة الواقع تأثيرن نظم الحياة كلھا ذات أوالحقيقة    

وعليه يتوقف الفھم  ،الثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية نالشؤوعلم يبحث في 

وال يمكن الخوض فيه دون تقعيد لعلم  ،تأويل أوبناء  أوتشريع  أوتنظيم  أليالدقيق 

 إدراكوتتداخل وتتعطل الملكات عن  األمورحتى ال تضطرب  ،لمنھج وتأصيل

 . القوانين الناظمة للعمران البشري

ن االھتمام بفقه الواقع في سائر المجاالت ومناحي الحياة ضرورة تمليھا طبيعة إ"    

على  وكذلك على ضوء التحوالت الطارئة ،والدين بين التطور المتسارع العالقة

وحقوقه  اإلنسان ةثر ذلك على حريأو، مفاھيم القوة والسلطة والنفوذ في العالم

و متطلبات  ،يوازن بين متطلبات الجسد المادية أن لإلنسانفال بد ،الطبيعية والمدنية

  . 2" والحكمة وحسن التدبير واألخالقالروح التي قوامھا العقل 

                                                            

  منزلة العقل في الفكر الديني/ اإلسالم (التأسيس) على الموقع :   ،ينظر : مقال لسعد الصويان ـ  1
http://www.maaber.org/issue_june05/spotlights1.htm   

  المصدر السابق نفسه .ينظر : ـ   2
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ال تربطھا عالئق التعاون و  ،واقع الثقافة العربية و تمظھراتھا في الوجدان العربيو  

الفرعونية "التعارف و المحبة، بقدر ما تشتد بينھا الصراعات الشديدة و تظھر 
التي تعمل على إلغاء اآلخر، وقد يتجلى ذلك في شكل التطھير العرقي "  الفكرية

  والطائفي و السياسي و الفكري .

: " ... لو أن المعرفة اآلتية إلينا عن ) Bernard inderselبرنر أندرسل (يقول    

طريق الوجدان معصومة من الخطأ، لكان اليقين الذي نشعر به إزاءھا خيرا كل 

و ليس األمر كما  ،الخير، لكن تلك المعرفة معرضة للخطأ كما يتعرض العقل للخطأ

  . 1ن العصمة"يزعمون لھا م

  حضارة العربية اإلسالميةميزة المن 

ال شك أن لكل حضارة ميزة تكسبھا طابع الخصوصية بين الحضارات المتعاقبة،   

  ومن مميزات  الحضارة العربية اإلسالمية أنھا :

 :  حضارة الحرية -

أخذ مفھوم الحرية في الحضارة العربية اإلسالمية مصطلحا منفردا صاغته      

ضرورة المرحلة التي عملت على تصحيح كثير من المفاھيم و القيم و العادات التي 

تتنافى مع المرحلة الجديدة ( جاھلية / إسالم )، لذا جاء مفھوم الحرية ضد العبودية 

خ استقاللية الذات اإلنسانية " ذلك أن الفرد (حر/ عبد)، ھذه الثنائية عملت على ترسي

الموضوعية  يتمتع بما يمكن أن نطلق عليه استقاللية الذات في التعامل مع كل الوقائع

... إذ أن لكل شخص وجھته و تطلعاته،  التي تقابل اإلنسان في حياته على األرض

  . 2" سالميوھذه الخاصية تعد بمثابة الدفع و التنشيط في السلوك الحضاري اإل

ھذه االستقاللية مكنت اإلنسان من إخراج العمل من دائرة الوجود بالقوة ( عبد مأمور  

و اإلرادة الشرعية (إنسان مطيع لخالقه) قال  ؛من سيده) إلى دائرة الوجود بالفعل

                                                            

  51الحداثة ، صضمد كاظم وسمي : الفكر العربي و تحديات ـ   1
  120ص ،أسس مفھوم الحضارة في اإلسالم سليمان الخطيب : ـ   2
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بن أبي جعفر مكنت حررت و، و 1" ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  اْلِجنَّ َواْإلِنسَ  َوَما َخَلْقتُ  "تعالى : 

أيھا الملك، ": قائال  ة األولى إليھاحين الھجر )النجاشي ملك الحبشة( ةطالب مخاطب

كنا قوما أھل جاھلية، نعبد األصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، 

ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث هللا إلينا رسوال 

وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا منا، نعرف نسبه 

نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة 

وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونھانا عن الفواحش وقول 

رنا أن نعبد هللا وحده، ال نشرك به الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأم

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به … شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام

من هللا، فعبدنا هللا وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل 

 2"…لنا

ھذا اإلنسان من  وفي حدود ما يملك ،( اإلسالم ) يالشرع طاراإلالحرية في و  

عن قناعة وحب، دون  الذي يريد من اعتناق الدين هنوفق فكره وتدبره، تمكّ  ،تكليف

يقول ابن كثير في  . 3"  َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  الدِّينِ  ِفي َال ِإْكَراهَ " ،إكراه أو قسر

اإلسالم، فإنه بّين تفسيره لھذه اآلية: " أي ال تكرھوا أحدا على الدخول في دين 

واضح، جلي دالئله و براھينه، ال يحتاج إلى أن يكره أحدا على الدخول فيه، بل من 

ھداه هللا لإلسالم، وشرح صدره و نور بصيرته، دخل فيه على بّينة، ومن أعمى هللا 

، 4قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه ال يفيده الدخول في الدين مكرھا مقسورا "

حرية اإلعتقاد " إن الحرية الدينية التي كفلھا اإلسالم ألھل رك لإلنسان فاإلسالم يت

                                                            

  56ـ سورة الذاريات ، اآلية   1
ص  ،1ج ،1993 ،4 ط، ، بيروتدار الكتاب العربي ،عبد السالم تدمري عمر ،تح ،السيرة النبوية :ابن ھشامـ 2 

362  
  256البقرة ، اآلية  ـ سورة  3
  492، ص  2002 1، ط1ـ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ابن حزم ، بيروت لبنان ،ج  4
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األرض لم يعرف لھا نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفرد الدين بالسلطة 

  . 1ومنح مخالفيه في االعتقاد كل أسباب البقاء و االزدھار مثل ما صنع اإلسالم "

و المتتبع لسيرة رسول هللا يجده أنه كان ال يقاتل رافضو اإلسالم من أھل الكتاب إذا   

بل " عندما جاء رسل نجران  أدوا الجزية، فھم أحرار في ممارسة شعائرھم

المسيحّيون إلى المدينة ليفاوضوا النبي صلى هللا عليه وسلم، منحھم نصف مسجده 

، وسمح لھم بدّق النواقيس 2إقامتھم بالمدينة " ليؤّدوا صالتھم المسيحية فيه أثناء 

حتفاالت بأعيادھم، وحتى شرب الخمر وأكل لحم الخنزير أثناء اال وإظھار الّصلبان

دون إشھارھا و ترويجھا بين المسلمين ، ففي المذھب الحنفي " من أتلف خمرا أو 

  . 3ه تعويضه " خنزيرا لذّمي؛ غرم قيمته، ألنه أتلف ماال متقّوما عند صاحبه، فلزم

الحرية في اإلسالم ليست إطالق العنان لممارسة المحظورات و االنغماس في لكن    

فھذه فوضى ال تمت بصلة لإلسالم، إنما قراره و مبدأه أن اإلنسان حر منذ  ،الشھوات

، لكن  4) متى تعّبدتم الناس وقد ولدتھم أّمھاتھم أحرارا (والدته، ال يجوز استعباده 

مثل القائم في حدود  ( ، قال صلى هللا عليه وسلم :آلخرينھذه مقيدة بحرية احريته 
هللا و الواقع فيھا كمثل قوم استھموا على سفينة، فصار بعضھم أعالھا وبعضھم 
أسفلھا؛ ولكن الذين في أسفلھا إذا استقوا من الماء مّروا على من فوقھم فقالوا : لو 

من فوقنا. فإذا تركوھم وما أرادوا ھلكوا جميعا،  أّنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ
  . 5)وإن أخذوا على أيديھم نجوا، ونجوا جميعا

إذ احتكم قوم إلى "ة ذات الطابقين العلوي و السفلي، ھذا الحديث يلخص قصة السفين   

القرعة لشغل الطابقين، فكانت النتيجة أن أصاب بعضھم طابقھا العلوي ، وبعضھم 

اآلخر كان نصيبھم طابقھا السفلي، ولم يكن بد للذين في أسفلھا أن يستقوا الماء لشدة 

                                                            

-70، ص  2009 1ـ عبد المالك واضح : عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الفاروق ، كليك للنشر، الجزائر ط   1
71   
ـ علي عبد الواحد وافي : موقف اإلسالم من األديان األخرى و الرد على ما يفتريه بعض مؤرخي الفرنجة على  2

    402، ص  2، ج1972، الفكر اإلسالمي اإلسالم، مجلة
  30ص ، 2007،  1، مكتب اإلسالمي ، ط يوسف القرضاوي : الحّرية الدينية و التعددية في نظر اإلسالم ـ   3
  .عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ـ قول ل  4
  ـ حديث رواه الشيخان ، البخاري و مسلم 5
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وسعھم في حاجتھم أليه، فكانوا يزعجون الذين فوقھم كلما مروا عليھم، فخّيل إليھم أن 

في أسفلھا حتى ال يزعجون إخوانھم في األعلى، الوصول إلى الماء بثقبھم السفينة 

وأنھم أحرار في نصيبھم ھذا من السفينة، لكنھم لم يعلموا أن حريتھم مقّيدة و 

دي بھم أجمعين وأن مجرد خرقھم نصيبھم السفلي سيؤمشروطة بحرية اآلخرين، 

لى أعلى السفينة بعد أسفلھا، فيغرقھا ويھلك كل حين يدخل الماء من الثقب ثم يتسرب إ

السبب المباشر في  من فيھا. وعلى ھذا يكون سكوت الذين في الطابق العلوي ھو

الغرق و الھالك، أما إذا منعوا الذين في أسفل السفينة من ثقبھا فأن النجاة تتحقق 

  . 1 "للجميع

ية اإلسالمية وحريتھا إذ ويؤكد عبد المثقال محمد الجبري عدل الحضارة العرب   

يستشھد بأقوال منصفي الحضارة الذين ھم ليسوا من بني جلدتھا، " ... ألن الفتوح 

اإلسالمية تبعتھا نھضة ثقافية وقانونية وعمرانية ليس لھا نظير من قبل، سواء في 

 وستاف لوبونغ، حتى قال ( العراق أو ما وراءه، أو األندلس وجنوب أوربا و شرقھا

Gustave Le Bon " : ( تمدن العرب ) لم ترزق األرض بفاتحين أكثر  ) في كتابه

  Emmanuel سديو إمانيالرحمة بالمقھورين من العرب المسلمين . وقال (

Sédillot الفرنسي : لقد نشر المسلمون العلم و المدنية حيث وطئت أقدامھم، وھذا (

بفضل  –مما أدى إلى أن بعض الشعوب دعت المسلمين لفتح بالدھا كيما يتخلصوا 

إن القوة لم  ): " Le Bonويضيف (لوبون  .2من سلطان غزاة مستبدين "  –المسلمين 

تكن عامال في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانھم، فإذا حدث 

أن اعتنق بعض األقوام النصرانية اإلسالم واتخذوا العربية لغة لھم، فذلك لما رأوه من 

عليه اإلسالم من  عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتھم السابقين، ولما كان

ولم ينتشر القرآن، إذن، بالسيف، بل "ثم يضيف:  "السھولة التي لم يعرفوھا من قبل

                                                            

  . 199، صحضارةـ صبحي الصالح ، اإلسالم ومستقبل ال  1
،  1995 1ـ عبد المثقال محمد الجبري: االستشراق وجه لالستعمار الفكري، مكتبة وھبة، القاھرة مصر، ط 2
  258ص
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انتشر بالدعوة وحدھا، وبالدعوة وحدھا اعتنقته الشعوب التي قھرت العرب مؤخرا 

  1" كالترك والمغول

   :  حضارة العلم  -

العلم أساس البناء الحضاري، به يتطلع اإلنسان على القوانين و السنن السائدة،    

وبذلك تتھيأ له أداة السيطرة على الموجودات ( الطبيعة ) من خالل آلية التسخير، 

ودوره ال ينحصر في ھذا المجال بل يتعداه إلى إعمال العقل و الحواس كي تتفتح كل 

  نشودة.اإلمكانات لتحقيق السعادة الم

 ،قْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ إو العلم كان أول مطلب رباني لإلنسان، قال تعالى : "    

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  ْنَساَن َما َلْم  ،الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  ،اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرمُ  ،َخَلَق اْإلِ َعلََّم اْإلِ

  .2"يـَْعَلمْ 

ابن كثير في تفسير ھذه اآليات: " فإن من كرم هللا تعالى أن علم اإلنسان ما لم  يقول   

يعلم، فشّرفه و كّرمه بالعلم، وھو القدر الذي امتاز به أبو البرّية آدم على المالئكة، و 

العلم تارة يكون في األذھان وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، 

العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم ورثه هللا علم ما لم يكن  قيدواوفي األثر 

  . 3يعلم "

ومصدر العلم ھو هللا وحده " و هللا ھو الذي خلق، وھو الذي علّم، فمنه البدء والنشأة،  

ومنه التعليم و المعرفة، و اإلنسان يتعلّم ما يتعلّم، ويعلم ما يعلم، فمصدر ھذا كله ھو 

، و السعي إلى طلب العلم ھو سعي المجاھدين في سبيل هللا  4الذي خلق و الذي علّم "

َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب جنته، قال تعالى: "  الراغبين في

                                                            

  128-127ص  –حضارة العرب ـ غوستاف لوبون :  1
  5إلى  1ـ سورة العلق : اآليات من  2
    528، ص  4ـ تفسير ابن كثير، ج3
  262ـ سليمان الخطيب : أسس مفھوم الحضارة في اإلسالم ، ص   4



 الحضارة العربية اإلسالمية                                        الفصل األول                      
 

 

57 

وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان عن أبي ، 1"  السَِّعيرِ 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سھل هللا له به طريقا إلى  : "الدرداء مرفوعا
لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما يصنع ، وإن العالم الجنة، وإن المالئكة 

ليستغفر له من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء لم يورثوا 

  .  2" ردينارا، وال درھما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف

على التعليم، إذ جعل فداءه حريصا أشد الحرص  -صلى هللا عليه وسلم  -  وكان النبي 

قد أسر  –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  الحرية، فقد ذكر ابن سعد في طبقاته

سبعين أسيرا يوم بدر، وكان يفادي منھم على قدر أموالھم، وكان أھل مكة يكتبون، 

فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان فعلمھم ، فإذا حذقوا فھو فداؤه ، وذكر أن 

  .3كان ممن علّمه أسرى قريش "  –وھو من كتاب الوحي  –زيدا بن ثابت  

في  –صلى هللا عليه وسلم  –ى خطى الرسول وھذا عمر بن الخطاب سائرا عل  

دواالحث والترغيب في العلم إذ يقول : "  . وقد تعلم أصحاب النبي تفقھوا قبل أن تَسوَّ

، وحسبنا بقول عمر، القول المأثور اليوم  4في كبر سنھم "  –صلى هللا عليه وسلم  –

لزرع في البحر " ، فھو " التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر، و التعلّم في الكبر كا

قول مثبط للعزائم و اإلرادة في التعلم ، وھو مردود على صاحبه . وفرض رواتب 

فقد كان بالمدينة ثالثة معلمين   ، " للمعلمين حتى يتفرغوا للتعليم لما توفرت األموال

مسة عشر درھما يرزق كال منھم خ –ضي هللا عنه ر -، فكان عمر  يعلّمون الصبيان

  . 5في كل شھر " 

  
                                                            

  10ـ سورة الملك ، اآلية   1
   ـ حديث من كتاب العلم  2
  267سليمان الخطيب : أسس مفھوم الحضارة في اإلسالم ، ص  ـ  3
،  5، ط  1ـ محمد ناصر الدين األلباني: مختصر صحيح اإلمام البخاري، المكتب اإلسالمي، بيروت لبنان، ج  4

  30ص 1986
،  1ـ علي محمد الصالبي: سيرة أمير المؤمنين عمر رضي هللا عنه ، دار ابن الجوزي ، القاھرة ، مصر ، ط   5

  187، ص2007



 الحضارة العربية اإلسالمية                                        الفصل األول                      
 

 

58 

  : حضارة اإلبداع -

لقد شكلت الحضارة العربية اإلسالمية حلقة نورانية في إمداد الفكر البشري    

بالمعرفة عبر التاريخ، فكانت بمثابة الجسر الذي امتدت عليه العلوم منذ عھد اإلغريق 

، بل اجترارإلى عصر النھضة، ومن الطبيعي أن ال تكون ھذه النقلة مجرد تكرار و 

برسالة السماء. " فلم يكن  آنذاكعة الفكر المحّين يكانت تفاعل وانصھار وذلك لطب

ممكنا أن يقف المسلمون عند حدود الفتوحات الجغرافية، بل كان ال بد للعرب 

الحضارات األخرى التي سبقتھم، وأن يعرضوھا والمسلمين أن يستوعبوا خالصة 

، على دينھم وطبيعتھم الحضارية، وإال كانت مجرد فتوحات دنيا ال فتوحات دين

وبالتالي يقررون كيف يمكن أن يأخذوا من ھذه الحضارات ما يتالءم مع حضارتھم، 

ويرفضوا ما سوى ذلك؛ ولھذا عمدوا إلى تجنيد جيوش من المترجمين؛ لينقلوا إليھا 

العلوم و النظم واألفكار السابقة ... في ظل مناخھم اإلسالمي وأنساق حياته، وبالتالي 

  . 1وطبيعة حياتھا وسلبياتھا "  ينقلونھا دون تأثر بمناخھا

وأسھمت  ،لت وتفاعلت مع الدورات السابقةوتأكيدا على الدورة الحضارية التي تشكّ   

ا وكيفا، " فلم يكن دور العرب مجرد تكريس للتراث في تطوير المعرفة اإلنسانية كمّ 

لقا جديدا. القديم بقدر ما كان استيعابا له، شرحا و تعليقا، ونقدا وتفسيرا، وإنشاء وخ

 فتلك حضارة طبعت العالم في آونتھا، وأّدت واجبھا في تطور الفكر البشري، وقام

بلورة معالمھا. وكانت لغتھا لغة الثقافة العالمية، لغة أھلھا بجھود ذاتية في تأسيسھا و

  . 2العلم و اإلبداع " 

الفكرية الحيوية تمثلت في ظاھرة لم يسبق لھا مثيل، ت الحضارة وھكذا شھد  

أھم من غزارة كانت التي ، وھذه الحركةل المميزةأن السمة األبرز و ،والنشاط الثقافي

مفاھيم الوقلب  ،عقلياتال تحيينسمة العملية اإليجابية، التي استھدفت  ھي ؛التأليف

                                                            

،  1إبداع الماضي وأفاق المستقبل، دار الصحوة للنشر و التوزيع، ط  عبد الحليم عويس: الحضارة اإلسالمية ـ  1
  124 -  123ص 2010

ـ عباس أرحيلة : األثر األرسطي في النقد و البالغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الھجري، منشورات كلية  2
   47، ص  1999،  1اآلداب و العلوم اإلنسانية، الرباط المغرب ، ط 
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الثقافي،  االستالبأو  ،الھدف من ھذه الحركة الترف الفكرمزجة. فلم يكن األوتغيير 

  الفكرية .الفرعونية أو 

على مصراعيه، واقتحم عالم  اإلبداعفالفكر في ھذه المرحلة وبعد تحيينه، فتح باب    

، 1" لدين وحي إلھي وليس ثمرة للتفكيرالتراث والتجديد كونه صناعة إنسانية " بينما ا

وھو وصف للحاضر وكأنه ماض  ،ا علما جديدافالتجديد و اإلبداع يؤسسان مع

  لى أنه واقع معاش .يتحرك، ووصف للماضي ع

في إطالق العنان للعقل دون  في الحضارة العربية اإلسالمية تمثال والتجديد واإلبداع  

) فاجتھد ثم (الحاكمُ  مَ كَ ذا حَ إ ( ،ال فيه المخطئ األجر الواحدقيد إلى الحد الذي ين
، ولم يكونا أبدا طعنا  2)واحد  أصاب فله أجراِن، وإذا حكم فاجتھَد ثم أخطأَ فله أجرٌ 

في الدين برميه  ونعته بالنقص كما يّدعي دعاة التضليل و الغلّو، ألنھم ال يتصورون 

ْليَـْوَم يَِئَس اعالقة التكامل والتوافق القائمة بين اكتمال الدين وتجديده، قال تعالى: " 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت  ،َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفَال 

ْسَالَم ِديًنا قد تركتكم ( :ويقول صلى هللا عليه وسلم  3" َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

يبعث (  أيضا: ويقول ،4 )على المحجة البيضاء ليلھا كنھارھا ال يزيغ عنھا إال ھالك
، وھنا يتساءل كل ذي عقل، ھل 5) دينالهللا على رأس كل مائة سنة من يجدد لھا 

و شائبة تستدعي إصالحا أو أ قصٌ نُ  ؛باكتمال الدين، وتمام الوحي، وختام النبوة

؟ وإن كان ھناك تجديد، فكيف نترّصد الشوائب التي علقت به ؟ وما ھي اآلليات تجديدا

  ؟. التي نتوّسل بھا لتحقيق ذلك

                                                            

، 1ـ محمد عمارة : اإلبداع الفكري و الخصوصية الحضارية، نھضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع، ط  1
  4، ص2003

  7352 -صحيح البخاري  -الراوي: عمرو بن العاص ـ   2
    3ـ سورة المائدة : اآلية  3
رقم الحديث  ، 82ص ، 6ج، 1994، 2 ط، دار الفكر، بيروت، صدقي محمد ،تح ،المسند: أحمد بن حنبلـ  4 

17142  
                                                                                                       ـ حديث رواه الشيخان  5
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المنھج السليم الذي مكنھم  –الحضارة العربية اإلسالمية  –لقد فقه صانعوا الحضارة   

بفقه الفكر ( المحّين يومئذ ) ولم يتقوقعوا في فكر  –التراث  –ھذا المجد من إيجاد 

ه ) يرفض اقتراح  179فھذا األمام مالك بن أنس (  . كما ھو حال األمة اليوم  ؛*الفقه

حده قانون قضاء ه ) أن يكون كتابه ( الموطأ ) و 158ور العباسي ( الخليفة المنص

وفي األمة مجتھدون آخرون، واجتھادات  إن الموطأ ھو اجتھاد مالكالدولة قائال : "

أخرى، فليس (الكھانة) فقط ھي المرفوضة، بل ( وحدانية االجتھاد ) اللھم إال أن 

  . 1إلجماع "عليه ايكون اجتھادا جماعيا يسود طالما ساد واستمر 

  :  حضارة التوحيد -

إذا كان لكل حضارة ھوية، بھا تتميز عن باقي الحضارات، وبھا توجه وتصون      

نتاجھا من فكر وعلم وأدب وفن، فإن التوحيد ھو ھوية ھذه الحضارة ، " إن الوعي 

بالذاتية الحضارية اإلسالمية وبجوھرھا ھو المكون الحقيقي لشخصية الحضارة 

نھا حضارة انبثقت من ، إ2المية، والمقوم األساسي للكيان االجتماعي اإلسالمي"اإلس

اإليمان با وجعلت مبادئھا، من العقيدة اإلسالمية، فاستوعبت مضامينھا وتشربت 

جاء اإلسالم بعقيدة التوحيد التي ُتفِرد هللا سبحانه بالعبادة " ،غايتھا الواحد األحد

تلك العقيدة وتأكيدھا، وبھذا نفى كل تحريف سابق لتلك والطاعة، وحرص على تثبيت 

َوَلْم  ،َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ  ،اللَُّه الصََّمدُ  ،ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ . قال تعالى : ( 3" الحقيقة األزلية

  .4) َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد

                                                            

  2015ـ مختار لزعر : محاضرة ألقاھا على طلبة الدكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ماي *
  137، ص  2009،  2رة : معالم المنھج اإلسالمي، دار الشروق، القاھرة مصر، طـ محمد عما  1
  119ص م،: أسس مفھوم الحضارة في اإلسالالخطيبسليمان ـ   2
  .261ص  نفسه،  ،ـ المصدر السابق   3
  ـ سورة اإلخالص  4
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ن سائر ھذا التوحيد الذي تميزت به، أكسبھا صفة الخيرية التي تفضلھا ع  

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن الحضارات السابقة منھا و الالحقة، قال تعالى : ( ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ    .1) بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

  2ولقد أشار الدكتور ( عطية محمد عطية ) إلى أنواع التوحيد الثالثة : 

أ ـ توحيد الربوبية: وھو العلم واالعتقاد بأن هللا ھو المتفرد بالخلق و الرزق     

  والتدبير.

ب ـ توحيد األسماء والصفات : وھو أن يوصف هللا بما وصف به نفسه في القرآن    

على الوجه الالئق بعظمته  –صلى هللا عليه وسلم  –الكريم، أو ما وصفه به رسوله 

  .وجالله

د األلوھية : وھو إخالص العبادة  وحده ال شريك له بجميع أنواع العبادة ج ـ توحي  

  المخصوصة .

  :حضارة اإلنسانية -

ْسَالَم ِديًنااإلسالم دين ارتضاه هللا لعباده، قال تعالى (    ،وكرمھم  3) َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي  َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِنيبه  (

، إنه الدين الذي عرف سر ھذا المخلوق بما زوده به  4)َعَلٰى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

ربه من مواھب وملكات، وأمره أن يستثمرھا فيما تعود عليه بالنفع و الخير، ال بالظلم 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا العدوان،  وأرسى دعائم الحب و المساواة، قال تعالى (  والتسلط و

                                                            

  110ـ سورة آل عمران ، اآلية   1
االسالمية ونظمھا، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عطية محمد عطية: مقدمة في الحضارة العربية ـ   2
  29، ص  2011،  1ط 
  3ـ سورة المائدة اآلية   3
  70ـ سورة اإلسراء اآلية   4
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َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـ  َقاُكْم ِإنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ

المساواة الذي قرره اإلسالم ونادى به، أساسه احترام " فمبدأ  ، 1) اللََّه َعِليٌم َخِبير

اإلنسان وتكريمه من حيث ھو إنسان من غير تفرقة، وال يقدر قيمة ھذا كله إال من 

اطلع على تاريخ األمم عند ظھور اإلسالم، إذ كان التمييز والتفاوت بين الناس يأخذ 

  . 2أشكاال تھون معھا كرامة اإلنسان "

لجامعة احتوى اإلسالم كل أجناس البشر، ولم يفرق بين جنس وآخر، بھذه الدعوة ا    

وركزت تعاليمه على أن الناس جميًعا سواسية في القيمة اإلنسانية المشتركة، والقرآن 

الكريم حين أعلن ھذه الوحدة اإلنسانية العالمية على صعيد الحق والخير والكرامة، 

ت للشعوب واألمم التي خفقت فوقھا راية جعل حضارته عقًدا تنتظم فيه جميع العبقريا

" ولم تنكر عليھم حقھم وحظھم فيھا، فنبغ الكثير منھم، وأصبحوا الفتوحات اإلسالمية،

أعالما في ظل ھذه الحضارة، ولقد شعر الذين انضووا تحت لواء ھذه الحضارة أنھم 

الناس، إن ربكم يا أيھا  (قال صلى هللا عليه وسلم  ، 3يساھمون في حضارة إنسانية"
واحد وأباكم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، وال أسود 

  .4)على أحمر، وال أحمر على أسود إال بالتقوى

 GOSTAVE ـ (غوستاف لوبونوھذا     LOPEN ( ) حضارة العرب )  في كتابه

يكشف الطبيعة اإلنسانية السمحة للحضارة العربية اإلسالمية فيقول: " كان عرب 

األندلس يتصفون بالفروسية المثالية مع تسامحھم العظيم؛ فكانوا يرحمون الضعفاء 

ويرفقون بالمغلوبين، ويقفون عند شروطھم، وما إلى ھذا من الخالل التي اقتبستھا 

... وأثر عرب األندلس في أخالق الناس؛ فھم  األمم النصرانية بأوربا منھم مؤخرا

التسامح الذي  –وإن شئت فقل: حاولوا أن يعلموھا  –الذين علموا الشعوب النصرانية 

                                                            

  13ـ سورةالحجرات اآلية   1
   33ـ عطية محمد عطية : مقدمة في الحضارة العربية اإلسالمية ونظمھا، ص   2
  257، صنظرات في الثقافة اإلسالمية ـ عز الدين الخطيب التميمي وآخرون:  3
،  3ج ،1982 ،دار الكتاب العربي، بيروت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :نور الدين علي بن أبي بكر الھيثميـ   4
   22978 : )، الحديث رقم570، ص 6مسنده، (ج  في أخرجه أحمد،و 266ص
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ھو أثمن ما تصبوا إليه اإلنسانية .. ويمكن القول بأن التسامح الديني كان مطلقا في 

؛ في عدما قامت بهلم تصل إليه أوربا ب، ومثل ھذا التسامح مما طور ازدھار العرب

أكثر من ألف سنة من الحروب الطاحنة وما عانته من األحقاد المتأصلة، وما منيت به 

: " لم تكن الحروب الصليبية التي كان يتمخض عنھا يقولو ،1من المذابح الدامية "

رقى الحضارات التي العالم سوى نزاع عظيم بين أقوام من الھمج وحضارة تعد من أ

  .2"ولكن ھؤالء كانوا جسرا حضاريا انتقلت عبره الحضارة اإلسالمية .عرفھا التاريخ

  : إسھامات الحضارة العربية اإلسالمية 

ما إن ثّبتت الحضارة العربية اإلسالمية دعائم اإلنسانية، بتحريرھا للعقل    

وصياغته وفق توّجھاتھا؛ وبحّثھا على طلب العلم و التبّحر فيه، حتى بدأ فعلھا 

الحضاري ينسج حلقاته، في توازن وثبات مستفيدا من حضارات األمم السابقة، دون 

شملت كل بنة صالحة أسست " لحركة إبداع أن يكتفي بھا أو يتقوقع فيھا، بل عّدھا ل

المعارف و العلوم، وجمعت بين التطورين الكمي والكيفي، وقدمت نظريات 

  .3ومدارس فكرية وعلمية، ومؤلفات تتلمذت عليھا أوربا و غيرھا لعّدة قرون "

التراث الذي أغّل  –ولما كان التفاعل سليما بين مطلب الوحي والتراث البشري   

، وأزيحت األغالل فُّكت قيود العقل –له، وجعل إبداعه ھرطقة و زندقة العقل وكبّ 

عنه، وأبطلت النظريات التي تقوم على التناقض بين الدين والعلم؛ والوحي والعقل، 

وصارت " في المساجد والحواضر اإلسالمية علوم الفيزياء والكيمياء والطب والفلك 

ة والعربية، بل كان أمرا جديدا على تدرس جنبا إلى جنب مع علوم الشريعة واللغ

المستوى اإلنساني أن يكون عدد كبير من علماء الشريعة، علماء في الوقت نفسه في 

علوم الجغرافيا والطب والفيزياء دون شعور بأن ھناك نوعا من التفوق لعلم على علم، 

                                                            

  . 7الحضارة اإلسالمية إبداع الماضي وآفاق المستقبل، صعبد الحليم عويس: ـ   1
الرياض،  ،عبد هللا بن عبد الرحمن الربيعي: أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبيةـ   2
  39، ص 1994سنة  1ط
  . 4عبد الحليم عويس: الحضارة اإلسالمية إبداع الماضي وآفاق المستقبل، صـ   3
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ھدافھا فكل العلوم الصحيحة تخدم الدين و الدنيا معا؛ إذا كانت وسائلھا شريفة وأ

  . 1نافعة"

ھذا التفاعل تجسد في اآلثار التي خلفتھا العلوم العربية في األقطار واألمصار التي  

  حلت بھا.

  : ياألدباألثر 

" إن خير ما أسدته اآلداب اإلسالمية آلداب  » Gibbجب  «يقول المستشرق     

أوربا، أنھا أثرت بثقافتھا وفكرھا في شعر العصور الوسطى ونثرھا، وقد ظھرت 

نزعة جديدة في األدب األوربي في شعر ( التروبادور ) مما جعل الكثيرين يظنون 

أن ھذه الظاھرة جاءت عن طريق االقتباس من األدب العربي، الذي امتاز 

مانتيكية البالغة في الغزل الرقيق، والرثاء الباكي ونحو ذلك، والمعروف أن بالرو

األندلس امتازت بنوع خاص من الشعر الرقيق، بدا واضحا في الموشحات 

واألزجال، ويمتاز ھذا اللون من فنون الشعر العربي بصدق تمثيله لنفسية اإلنسان 

سبانيا إفي شمال  لسيةوظھر الغزل والمدح والموشحات األند  .2وخواطره " 

واستفاد األوروبيون من عاطفة الشعر في العالقات االجتماعية  وفرنسا وألمانيا

 . بآراء ابن حزم األندلسي بأن الحب يوجب الطاعة واألسرية، حيث تأثروا

انتقل التأثير األدبي العربي في األدب األوربي بفضل جھود المسيحيين "  وقد   

، وبالتالي قامو بدور مھم في نقل بذور الثقافة استعربوا وخضعوا للعرباإلسبان الذين 

العربية إلى بالد المسيحية المجاورة من جھة الشمال، وإن موازنة سريعة بين 

األزجال التي كتبھا الشاعر األندلسي ابن قزمان في أوائل القرن الثاني عشر، وبين 

نا أن األخيرة صيغت في األوزان أشعار التروبادور في إقليم بروفانس، لتوضح ل

  . 3"نفسھا التي صيغت فيھا أشعار ابن قزمان 

                                                            

  نفسه المرجع السابق ـ   1
  .131ص المرجع السابق ـ   2
  المرجع السابق نفسه .ـ   3
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وفي النثر ظھر التأثير في القصص الخرافية ذات المغزى األخالقي، أو التي تتخذ     

الحيوان موضوعا لھا، وھذا اللون من األدب شرقي، عرفه الشعر العربي قبل أن 

وكان األدب اإلسباني ھو أول ما تأثر باألدب يظھر في األدب األوربي بقرون طويلة، 

فنقل بطرس الفرنسي اليھودي من العربية إلى اإلسبانية مجموعة قصص  العربي،

، ثم قصص الحكماء السبعة، أو  1215سنة ھندية معروفة باسم (كليلة ودمنة) 

إنه قل من يستطيع أن ينكر أن ما تمتاز :" » Gibbجب «، يقول  1253السندباد سنة 

ذلك اآلداب  به آداب الجنوب األوربي من انبساط، وخيال خصب، يرجع إلى تأثير

  . 1بالمؤثرات العربية "

كان فن الھجاء محرما في الشعر األوربي ، ألنه كان شعرا ناقدا ، لذا حاربته و  

ء في الجو الشرقي الكنيسة ورجال الدين " لذلك تنفس الشعراء الصليبيون الصعدا

، فبدأوا ينضمون قصائد الھجاء ضد الكنيسة ، ونتيجة لذلك ظھر في المفعم بالحرية

 « :أوربا في القرن الثاني عشر و الثالث عشر الميالديين شعراء سياسيون أمثال

وليام أوف (في إيطاليا ، و ) بطرس دامياني(، و في فرنسا » ماربو دي رين

  . 2في ألمانيا " ) يوردان فون بادربورن ( في انجلترا ، و )جالسجو

  : يالعلم األثر 

وقد سھل ھذا النظام  ،ترجم الخوارزمي نظام الترقيم من الھنود إلى العربية"    

 .الكسر  ابتكر العرب الصفر، وكذلك اإلحصاء العشري و كماالحسابية  العمليات

، إلى اليوم الذي ال يزال بھذا االسم ،وامتد فضل العرب على أوروبا في علم الجبر

ترجم إلى  س في الھندسة ثمدترجم المسلمون اقلي ،في مجال الھندسة وعلم المثلثاتف

 ، وظل ھذا الكتاب يدرس في جامعات الالتينية في القرن الثاني عشر الميالدي

 .أوروبا حتى القرن التاسع عشر

                                                            

  222نقال عن: عبد الوھاب القرش، العالقات الحضارية  ص  132ـ المرجع السابق ، ص   1
   58 عبد هللا بن عبد الرحمن الربيعي: أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبية، صـ  2
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إليھا  ولم يقتصر العلماء المسلمين على ترجمة كتب اليونان فقط وإنما أضافوا  

أطلق المسلمون على كما  ،لتفاضل والتكامل و حساب المثلثاتمثل نظرية ا نظريات

بن شاكر من أھم كتب المسلمين االحيل الذي ألفه  ويعد كتاب ،(الميكانيكا) علم الحيل

 . 1"حتوى على نحو مائة تركيب ميكانيكيافي ھذا العلم حيث 

شارلمان وھي  إلى خترع المسلمون الساعة التي تدق و أرسلھا ھارون الرشيداو  

  .أعجوبة في وقتھا ساعة المسجد األموي بدمشق  تعد و ،ساعة مائية

وذلك ،  المسلمون وربطوا بينه وبين العلوم الرياضيةبه اھتم أما في علوم الفلك ف  

 أقاموا المراصد، فلحاجتھم لمعرفة أوقات الصالة حسب البلدان وحركة الشمس 

كما أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور  ،يرھاالمتعددة في القاھرة وقرطبة وغ

حركات النجوم ومطالع البروج والكسوف  ھند الكبير) الذي يبحث بترجمة (سند

 .وغيرھا

وفي عمل  ،والترجمة وشغف علماء المسلمين بعلم الفلك في مجال التأليف"    

والنباتي،  ، وحنين بن إسحاق،البلخي  بن قرةمن ھؤالء: ثابت و ،المراصد

 أفكار قيمة في محيط ،اموالبيروني.. وغيرھم، والبن الھيثم والبيروني وغيرھ

 وقدموا األدلة القاطعة على كرويتھا وحركتھا حول ،وقالوا باستدارتھا ،األرض

في كتابه (نزھة المشتاق) أن األرض مدورة كتدوير  ياإلدريسوذكر ،  الشمس

  . 2"  الكرة

   :  األثر اللغوي 

لقد كانت الفرص مواتية التصال الصليبيين بالمسلمين بحكم التعايش بينھم في "    

المنطقة ، حيث كانت فترات السلم أطول بكثير من فترات الحروب ... وكانت ھناك 

                                                            

  https://uqu.edu.sa/page/arمداخلة من جامعة أم القرى دون تاريخ على الموقع ـ   1
  ـ المصدر السابق نفسه .  2
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اتصاالت بين زعماء العرب و اإلفرنج أدت في بعض األوقات إلى توقيف حرب 

  . 1دائرة ليتبادلوا عبارات التحية و االحترام" 

وكانت قصور زعماء اإلفرنج ال تخلوا من كّتاب مسلمين، " أخبرنا ابن جبير أنه   

 ،كّتابا يكتبون بالعربية و يتكلمون بھا ام رأى في ديوانھ1184عندما زار عكا سنة 

وقد وصلت العالقات الودّية بين المسلمين و الصليبيين إلى حد أنھم كانوا يشتركون 

الغلّة دون حيف. و كان من مظاھر العالقات الودية في رعي مواشيھم و يتقاسمون 

أن بعض التجار المسلمين كانوا ينزلون في خانات الصليبيين و عند األسر الصليبية 

، يخبرنا ابن جبير أن ھذا ھو ما شاھده في عكا وقد كان بعض طالب العلم من 

العربية يتلقون  الصليبيين المقيمين في الشام والوافدين من أوربا يلتحقون بالمدارس

علومھم بلغة العرب . و ال بد أن نتصور أن الصليبيين الذين عرفوا اللغة العربية 

  .   2كانوا في مجموعھم يتكلمون اللغة الدارجة لغة الحياة و المعامالت اليومية  " 

  3جدول يبين بعض المفردات التي نقلت إلى لغة الصليبيين :

  البرتغالية  اإلسبانية  الفرنسية  اإلنجليزية  العربية 

  TARIFF TARIF  TARIFA  TARIFA  تعريف

  /  SUGAR SUCRE  AZUCAR  سكر

  جالّب وھو شراب

  من األعشاب

JULEP JULEP  JULEPE  JULEPE  

  /  SYRUP SIROP  AXARABE  شراب 

  LUTH LUTH LAUD ALAUDE  عود

  

                                                            

 -  50، صعبد هللا بن عبد الرحمن الربيعي: أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبيةـ    1
51  
   54 -  53ـ م ، س ، ص   2
، 56، صالربيعي: أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبيةعبد هللا بن عبد الرحمن ـ   3

  . المفردات تم جدولتھا فقط
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  البعد التاريخي للتراث الحضاري

كل المجتمعات البشرية على اختالف أعراقھا و وثقافاتھا و عقائدھا تتمسك بالتراث،   

ا في أيِّ فرع من فروع العلوم " و ھو كلُّ ما وصل إلينا مكتوب ألن التراث

بالنسبة لھا تاريخ و ھوية، " فرق بين من يعود إلى الماضي ليثبت أو  1والمعارف"

يؤكد وضعا متخلفا في الحاضر، وبين من يعود إلى الماضي ليؤصل وضعا جديدا قد 

يطور الحاضر نفسه... لنعرف أصله الذي جاء منه ، وأصولنا التي يمكن أن تنقله 

فھي تحيى به  .2ورھا الفتية فيه "وتدعمه ... بعد أن وجدت أصال تضرب بجذ

ر كل إمكاناتھا كي تحتفظ به ، وتدونه حتى الحاضر و تستشرف به المستقبل ، و تسخّ 

  يستمر متوارثا جيال بعد جيل .

  : التراث و النص و الزمن الحداثي 

  : التراث   

لقد رصدنا تعريفات متنوعة للتراث، تنوعت بين ما ھو لغوي وما ھو            

خرى األتعاريف بعض الاصطالحي، ولإلضافة تحت ھذا العنوان، نستزيد ب

ھاتھم تنبع من توجّ ومنطلِقة أصال من رؤية خاصة بأصحابھا، الصطالحية، اال

  ومشاربھم المختلفة .

السجل الكامل و الذاكرة المدونة "  ، وھو3" نظومة الفقه الفكريةمفالتراث ھو "    

للنشاط اإلنساني عبر حقبة زمنية معينة، أي أنه تراكم تاريخي إنساني، فإن اختّص 

بفئة أو شعب من الشعوب شّكل ھذا السجل ھويته وصار خصوصيته المميزة له بين 

                                                            

ص  2002 2ط،بين القدامى و المحدثين، مكتبة الخانجي، القاھرة التراثرمضان عبد التواب: مناھج تحقيق ـ   1
8 .  
  .12، ص1979، 1ـ جابر عصفور: مفھوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط 2

  7، ص  2000،  2ـ عبد الجواد ياسين : السلطة في اإلسالم، المركز الثقافي العربي، ط   3
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، وھو أيضا " ما استطاع أن ينفرد به كل عالم و ھو يتعامل مع ھذا الزخم 1األمم"

  .2عرفي " الم

نحوي، ال(وعليه يمكن القول أن ھناك صفات للتراث، وھي صفة كل منفرد به فھناك  

اإلسالمي كالھما و" بينما العربي  تجمعھا اللغة،فلسفي ...إلخ ) البالغي، اللغوي، ال

ھذا المبدأ .  3حقيقة تجمع بينھما الوجود و الكينونة، وھو مبدأ التجاور عند ابن سينا "

ل القائم بين العلوم التي نشأت في أحضان ھذا التراث، " حيث إن العالقة و التداخھ

التداخلية والتكاملية كانت ھي السمة البارزة، والوصف الغالب، والعنصر المھيمن 

على جميع العلوم التي نشأت في أحضان ھذا التراث،  وتطورت في أحضان الثقافة 

  . 4العربية اإلسالمية "

اإلنساني العام،  منه من القدسيحثون و المنظرون للتراث، في تمييز وقد اختلف البا  

  ة و الدليل .يناصر اتجاھه ويؤسس لنظرته بالحجّ وتفرع كل تيار 

  : االتجاه األول 

يرى ضرورة إدماج الوحي ضمن مكونات التراث " فالتراث اإلسالمي ھو ما       

ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة و قيم وآداب وفنون وصناعات وسائر المنجزات 

و  ةيمنجزات الثقافالاألخرى المعنوية والمادية، ومن ثم فلن يقتصر التراث على 

الذي ورثناه عن  –القرآن و السنة  –الحضارية والمادية؛ بل يشمل الوحي اإللھي 

. ويشمل التراث عند  جميل مبارك  " نصوص الوحي والعلوم والمعارف 5 أسالفنا "

التي أنتجھا السابقون حولھما من أجل توظيف وخدمة الحقيقة اإلسالمية التي تضمنتھا 

                                                            

ألقاھا على طلبة الدكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم بتاريخ ماي  لزعر مختار : محاضرة ـ   1
2015   

  ـ م ، س ، نفسه  2
  ـ لزعر مختار: المصدر السابق نفسه .  3
ـ محمد بن عمر : الداللة المصطلحية للتداخلية وموقعھا في قراءة التراث عند طه عبد الرحمن ، مركز نماء   4

  2، ص 2011ـ  11ـ  26بتاريخ  69للبحوث و الدراسات، العدد 
، 1983 1ـ أكرم ضياء العمري : التراث و المعاصرة ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ط  5

   27ص 
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قة تلك النصوص ليرثھا عنھم الالحقون، ليضمنوا استمرار العيش في ضالل تلك الحقي

  .1اإلسالمية " 

  ترتكز رؤية أصحاب ھذا اإلتجاه على األسس اآلتية : 

توحي بشمول التراث  –القرآن و السنة  –المعاني المستقاة من النصين إن  -

 عليھما في مدلوله اللغوي .

إدراج الوحي ضمن التراث ال يعني استواء الوحي مع غيره من المواضيع   -

 اته ومميزاته .في القيمة العلمية؛ بل لكل خصوصي

يأخذ بعين االعتبار قدسية نصوص الوحي وتنزھه عن سالتعامل مع التراث  -

االنتقاء، "فالتراث يجمع بين االعتقاد في األصول الثابتة، وبين االجتھاد في 

 . 2يتغير مع تغير المكان واختالف الزمان " االفروع، اجتھاد

واألرض مطلب المستدمر بعد غزوه أرض األمة  ،الفصل بين الوحي والتراث -

 المقدسة، وھو مطلب أنصاره من أبناء األمة حديثا .

  : االتجاه الثاني 

يحترز أصحاب ھذا االتجاه من حصر نصوص الوحي مع باقي مكونات التراث     

وھذا ال يعني بالضرورة إدراج النصوص القرآنية والنبوية التي  الفكرية والمعرفية، "

بني عليھا علم العقيدة و الشريعة في سياق المعطى التراثي بسبب اختالف ين

فنصوص الوحي ينبغي تنزيھھا  . 3المصدرين، والخصائص المميزة لكل معطى " 

  عن ھذا الخلط ، كونھا متميزة عن غيرھا في المصدر و الخصائص . 

كلمة ملغومة يراد بھا وضع تراث  –تراث  –وھذا أنور الجندي، يعتبر كلمة   

اإلسالم كتراث األمم األخرى، " أما بالنسبة لإلسالم فإن ھناك شيئا قائما كالمنار ال 

يمكن أن يوصف بأنه تراث، ھو القرآن والسنة، وھذا ھو ميراث المسلمين األصيل 
                                                            

ـ جميل مبارك : مفھوم التراث محددات ومفاھيم، الندوة التدريبية بكلية اآلداب فاس المغرب، مقال منشور على   1
  2014 - 10 – 24الشبكة بتاريخ 

  81، ص 43ـ نيفين عبد الخالق مصطفى : إشكالية التراث في العلوم السياسية، مجلة المسلم المعاصر،ع   2
  124، ص 1999، سنة  19ـ عماد الدين خليل : منھج التعامل مع التراث، مجلة إسالمية المعرفة ، ع   3
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لقد  ، و الذي وصفه الرسول الكريم بقوله: (القرآنالذي حفظ هللا ما أنزل منه وھو 
أن يصف بضعة شعوبيين و علمانيين .) فكيف يمكن .أوتيت ھذا القرآن ومثله معه

  .1بأنه تراث "

  يبرر  أصحاب ھذا اإلتجاه رؤيتھم، فيتكئون على األسس اآلتية :

، والنقد و التقويم  لالنتقاءإن وسم نصوص الوحي بالتراث يجعلھا عرضة "  -

عن غيرھا؛ بكونھا وحي مطلق وھذا ما تتعالى عنه نصوص القرآن و السنة 

"2. 

كات رِ أن ھناك اختالفا واضحا بين نصوص الوحي وغيرھا من المعارف  والتّ  -

العلمية، من حيث المصدر والخصائص المميزة، فاألولى مصدرھا إلھي 

وخاصيتھا اليقين وال تقبل النقص، في حين الثانية مصدرھا بشري وخاصيتھا 

 الصواب والخطأ.

التراث الذي درج استعماله مقابال للمعاصرة فيه إجحاف في حق " أن مفھوم  -

  .3النصوص الشرعية المتعالية عن مفھوم التاريخ زمانه ومكانه "

دارت حول ( النص )  في تراثنا العلومال مناص من أن وبين ھذين الرؤيتين،   

يعني  –" النص ھو المقصود بذاته  انطلقت منه و عادت إليه، ،النص ھو نواتھا )و(

،  حم( قال تعالى:، 4وسائر العلوم أدوات خادمة له، ومعينة عليه " –القرآن 

ِن الرَِّحيمِ  مِّنَ  تَنزِيلٌ  َبِشيًرا َوَنِذيًرا فََأْعَرَض ،  ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا لَِّقْوٍم يـَْعَلُمونَ ،   الرَّْحمَٰ

، وكان " 6) ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىٰ ،  َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوىٰ ( ، 5)َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعونَ 

                                                            

   4، ص1987،  1ـ أنور الجندي : المعاصرة في إطار األصالة ، دار الصحوة للنشر، القاھرة، مصر ، ط  1
، 1لفرقان، دار القرويين ط ـ سعيد بشار: النص اإلسالمي في قراءات الفكر العربي المعاصر، منشورات ا  2

  21، ص1999
الندوة التدريبية بكلية اآلداب فاس  ـ إسالم مصطفى محمد: منھجية البحث في التراث بين الواقع و الطموح،  3

   2014 – 10 – 24المغرب، مقال منشور على الشبكة بتاريخ 
  4ـ  محمد بنعمر : الداللة المصطلحية للتداخلية موقعھا في قراءة التراث عند طه عبد الرحمن، ص   4
  4إلى  1ـ سورة فصلت ، اآليات من   5
   4و  3ـ سورة النجم ، اآليتان  6
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ھذا النص ھو المنطلق األسمى للشمولية، والتكاملية العلمية في العلوم التراثية، والتي 

إلسالمية باختالف مرجعيتھا ظلت الوصف الحاضر والمشترك بين جميع العلوم ا

جميع العلوم اإلسالمية إلى النص لبيانه واستمداد المعنى " فقد اتجھت ، 1وأنواعھا "

  . 2منه "

  : مفھوم النص 

نريد تعريف النص حتى نلمس تطور مفھومه في سياقه التاريخي، ثم على أي    

صورة استقر ھذا المفھوم في الفكر العربي؟ وھل ھذه الصورة جامعة، أم ھي مبعث 

  .للخالف ؟  

ما دل ظاھر لفظھما عليه من نص القرآن، ونص السنة، أي  يقول الفقھاء : :  لغة    

  .أحكام

  3النص: اإلسناد إلى الرئيس األكبر. قال أيوب بن عباثة : 

  . ، باذل معروفه والبخيل وال يستوي، عند نص األمو       ر                   

  4ونصَّ الحديَث : أسنده إلى المحدث عنه . قال طرفة :

  وُنصَّ الحديث إلى أھله     فإن الوثيقة مع نصه                  

  وعند األصوليين ، ھو الكتاب و السنة . ج، نصوص. 

  

  

  

                                                            

  ـ  محمد بنعمر، المرجع السابق نفسه  1
  3ـ إسالم مصطفى محمد: منھجية البحث في التراث بين الواقع و الطموح ، ص   2
  197ـ  196، ص  6ـ ابن منظور ، لسان العرب ، ج   3
  1225ـ علي بن ھادية وآخرون : القاموس الجديد للطالب، المؤسسة الوطنية للكتب ، ص   4
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    :اصطالحا  

) بأنه " المجموعة قاموس األلسنية(ف النص لدى مؤسسة الروس في كتابھا عرَ يُ     

الجمل المنفذة، حين تكون خاضعة للتحليل، فالنص عينة  الواحدة من الملفوظات، أي

  .1؛ وإن ھذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة، أو محكية "من السلوك األلسني

القاموس الموسوعي لعلوم اللغة )، فإنه يعرف النص من  أما تودوروف في مؤلفه ( 

يزتان للنص دون المم ، إذ يصفھما بأنھما الخاصتانو االنغالقية االستقالليةزاويتي 

... ولكن مفھوم النص ال يقف على نفس  تجد األلسنية بحثھا بدراسة الجملةغيره، "

المستوى الذي يقف عليه مفھوم الجملة، أو القضية، أو التركيب؛ وكذلك ھو متميز 

. ويضيف : النص يمكن أن يكون عن الفقرة التي ھي وحدة منظمة من عدة جمل

  جملة، كما يمكن أن يكون كتابا 

القيته، وھما الخاصتان وإن تعريف النص يقوم على أساس استقالليته وانغ بكامله،

  2يزانه"اللتان تم

" وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة  بقوله: النص نعمان بوقرة ويعرف   

وية وعلى مستوى عمودي من الناحية الداللية، تقع على مستوى أفقي من الناحية النح

، ويسترسل الكاتب 3ومعنى ذلك أن النص وحدة كبرى ال تتضمنھا وحدة أكبر منھا "

في تعريفه للنص وتفسيره للمستويين ( األفقي والعمودي ) ليحدد المفھوم الجديد على 

 االتصالو الذي يتجلى في الوظيفة التي يؤديھا النص، وھي  ،غرار المفھوم التقليدي

الداخلية الباطنية التي تعرف النص بالنظر إلى  االتجاھاتوعلى عكس ، " االجتماعي

، وما االتصاليمكوناته، فإن اآلراء الجديدة تعتمد في نظرية النص على السياق 

                                                            

، 2000ـ عدنان بن ذريل: النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،   1
  15ص
  ـ  المرجع السابق، نفسه  2
  53، ص2012، 1ـ نعمان بوقرة: الخطاب األدبي ورھانات التأويل، عالم الكتب الحديث، أربد، األردن، ط   3
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وز اللغوية يتضمنه عمليا، وترى أن النصوص ليست سوى مجموعة من الرم

  . 1" االجتماعي االتصالالمنجزة، وأن وظيفتھا إنما ھي 

" مقولة نمطية : أنهرستن آدمتسيك ) ترجمة عن ( كويعرفه سعيد حسن بحري   

رت في علم طوِّ ، وھذا التعريف ھو أصال نظرية حديثة في حقل اللسانيات 2أصلية "

  . نفس اإلدراك والمشھورة بمقولة : ما الطيور ؟

أن ھذه النظرية في الفكر العربي اليوم ( عمومه ال خصوصه ) ھي متجذرة يبدو و  

ووفق ما  –ما يطلبه المستمعون  –في صورة خيالية كأنھا حقيقة، صيغت على قاعدة 

ريده اآلخر ، وھي قابلة للتحيين الذاتي والتلقائي في الزمان والمكان، متى ما عجز ي

    ل مضادة و منافسة، قابلة للتعميم و التموقع .ويعجز الفكر العربي في إيجاد بدائ

إال أن ھذه األخيرة  –الحقول الداللية في اللغة  –نظرية تماثل  وھذه النظرية   

ال حسب فطرته التي  ،كل حسب تربيته و تكوينه فرديا، يصوغھا الفكر البشري لنفسه

دة كلھ الفطرة شھدت ألن "، افطر هللا الناس عليھا، وإال كانت البشرية موحِّ

  .3"الوحدانية

و الطرق الدينية اليوم، وجدت لنفسھا شرنقة داخل  وعليه يبدو أن كثير من التيارات  

ما خرجت منھا أعادت لنفسھا شرنقة أخرى مغّيرة لونھا وحجمھا ھذه النظرية، وكلّ 

  .فقط 

فالنص كان معناه مقتصر على الرفع و اإلظھار والسير ثم حمل معنى اإلسناد، وھو   

داللة األحكام للقرآن و السنة، مما أكسباه القداسة عند الفقھاء، والتي امتدت  عبر 

، وال يحتمل األجيال األولى لألمة، وصار اليوم الصيغة األصلية لما ينتجه المؤلف

قيمته، وبذلك فقد قداسته  يج، إذا انتزع منه خيط فقدالتأويل؛ كونه محبوك كالنس

  األولى.
                                                            

  ـ م ، س ، نفسه .  1
، 1ـ كيرستن آدمتسيك : لسانيات النص عرض تأسيسي، تر ، سعيد حسن بحيري، مكتبة زھراء الشرق، ط   2

                                                                                                                                 116، ص2009
  ة على اليوتيوب على قناة الجزيرة مباشرـ طه عبد الرحمن : محاضر  1
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وعليه فالفكر العربي اليوم مطالب بالتعامل مع كل ھذه الحمولة الداللية دون   

: أين الدليل، أي «تعصب، ألن ما نشھده اليوم من غلٍو وتشدد عند بعض الفرق بحجة 

في إعمال  –بتقصير منھم  –ھو من تأثرھم بقداسة النص التي أحجبت  »أين النص؟ 

  الفكر و ترجيح العقل .

المستشرقين في العالم العربي من تزييف  جل التي خلفھا ثاراآلمن خطير أثر ھذا و   

عجزوا؛ زرعوا سّم وتحريف للتراث إبان فترات الغزو و االستدمار، ومتى ما 

مشبوھة والتي منذ نشأته وضع نفسه في خدمة األھداف ال واإلستشراقالتشكيك فيه، "

  . 1" تمثل إذاية للمسلمين، وانسالخھم عن شخصيتھم اإلسالمية

  : الزمن الحداثي   

انطالقا من المفاھيم المتداول اليوم عن الحداثة، و التي نشأت في بيئتھا التي ُولدت     

عن  ) كرونولوجيا( ھذه المفاھيم  إسقاطفيھا، أو البيئات التي احتضنتھا، نحاول 

األحداث التاريخية الكبرى التي عرفتھا البشرية بمختلف مللھا و نحلھا، فإن كان من 

ة الموافقة والتبني، فثمّ  هھذه األحداث ما يوافق ھذه المفاھيم ويحتضنھا، أو ما يمكن

وإن كان من األحداث ما  –الزمن الحداثي  -زمن وحداثة، وھو ما اصطلحت عليه 

ا الحديث أصيلة في لمسنا من إسقاطات، فالحداثة بمفھومھمھما  يخالف أو ينافي ؛

  . بيئتھا التي ُولدت فيھا

" الحداثة : ( جيدن ) لدت فيھا، مفھوموُ فمن المفاھيم التي نشأت في بيئتھا التي    

تتمثل في نسق من االنقطاعات التاريخية عن المراحل السابقة حيث تھيمن التقاليد 

بته عن ( كانت ) في سياق إجا . ومفھوم2لي الكنسي "والعقائد ذات الطابع الشمو

األنوار أن يخرج اإلنسان من حالة الوصاية التي تتمثل في : "السؤال: ما األنوار؟ ھو

                                                            

،  1996،  1أحمد عبد الرحيم السايح: اإلستشراق في ميزان نقد الفكر اإلسالمي، الدار المصرية اللبنانية، طـ   1
  5ص 
   2، ص  34ـ علي وطفة : مقاربات في مفھومي الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة فكر ونقد ، مجلة إلكترونية، ع   2
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 Roland روالن بارت «. ويقول  1" استخدام فكره دون توجيه من غيره

Barthes« 2": " إنفجار معرفي لم يتوصل اإلنسان المعاصر إلى السيطرة عليه.  

فھي األخرى، مفاھيم البيئة العربية، ومن المفاھيم التي نشأت في البيئات المختلفة   

لرغبة العاملة لتغيير ھذا : "الصراع بين النظام القائم على السلفية، وا» أدونيس«عند 

أن الحداثة " البحث المستمر للتعرف على أسرار  »جابر عصفور«. ويرى 3"النظام

... ومن ثم االرتقاء الدائم بموضع التعمق في اكتشاف الطبيعة  لالكون من خال

اإلنسان من األرض ... تعني الحداثة اإلبداع الذي ھو نقيض اإلتباع، والعقل الذي ھو 

: " اإلبداع الذي يعني االبتكار  »طه عبد الرحمن  «، وھي عند 4نقيض النقل "

  5واالجتھاد واالختراع "

يمكن القول أن الحداثة مفارقة تاريخية كبرى، انقلبت فيھا  فمن خالل ھذه المفاھيم  

ر معيارھا؛ بل سلطانھا في الحكم على حرَّ كل القيم رأسا على عقب، وصار العقل المُ 

  لّة .غِ من كل القيود الضابطة و المُ  رٌ حرُ األشياء، وأنھا فكرة ضد الدين، وأنھا تَ 

يالد مرحلة جديدة قطعت الصلة ومن ھنا نتساءل : ألم يكن الوحي إعالن عن م   

بالماضي؟ فبالغة القرآن وسحره البياني تحدى بالغة الشعراء و البلغاء من فطاحلة 

ة، وباھر الفضل، والعجيب من ما ھذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزيّ عصره، " 

ر، الوصف، حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قھر من البلغاء والفصحاء القَُوى والقُدَ 

وعِدم نطق الناطق، وحتى لم يجر  الشقائقخرست  وقيد الخواطر والفَِكر، وحتى

لسان، ولم ُيبن بيان، ولم يساعد إمكان، ولم ينقدح ألحد منھم زند، ولم يمض له حد، 

الجاحظ  ، ويؤكد 6" وحتى أسال الوادي عليھم عجزاً، وأخذ منافذ القول عليھم أخذاً؟

                                                            

   11علي وطفة : مقاربات في مفھومي الحداثة وما بعد الحداثة ، ص ـ  1
  35، ص 1992،  1ـ عدنان علي رضا: تقويم نظرية الحداثة، دار النحوي للنشر و التوزيع، السعودية ، ط  2
  8، ص  1ـ عوض القرني : الحداثة في ميزان اإلسالم، دار األندلس الخضراء، السعودية ، ط   3
  3ـ علي وطفة : مقاربات في مفھومي الحداثة وما بعد الحداثة، ص  4
، 2003، ديسمبر  151ـ طه عبد الرحمن : محاضرة بعنوان روح الحداثة وحق اإلبداع، مجلة النور الجديد، ع  5

   63ص
، تح ، محمد محمود شاكر أبوفھر، مكتبة الخانجي،مطبعة المدني ، د  ـ عبد القاھر الجرجاني : دالئل اإلعجاز  6

  ط ، دت
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أن رجالً قرأ على رجل من خطبائھم وبلغائھم سورة "ولو  : في ذكره إلعجاز القرآن

قصيرة أو طويلة. لتبين له في نظامھا ومخرجھا من لفظھا وطابعھا أنه عاجز عن 

  . 1"  مثلھا، ولو تحدى بھا أبلغ العرب ألظھر عجزه عنھا

ر من عادات الخمر والميسر واألنصاب ألم يكن ھذا القرآن قاطعا الصلة بما تجذّ    

، ألم للحداثة » كانت«واألزالم ووأد البنات في البيئة العربية ؟ . وإذا تأملنا مفھوم 

إلى  تكن الدعوة إلى التوحيد؛ خروج اإلنسان من وصاية قريش وكبرائھا الذين يدعون

استخدام الفكر ) يبين في قوله ھذا (حمزة بن عبد المطلبفعبادة األوثان واألصنام؟، 

أدرك أن  ،الليلب أجوب الصحراء عندما :خيأيا ابن  :يا محمدي التدّبر و التأّمل: "ف

  . 2جدران "أربعة أكبر من أن يوضع بين  هللا

 ؟اكتشاف الطبيعةبعد التعمق في  ؛في ھذا التدبر بحث عن أسرار الكون أليس    

  للحداثة . »جابر عصفور  « وھذا ما جاء في مفھوم

أليست ، *مكان اإلنسان السماوي؟  األرضي ليصل باإلنسانأوليس اإليمان ارتقاء  

كميائيات جابر بن حيان، وحسابات الخوارزمي، وجغرافية اإلدريسي، واجتماعيات 

ال أليس ھذا كله إبداع لم تشھده العرب و ابن خلدون، وطيران عباس بن فرناس، 

العرب حينا من الدھر؟   ماقبلتھ يناجتماعي وفكر وھو نقيض لعرف البشرية من قبل ؟

في  ونَ خُ اسِ والرّ يقول تعالى : ( .النقل ؟ **لعقل وترشيدا أليست ھذه دعوة حّقة لتفعيل 

                                                            

ـ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن و البالغة النبوية ، راجعه محمد سعيد العريان ، شركة نوابغ الفكر   1
  ، ص ت د ط ، د ،
                                                                     ـ مقتطف من قول  ( عبد هللا غيث ) في فلم الرسالة .                  2
ـ اإلنسان األرضي ھو اإلنسان المعطل الفكر المكبل العقل، ھوى بإنسانيته إلى درك البھائمية؛ فھو أرضي ، أما  *

لى أن وصل إلى درجة المالئكية  .                                               اإلنسان السماوي فھو الذي سما به فكره  وأرشده عقله إ
ـ أستعمل مصطلح الترشيد ألن الدعوة الجديدة لم تتمرد كليا على األعراف والخصال السائدة أنذاك ، بل  **

ف العرب رجال رفضت كل ما ھو سيئ وقبيح، وقبلت بل شجعت كل ما ھو محمود وجميل، فالكرم مثال؛ لم تعر
أكرم من حاتم ، والعرب تحفظ العھود وتصدق الحديث، وتتباھى وتتفاخر بالشجاعة وال تغدر، ومن يفعل غير ذلك 

  فمشكوك في نسبه إلى العرب .
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 نَّ إِ ، ويقول أيضا : (1) باٍ بَ وا األلْ ولُ إّال أُ  رُ كَّ ذَّ ا يَ ا ومَ نَ بـِّ رَ  ندِ ن عِ ٌل مِ ه كُ ا بِ نَّ ون آمَ ولُ قُ يَـ  مِ لْ العِ 

  . 2) ونلُ قِ عْ يَـ  ين الَ الذِّ  مُ كْ البُ  مُّ اهللا الصُّ  دَ نْ عِ  ابِّ وَ الدَّ  رَّ شَ 

الحداثة عربية األصل إسالمية الھّوية، ر ايمكن اعتبوركحا على ھذا التأسيس،   

ِإنَّا ( ُولِدت من زواج اإلسالم بالعروبة ، زواج شھد عليه الوحي قبل الجن و اإلنس

َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا مصالح الغرب، وفي زواجھما مخبأ لدى  دُ قْ ، وعَ 3)َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  أَنـْ

  . 4) تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ  َحتَّىٰ  َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرىٰ (الغرف السوداء 

استنساخ لھذه المولودة، تربت وترعرعت في حضن  إال ھيما وأما الحداثة الغربية   

، وعجزت عن طمس جيناتھا؛ رغم  الحضارة الغربية التي تمكنت من تغيير مالمحھا

عبقرية التھجين، فالمستنسخة بلغت ھرم الشيخوخة أياما قليلة بعد والدتھا، وما مرحلة 

  .حاتمرحلة ما بعد الفتوما بعد الحداثة إال تقنية جديدة في استنساخ 

  : الثقافة العربية و الحداثة

على الرغم من ارتباطھا بالعرب ف ،ف الثقافة العربية امتدادا بعيدا في التاريخعرِ تَ      

قوما ولغة وتاريخا وجغرافيا لم يمنعھا من االتساع واالزدھار، كما تشھد ثراء كبيرا 

 اھذه الثقافة غنً زدادت على المستويين النظري والعملي معا، ولما جاء اإلسالم ا

ا رآنً قُ  هُ اتُ يَ آ تْ لَ صِّ فُ  ابٌ تَ كِ ( قال تعالى :القرآن جاء بلسان عربي مبين، ذلك أن وتوسعا، 

واشترط اإلسالم التعبد في الصالة باللّغة العربية ال غير، فكان  5") ونمُ لَ عْ يَـ  ومٍ قَ ا لِ يً بِ رَ عَ 

نزل اإلسالم وحيثما ارتحل  أينماوذلك تسويقا للغة العربية في مختلف بقاع المعمورة، 

حضرت لغة العرب وحضرت معھا ثقافاتھم، من أفكار وعادات وتقاليد  ،المسلمون
                                                            

  7ـ سورة آل عمران ، اآلية   1
  22ـ سورة األنفال ، اآلية   2
  2يوسف اآلية ـ سورة   3
  120ـ سورة البقرة اآلية   4
  4ـ سورة فصلت ، اآلية   5
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م وأمثال وتراجم وغيرھا، ألّن اللّغة ليست مجرد أداة كَ وحِ  رٍ يَّ وأعراف وأخالق وسِ 

أصوات يعبِّر بھا كل قوٍم عن كما قال ابن جني: " تواصل وتخاطب وتفاھم فحسب،

بل ھي فكر ورسالة وخطاب يعكس ثقافة وشخصية أصحابھا كما  ،1" أغراضھم

يعكس انتمائھم التاريخي، حتى أّننا نجد من يعتبر اللّغة المقّوم األساسي والوحيد 

اللسان "  وتحديد ھوية اإلنسان وانتمائه االجتماعي والتاريخي، ، إلنشاء األمة وقيامھا

 ،2" أعظم شعائر األمم التي بھا يتميزونالعربي شعار اإلسالم وأھله، واللغات من 

  .بحضارات عريقة على الرغم من بيئة الجدب والقحط اللغة فقبل اإلسالم ارتبطت

وعرفت لغتھم القّيم في الفكر والعلم والسلوك وفي سائر جوانب  ؛عرف العربو 

 وجميع الثقافات ،الحياة، أما بعد اإلسالم انفتحت اللغة العربية على كل اللّغات

، األمر الذي  ا ونقالظً فْ را حِ تأثيرا وتأثّ  ،والحضارات وكافة الديانات أخذا وعطاء

أثرى ثقافة العرب والمسلمين، الذين أخذوا من الثقافات الشرقية القديمة المصرية 

وعرضوا لألمم  يقول أحمد أمين : " والفارسية والھندية والصينية وزادوا عليھا،

استخلصوا من كل ذلك قوانين أفكارھا من تغير ... و المختلفة يرقبون ما طرأ على

كما نھلوا من  ، 3وإن كان بعضھا ال يزال مجال البحث واختالف النظر " عامة؛

الثقافة اليونانية وأربوا عليھا بل تجاوزوھا، ووقفوا على ما فيھا من جوانب القّوة 

عوب األوروبية التي ومنھا الش ،أصالة وإبداعا، وكشفوا عن ذلك ألمم العالم وشعوبه

لعة على تكن مطّ و التي لم  ،تعيش في غياھب وظلمات العصر الوسيط آنذاك  كانت

الالھوتي الكنسي من قمع فكري  كمُ بسبب ما كان يمارسه الحُ  ،ثقافة سابقيھا أو غيرھم

." لقد حولت الجمھورية الثالثة في فرنسا فرحة واستبداد سياسي وفساد اجتماعي

، إلى نوع من  وكذا اإليمان بالتقدم -الثورة الفرنسية  -  لثورة الكبرىالروح في زمن ا

العبادة المقدسة التي حلت محل العبادة المسيحية معتمدة التكرار و االستنساخ 

                                                            

بيروت ، د ت  3ابن جني أبو الفتوح عثمان :  الخصائص ، تح ، عبد الحميد ھنداوي ، دار الكتب العلمية ، طـ   1
  87، ص 1، ج
ـ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تح، ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة   2

   470، د ط ، د ت ، ص  1الرشد،الرياض     ج 
  279،ص 2005 1،ط1لبنان، ج ت ،أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، بيرو أحمدـ   3
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لكّن ثقافة العرب والمسلمين في ھذه  ،1والمعيارية التي كانت من سمات المسيحية" 

النھضة األوروبية الحديثة  رجحت كفة أنإلى الفترة كانت في قّمة عطائھا وتقدمھا، 

العلمي التكنولوجي المادي   حضارة تختلف عن مثيالتھا السابقة في توّجھھا ھاإبداعب

جعل من  ،الطابع العالمي للنھوض الحضاري الغربي الحديثكما أن ديني، الال

 وإن التي ؛الثقافة العربية اإلسالمية غزتمنتجاته الفكرية والثقافية عناصر مھمة 

فإنھا وبين التحليل والنقد،  ،اتسعت لھذه المنتجات وتفاعلت معھا بين القبول والرفض

بعد تعقيد العالقة بين األنا واآلخر في سياق ما تعاني منه من  ،األمر تعقيدا تداز

  . تخلّف وانحطاط

  : الثقافي للحداثة في الفكر العربي التبني 

يقترح الدكتور محمد عابد الجابري وصفته للحداثة في الفكر العربي، والتي يمكن    

إجمالھا في العبارة التالية: تجديد الصلة بالعقالنية النقدية في "العقل العربي التراثي"، 

فما ننشده اليوم من  "،من دون اتصال، أي ال حداثة مع القطيعة -في رأيه –فال حداثة 

ربي وتجديد للفكر اإلسالمي يتوقف ليس فقط على مدى استيعابنا تحديث للعقل الع

للمكتسبات العلمية والمنھجية المعاصرة، مكتسبات القرن العشرين وما قبله وما بعده ، 

بل أيضا ولربما بالدرجة األولى يتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حزم، 

  .2"خية ابن خلدونوعقالنية ابن رشد، وأصولية الشاطبي، وتاري

ھذه النزاعات العقلية التي البد منھا إذا أردنا أن نعيد ترتيب عالقتنا بتراثنا بصورة    

تمكننا من االنتظام فيه انتظاما يفتح المجال لإلبداع، إبداع العقل العربي داخل الثقافة 

التي يتكون فيھا." إنه بدون التعامل النقدي العقالني مع تراثنا لن نتمكن قط من تعميم 

ة العقالنية على أوسع قطاعات فكرنا العربي المعاصر...، كما أنه بدون ھذه الممارس

الممارسة العقالنية على معطيات تراثنا لن يكون في إمكاننا قط تأصيل العطاءات 

                                                            

 182، ص  2010بيروت  1الديني عند محمد أركون ، منتدى المعرف ، ط ـ عبد المجيد خليقي : قراءة النص   1
  281نقال عن أركون ، معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية ص 

  552، ص1991سنة  2: بنية العقل العربي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط  ـ محمد عابد الجابري 2
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، 1 الفكرية التي يقدمھا، أو باإلمكان أن يقدمھا قطاع آخر من فكرنا العربي المعاصر"

  تجديد.القطاع الذي يدعو إلى الحداثة وال

مع  ،إنه باستعادة العقالنية النقدية التي دشنت خطابا جديدا في األندلس والمغرب  

يمكن إعادة بنينة  ؛بھا وحدھا ، و )ابن خلدون(و )الشاطبي(و )ابن رشد(و )ابن حزم(

العقل العربي من داخل الثقافة التي ينتمي إليھا، مما يسمح بتوفير الشروط الضرورية 

"فوصفة الجابري التي يقترحھا على العرب  لتدشين عصر تدوين جديد في ھذه الثقافة.

للتحقق من الحداثة ، وتدارك التأخر التاريخي الذي نعانيه، تقوم على استدعاء 

، منتجة للحداثة في المجاالت حضاريةالنقدية، كشرط النطالقة ثقافية العقالنية 

المختلفة، وأي سعي للتحديث خارج ھذه القاعدة ھو ضرب من ضروب العبث ، 

  .2ومضيعة للوقت والجھد"

ھذه الوصفة كان لھا األثر الكبير في دعوة المفكر ( طه عبد الرحمن ) للتفكير     

، وظھر ذلك المتعددة األولوية بين اھتماماته العلميةفي الشأن اإلصالحي وإعطائه 

، *»سؤال األخالق: مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية«  جليا في كتابيه 

  .**»روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية« و

، ھي مقلدة في رأيه في التغريبيةفالنماذج التحديثية العربية، اإلسالمية منھا أو      

، ***نفس الوقت الذي تبشر فيه بالثورة والتجديد ، ومعانقة آفاق اإلبداع المختلفة 

مين، والتغريبيون يقلدون الغرب ، " ظاھر أن كال  فاإلسالميون يقلدون المتقدِّ

النوعين من المقلدة ال إبداع عنده ، إذ مقلدة المتقدمين يتبعون ما أبدعه السلف من 

تحصيل األسباب التي جعلتھم يبدعون ما أبدعوه؛ ومقلدة المتأخرين يتبعون ما غير 

                                                            

  . المصدر السابق نفسهـ   1
   على األنترنيت 2013 – 9 – 21للدكتور محمد جبرون ليوم  مقالينظر : ـ   2
بيروت  2والطبعة  2000سنة  1المغرب في طبعته  4006ـ كتاب صادر عن المركز الثقافي العربي، ص ب  *

   2005سنة 
  .   2006، سنة  1ـ كتاب روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ، ط  ** 
ـ نشير ھنا إلى أن طه عبد الرحمن وجه نقدا الذعا للحداثة في كتابه "سؤال األخالق"، حيث كشف عوراتھا  *** 

ألخالقيات، التي سماھا "أخالقيات ن أن دعوتھا لمجموعة من ااألخالقية، وأرجعھا إلى تطرفھا العقالني، وبيّ 
  السطح"، ال تصمد في الواقع، وال تستطيع دفع األذى المرافق للحداثة .
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الشيء  ، 1أبدعه الغرب من غير تحصيل األسباب التي جعلتھم يبدعون ما أبدعوه"

  الذي يؤدي إلى ترسيخ التخلف وتكريسه .

ى وللخروج من مأزق التقليد ، يقترح نظريته في (الحداثة اإلسالمية) ، القائمة عل  

مفھوم مركزي وھو (روح الحداثة) ، مقابل (واقع الحداثة) ، فالغرب في نظره ، 

كواقع حداثي ھو مجرد تطبيق واحد من تطبيقات عديدة محتملة لروح الحداثة ، 

" جملة المبادئ التي يفترض أن بادئ كبرى  من مويحدد ھذا المفھوم ، بثالث 

   وھي :  2"الواقع الحداثي يحققھا أو قل (يطبقھا)

" مقتضى ھذا المبدأ أن األصل في الحداثة االنتقال من  : مبدأ الرشد -  1        

، الذي يعني التخلص من التبعيات بأشكالھا   3حال القصور إلى حال الرشد"

  المختلفة.

"ومقتضى ھذا المبدأ أن األصل في الحداثة ھو االنتقال من  : مبدأ النقد -2       

، أي االنتقال من عقلية التسليم إلى عقلية طلب  4حال االنتقاد " حال االعتقاد إلى

  الدليل على الشيء . 

؛ "ومقتضى ھذا المبدأ ھو أن األصل في الحداثة اإلخراج من  مبدأ الشمول - 3      

  ، على مستوى المجال وعلى مستوى المجتمع .5حال الخصوص إلى حال الشمول "

 " مختلفين : على تيارين ويرى محمد عابد الجابري أن الفكر العربي محمول   

يع أن يجعله انكب على التراث من غير أن يستط :األولف ،السلفي و الحداثي

فأراد أن يستورد  :أما الثاني . تحديث ، لكن من غير ليصالتأ، فھو أراد معاصرا

. ومن  ث من غير تأصيليحدالتاد أرفھو ،  مقومات الحداثة، ويستورد حتى أصولھا

                                                            

  .    12، ص 2006سنة  1طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طـ   1
  24ص نفسه ، س ، ـ م ،  2
  25ص نفسه ، س ، م ، ـ  3
  26ص نفسه ، س ، ـ م ، 4
  28ص نفسه ، س ، ـ م ،  5
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ھنا رسم ھذان التياران طريقا نقديا عقالنيا لكل من التراث و الحداثة ليتم التأصيل و 

  التحديث في الفكر العربي على الوجه الصحيح . 

كيف يمكن للفكر العربي المعاصر أن ، يفرض السؤال نفسه: وعلى ھذا التأسيس

 يغدو حتى ، في تراثه، ويوظفھا توظيفا جديدا يستعيد ويستوعب الجوانب العقالنية

  ؟ .لتراثل اتحديث ھذا

فما لم نمارس العقالنية في تراثنا، وما لم نفضح أصول االستبداد ومظاھره في ھذا  

 ، حداثة ننخرط بھا ومن خاللھا فيإسالميةفي تأسيس حداثة أبدا التراث، لن ننجح 

  . الحداثة العالمية كفاعلين ال منفعلين

؟ ھذا ھو الوجه اآلخر  بنا لكن كيف تغدو ھذه الحداثة العالمية حداثة خاصة   

ويمكن أيضا أن أشير ھنا إلى فرق يبدو  1" انه التأصيل ؛لعملية التجديد من الداخل

شاسع و بّين بين الثقافتين العربية و  –نظري  –في نظر العامة بسيط لكنه في 

نھما ، إال أنني أقول : أن الثقافة الغربية قبل وال أريد القيام بمقارنة بي ؛ الغربية

، لينتج فيما بعد اإلطار الذي يخدم بمفھومه الحديثنھضتھا سعت إلى إيجاد المجتمع 

المتمثل في الھيئة السياسية و المؤسساتية ، و ھذا ھو المجتمع األصيل  مصالحه و

في ثقافتنا العربية الذي عمل الرسول (صلى هللا عليه و سلم) على إيجاده قبل البعثة 

َعِمَل مؤمن ) بل  –، فلم يكن الرسول يتعامل مع األفراد على أساس عقدي ( كافر 

ه لھذا اإلنسان في إقامة ألنه يعلم حاجت على أساس إنساني ،* مَ ، وحاكَ  رَ تاجَ و

ياسية قبل إيجاد المجتمع ت فيھا األطر السدَ جِ ، أما الثقافة العربية اليوم فقد وُ المجتمع

فاته ، لذا نجد اليوم في كل األقطار العربية دولة مجتمعات ستدمار و مخلّ بحكم اال

نفسھا دولة األلقاب  األحزاب، و دولة القبائل و  العشائر  ، وحتى داخل القبيلة

واألنساب ، وھذا ما يجعلھا كالسوسة تنخر كيان المجتمع األمة ، الذي بقي اإلطار 
                                                            

على  2010 – 05 -  07يوم  االتحاد االشتراكي نشر فيبتصرف ، مقال  ،عبد العالي عبد السالم بنينظر : ـ   1
     http://www.maghress.com/authorالموقع :   

قبائل أثناء إعادة بناء الكعبة المشرفة حين أرادوا رفع الحجر حل الخالف الذي نشب بين ال :قصد به ھناالتحكيم ن -*   
  األسود ووضعه في مكانه .
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الديني يجمع شتاته و فتاته إلى اليوم بفضل النداءات المتكررة عبر منابر المساجد 

  أسبوعيا كلما رأت الحاجة إلى ذلك سبيال ، أو كلما أرادت السلطة القائمة .  

  : التراثالمنھج و  

 ،التراث نابعة من طريقتنا في التعامل مع التراث إشكاليةن أن ندرك أينبغي       

ن بدت في الظاھر حقيقة إو ألنھا ،لى االنفكاك عن حقيقة التراث التاريخيةإفال سبيل "

فھي في جوھرھا حقيقة كائنة  ،بائنة ومنفصلة بحكم ارتباطھا بالزمان الماضي

لى االنقطاع إنه ال سبيل أومتصلة تحيط بنا من كل جانب وتنفذ فينا من كل جھة، كما 

سبابه مشتغلة على الدوام فينا آخذة بأفكارنا أن عن العمل بالتراث عن واقعنا، أل

ث قبلنا على التراأومستشرفة لمستقبلنا، سواء  ، متحكمة في حاضرناألعمالناوموجھة 

عنه، غافلين عن واقع  باإلدبارم تظاھرنا أ ، قبال الواعي بآثاره التي ال تنمحيإ

  . 1"  استيالئه على وجودنا ومداركنا

آليات تنظم وتبلور  وحتى تتم عملية التعامل مع التراث بطريقة سليمة؛ فثّمة  

  الصحيح .وتتحطم، تبدأ بالقراءة، وتنتھي باإلبداع، وبينھما الفھم السليم والتأويل 

 يقترح الدكتور (طه عبد ،قراءة واعية ووفق منھجية فعالة ةقراءالحتى تكون و   

 . الرحمن) جملة من المبادئ

 2 : وھي المبادئ النظرية - أ                  

و المتسيبة التي اعتاد بعض الباحثين أو الجاھزة أالمسبقة  األحكامالتخلص من  - 1

بصدد التراث ونشرھا بين جمھور المشتغلين به، كلما عّن لھم  إرسالھاالمتساھلين 

 .غراض غير طلب الظفر بالحقيقةأاتخاذ موقف تمليه عليھم 

ومفكريھم في مختلف  اإلسالمتحصيل معرفة شاملة بمناھج المتقدمين من علماء  -  2

العلوم، مع تحصيل معرفة كافية بالمناھج الحديثة، تمكن من القدرة على تجاوز طور 
                                                            

  http://www.alriyadh.comـ ينظر : محمد محفوظ، نحو وعي تاريخي بالتراث على الموقع :   1
  ـ م ، س ، نفسه  2
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تقليد المناھج واقتباس النظريات الى طور االجتھاد في اصطناع المناھج ووضع 

  .النظريات

تواتر تعظيم أقسام التراث، سواء أنسب الوسائل في وصف كل قسم من أاستخدام  - 3

التي نصدرھا في حق التراث  األحكامم لم يتواتر، حتى تكون أند الباحثين ع هقدر

 .قصى ما يمكن من جزئياته المختلفةأحاصلة بتصفح 

 1وھي : المبادئ العملية - ب                  

التي نحكم بھا على التراث من الفصل بين جانب المعرفة  األحكامالتخلص في  - 1

ثمرة التسديد بواسطة الشرع فكيف يھتدي  اإلسالميوجانب السلوك، فإذا كان التراث 

حقائقه وتحصيل اصح السبل في تقويمه مع قطع الصلة بالشرع وترك  إدراك إلى

 .العمل بما جاء به

وھي المنفعة في العلم والصالح في تحصيل المعرفة بأصول العمل في التراث،  -  2

ً على  أنالعمل واالشتراك في طلب الصواب باعتبار  العلم النافع ھو ما كان باعثا

اآلجل،  إلىالغير، وان العمل الصالح ھو ما كان نفعه متعديا  إلىالعمل المتعدي نفعه 

 .وان الصواب المشترك ما كان محصالً بطريقة مجالسة العلماء ومحاورتھم

االجتھاد في تجديد تكويننا العقلي بالتزام المقتضيات العملية للتراث. فنترك العلم  -  3

والصواب المنفك عن  ،والعمل المنفك عن النفع في اآلجل ،المنفك عن العمل

االشتراك ونستعيد وحدة العلم والعمل والصواب، كما عرفھا صانعو التراث وشھد 

 .عليھا سلوكھم

 واإلسالمي، يتم التعامل الواعي وااليجابي مع التراث العربي  وعلى ھدى المبادئ

شكالية في التعاطي مع إ إلىواالبتعاد عن كل اآلليات والمناھج القاصرة التي تؤدي 

  .و ال تؤھلنا لالستفادة المناسبة منهأالتراث وتزيدنا بعدا عنه، 

                                                            

  ـ المصدر السابق نفسه  1
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بأنه  اإلسالميعربي التراث ال إلىالنظر  أعتقد أنووفق ھذه المنھجية المقترحة، ال 

ن يحقق قفزة أنساني، استطاع إھو جھد  وإنماالوحيد،  اإلبداعو قمة أنھاية المطاف، 

لى سبب من إ واإلسالميةمة العربية ألنوعية في مسيرة المجتمع، وبھذا يتحول تراث ا

ن التراث كما ھو التاريخ ا التعامل واالستفادة منه، ألحسنّ أسباب الثراء والتطور لو أ

على الجوانب  وأكدنا ،نظرة موضوعية إليهذا نظرنا إن يدفع ويساعد، أمكن ي

  .واستخرجنا العناصر الحية على ضوء نبض العصر ومتطلباته ،االيجابية فيه

  : شكالية المنھجإ

مما ال شك فيه أن نتائج كل علم مرتبطة بالمنھجية المتبعة فيه ، فقضية المنھج ھي     

القضية الركن في كل حقول المعرفة ، وعليه غدا عصرنا الحالي عصر تعدد المناھج 

  بتعدد العلوم .

وفي ظل ھذا الطوفان النقدي الكبير ، صار المنھج ھاجسا يؤرق كل الباحثين على    

عدد المناھج و التطبيق وحتى على مستوى المصطلح . كما أن تظير ومستوى التن

مّيز القرنين األخيرين بأنھما عصرا التحليل في حقول  ،تداخلھاتشعبھا وتحولھا و

  الفكر و المعرفة وعصرا تعرية األفكار المتداخلة و كشفھا .

نھج السليم وعلى ھذا التأسيس تفرض طبيعة البحث سلطتھا العاتية شاھرة سيف الم   

  كسالح تترصد به رقبة كل مخالف .

فلو أجرينا مقارنة بسيطة بين واقع أمتنا و ماضيھا التليد، الستخلصنا سبب وجود    

ألن العلماء المسلمين الذين أوجدوا ھذا  –إنھا إشكالية المنھج  –ھذا البون الشاسع 

التراث أوجدوه وفق منھج خاص " ھذا المنھج خاص بدراستھم وأساليبھا و اإلطار 

ح و وضع أساسه منذ نزلت أول آية الذي يقومون به من خاللھا ... و ھذا المنھج وضّ 

. فالمالمح 1"  اإلسالميفي القرآن الكريم ، ھذه اآلية التي أبرزت أھم مالمح المجتمع 

و تولد عنھا المناخ العقلي الجديد الذي طالب بالعلم كقاعدة أساس  »بإقرأ  «رسمت 

                                                            

  1992، جويلية  30ـ    إشكالية الشريعة اإلسالمية والحداثة في المجتمع المعاصر، مجلة منبر الشرق، ع   1
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فھذه اآلية المقِدسة للعلم و  .1" َال يـَْعَلُمونَ  َوالَِّذينَ  َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمونَ  َهلْ  ُقلْ "

الجديد ، ھي المنارة التي يھتدي بھا كل  اإلسالميالمفضلة لرجل العلم في المجتمع 

  المناھجي . طوفانباحث في ھذا ال

ومن القاعدة األساس يصل القرآن الكريم إلى رسم حدود المناقشة و من ثم حدود    

َس َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم ُتَحاجُّوَن ِفيَما لَيْ  َهُؤالءِ  َها أَنـُْتمْ  " الوصول إلى النتائج

ُتْم ال تـَْعَلُمونَ  َلُكْم ِبِه ِعْلمٌ  الكريم يضع الفكر على سكة  فالقرآن، 2" َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـْ

، وإذا تم ذلك كان الفكر المتعلم حسن التوجيھات المنھجية الكتسابه، ويزوده بأالعلم

  اللبنة الحقيقية في النھوض الحضاري المأمول .

 المنھج الجديد، وفق في االجتھاد » رضي هللا عنه «عمر بن الخطاب  صورةفھذه    

لمھا بأمور إذ يحاول تحديد صداق المرأة ، فتقف له المرأة العجوز معارضة له لعِ 

َوِإْن َأَردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوٍج  ( فتقول: " ما أعطاك هللا ذلك يا عمر وتذكره باآلية ،دينھا

.  3) أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتانًا َوِإْثًما مُِّبيًنا ،ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئامََّكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم 

، ن كل الناس أعلم منك يا عمر حتى ھذه المرأة العجوزإ( فسكت عمر ثم قال: 
  .4 ) وتراجع عن رأيه

ومن البديھي أن نتساءل ھنا : ما الدافع الذي جعل المرأة تخترق كل األعراف    

وتقف في وجه الحاكم لتجبره على تغيير رأيه ؟ وما الذي أنزع عن الحاكم مكابرته 

بل الحاكم على شاكلة العصر )  –رضي هللا عنه  –(ال أقصد ھنا عمر بن الخطاب 

   وجعله يخضع لرأي امرأة ؟ 

  
                                                            

  9ـ سورة الزمر ، اآلية   1
  66ـ سورة آل عمران ، اآلية   2
   20ـ سورة النساء، اآلية  3
  96ـ ينظر : د ، حسن محمد سليمان ، التراث العربي اإلسالمي ص   4
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 .إنه العلم وتحرر العقل في المناخ الجديد  : األول -

  الخضوع للمنھج السليم الذي ُرِسم بإقرأ .ثاني : إنه التحرر من المكابرة  وال -

يقول حسين محمد سليمان : " ونستخلص مما سبق حقيقتين ھامتين لفھم العالقة بين   

  وخاصة في أمر المنھج  .  -اإلسالم و التراث  - الدين و التراث 

، يد هللا الحكيمة القادرة العالمةعقيدة ومنھاج صاغتھا  اإلسالم: أن  الحقيقة األولى    

أطروحاتھما الموقوتة ي تتجاوز حدود الزمان و المكان وومنحتھا صفة الدوام الت

، كامل، مرن، يتسع لكل حالة ، لكي تكون بمثابة استشراقالنسبيةالزائلة المتغيرة 

  نظر عن موقعھا في الزمان و المكان .ويحتوي على كل تجربة بغض ال

بالشكل الرياضي كتطابق المثلثين  اإلسالم: أن تراث أمتنا ليس  الحقيقة الثانية       

، ومع عدد آخر من المبادئ ما التراث نتاج تفاعل مع اإلسالمو إن ، تناظرت زواياھما

ي و الت اإلنسانيةوالمذاھب فھو حشد من المعطيات تتمخض عن طبيعة التجربة 

، و متغيرة في الزمان أحدثتھا المواقف، نتائجھا معرضة للخطأ و الصواب

نفسه ، وھي  اإلنسان، وبين عمل صانع اإلنسان" وفرق بين الذي يصنعه ، 1"والمكان

   .2"  ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيءٍ " العقيدة التي جاءت من

وكان بالدرجة ،  اإلسالمكان منبثقا من  ،العلماء منھمو النشاط العلمي عند المسلمين و 

 اإلسالمألن  اإلنسان، فضال عن خدمة األولى لخدمة الدين، و لخدمة جماعة المسلمين

المصدر الدائم و المستمر لمنھج التراث حيثما  اإلسالموھذا يعني أن  ،دين العالمين

  . 3وأنتج "  ،وظھر ،كان

  

  

                                                            

  . 98المرجع السابق ، نفسه ص ـ   1
  88ـ سورة النمل ، اآلية   2
  99، نفسه ص المرجع السابق  ـ  3
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  : الصراع في الشرق

بعد اكتمال الدين وتثبيت أركان الدول اإلسالمية، وإقرار دستورھا في حجة    

وترك الوصية التي تحفظ األمة من  –صلى هللا عليه وسلم  –الوداع، توفي النبي 

  .1) كتاب هللا و سنتي –تركت فيكم ما إن تمسكتم  به  لن تضلوا بعدي أبدا  (الظالل 

  : أول اختالف بين المسلمين

وقع أول اختالف بين المسلمين، وكان ذو  - صلى هللا عليه وسلم  -وفاة النبي  بعد   

 -صلى هللا عليه وسلم  -طابع سياسي بحت، إذ تضاربت اآلراء حول من يخلف النبي 

  .في قيادة األمة

  : وقد انقسمت مواقف الصحابة إلى ثالث اتجاھات  

إذ اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي، وأرادوا : موقف األنصار – 1

  .زعيم قبيلة الخزرج -سعد بن عبادة  -تنصيب زعيمھم 

أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب،  -وكان على رأسھم : موقف المھاجرين – 2

، وذّكروا األنصار أن المھجرين أول من ـرضي هللا عنھم  ـ وأبو عبيدة بن الجراح

وأن أبا بكر و عمر  ،ـ صلى هللا عليه وسلمـ ورسوله، فھم أحق بخالفة النبي  آمن با

وأما ( :–صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا ـ رضي هللا عنھما ـ ھما أولى بالخالفة،
وأن العرب لن تخضع إال لقريش، ،  2)وزيراي من أھل األرض فأبو بكر وعمر

  .فاألئمة من قريش، ألنھم عشيرته وقومه

ھذا الموقف جعل أغلب األنصار يقتنعون بحق المھاجرين في الخالفة، فسارعوا إلى   

، لكن زعيم -رضي هللا عنه -الذي رشحه عمر  - رضي هللا عنه - مبايعة أبي بكر 

                                                            

  في حجة الوداع. ينظر ،   –صلى هللا عليه وسلم  –ـ من وصايا الرسول   1
دار الكتب العلمية،  ،كمال يوسف الحوت ،تح ،الجامع الصحيح ( سنن الترمذي )  :محمد بن عيسى الترمذيـ  2

   .3680رقم الحديث   ،1987 ، 1ط  ،بيروت



حضاريال  للتراث  التاريخي  البعد                                         الثاني  الفصل 	
 

 

91 

األنصار سعد بن عبادة رفض البيعة وخرج إلى الشام حتى أدركه الموت، ولم يبايع 

  .1"أحدا بعد النبي

 - كرّم هللا وجھه-وتمثل في علي بن أبي طالب : ھاشم وآل البيتموقف بنو  – 3

الذين لم يحضروا ...وزوجه فاطمة، وعمه العباس، وابن عمته الزبير وآخرين 

ودفنه، ليفاجأوا بأن األمر  - صلى هللا عليه وسلم -السقيفة، الشتغالھم بتجھيز النبي 

فاعترضوا على   -  هللا عنهرضي  -ُحِسم دون مشورتھم، وأن البيعة تمت ألبي بكر

ذلك، انطالقا من نفس الحّجة التي اعترض بھا المھاجرون على األنصار، كونھم أحق 

بالخالفة ألنھم عشيرة الرسول وقومه، فإن بني ھاشم أحق بخالفة الرسول وميراثه، 

كونھم أسرة النبي وأقرب الناس إليه، وإذا كان المھاجرون أحق بالخالفة لسابقتھم في 

سالم، فإن عليا أّول الشباب إسالما، وأعلم الصحابة بالفتيا والتفسير والقضاء، وسيد اإل

أھل بيت النبي وعترته، وأحبھم إلى قلبه، وصھره في أعّز بناته، ومخلفه في فراشه 

أال ترضى أن تكون مني بمنزلة  (:  -صلى هللا عليه وسلم-عند الھجرة، وقد قال فيه 
  .  2)ال نبي بعدي ھارون من موسى، إال أنه

نفسه عن ھذا الموقف، لما سمع  - كرّم هللا وجھه -وقد عبر علي بن أبي طالب    

احتجوا بالشجرة  (: بحجة المھاجرين في إقناع األنصار، وأن األئمة من قريش فقال 
  .  3 ) ، وأضاعوا الثمرة

  :وقد عبر عن ذلك في موقف آخر فقال              

  فإن كنَت بالشورى ملكَت أموَرھـــم      فكيف بھذا و المشيرون ُغّيُب ؟             

  4" وإن كنَت بالقربى حججَت خصيَمھم      فغيُرك أولــى بالنبــيِّ وأقـربُ             

                                                            

  . وما بعدھا 14، ص 1ينظر : تفصيل ذلك في اإلمامة و السياسة، ج ـ   1
    87ص  - 2ج ـ صحيح البخاري ،   2
  98ـ نھج البالغة ، ص   3
   503، ص  190ـ نھج البالغة ، باب الحكم ، حكمة رقم  4
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لكن ھذا الخالف لم يدم طويال، وتم وأده مبكرا بمبايعة األنصار ألبي بكر، وبيعة    

بعد ستة أشھر من امتناعه؛ وبعد وفاة زوجه فاطمة  -هللا عنھما رضي-علي له 

حفاظا منه على وحدة الصّف، وإجماع الكلمة، ووقوفا منه   -عليھا السالم- الزھراء 

وقد بّين ذلك في . لسد الطريق أمام حركة المرتدين، والمتربصين بالدعوة اإلسالمية

إذ أمر جماعة من أصحابه أن يقرؤوه  كتاب له لشيعته، فيما سألوه عنه أثناء خالفته،

  :أما بعد : عليھم فقال

نذيرا للعالمين، وأمينا على التنزيل،  - صلى هللا عليه وسلم -فإن هللا بعث محمدا "    

يومئذ على غير دين، وفي شّر دار  –معشر العرب  –وشھيدا على ھذه األمة، وأنتم 

امكم، وتأكلون أموالكم بينكم تسفكون دماءكم، وتقتلون أوالدكم، وتقطعون أرح

بالباطل، فمّن هللا عليكم، فبعث محمدا إليكم بلسانكم، فعلّمكم الكتاب والحكمة 

والفرائض والسنة، وأمركم بصلة أرحامكم، وحقن الدماء، وإصالح ذات البين، وأن 

تؤّدوا األمانات، وتوفوا بالعھد، ونھاكم عن الظلم والبغي وشرب الحرام وبخس 

والميزان، وكل خير يبعدكم عن النار قد حضكم عليه، وكل شّر يبعدكم عن المكيال 

مّدته من الدنيا، توفاه هللا،  - صلى هللا عليه وسلم - الجّنة قد نھاكم عنه، فلما استكمل 

مشكورا سعيه، مرضيا عمله، مغفورا ذنبه، شريفا عند هللا نزله، فلّما مضى تنازع 

ا كان يلقى في روعي، وال يخطر على بالي أن العرب المسلمون األمر بعده، فو هللا م

تعدل ھذا األمر عّني، فما راعني إالّ إقبال الناس على أبي بكر، وإجفالھم إليه، 

فأمسكت يدي، ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس، فلبثت بذلك ما شاء هللا، حتى 

د وملّة رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم، يدعون إلى محق دين محم

إبراھيم، فخشيت إن لم أنصر اإلسالم وأھله أن أرى في اإلسالم ثلما وھدما، يكون 

مصيبته أعظم علّي من فوات والية أموركم التي إّنما ھي متاع أيام قالئل، ثّم يزول ما 

كان منھا كما يزول الّسراب، فبايعت أبا بكر عند ذلك ونھضت في تلك األحداث، 

رغم الكافرون، فصحبته  ولو ، وكانت كلمة هللا ھي العلياحتى زاغ الباطل، وزھق
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مناصحا، وأطعته فيما أطاع هللا فيه جاھدا، فلما احتضر، بعث إلى عمر، فوالّه، 

  .  1"إلى آخر الكتاب ... فسمعنا، وأطعنا، وبايعنا، وناصحنا 

فكتاب هللا معلوم ومحفوظ بحفظه تعالى؛ وقد تم جمعه بعد وفاة النبي، أما السنة    

وھي الكالم الذي تلفظ به النبي؛ وھو مفعم بالوحي ، وقد أصغى إليه الصحابة و "

التابعين بورع وخشوع، ثم تناقلوه مشافھة ليشكلوا بذلك سلسلة متواصلة من الشھود 

  .  2" عرفوا بأھل اإلسناد الذين يضمنون صحة المتن، وما 

ومعلوم أن الحديث كان البحث عنه ركحا من الزمن، وبشكل متقطع وفي كل    

كما يصطلح  –األمصار، وانتقل بذلك من الموروث الشفھي إلى التراث المكتوب 

واكتمل تدوينه نھاية القرن الثالث الھجري، في مجموعات  –على مفھوم التراث حديثا

        . يحةكبرى اعتبرت الصح

 ،)السنية ، الشيعية ، الخارجية (ھذه المجموعات ولََّدت خالفا بين الطوائف الثالث   

على  - النابعة فكريا من الخالف السياسي الناتج عن المواقف الثالثة السالفة الذكر

وبذلك صار الخالف الفكري والخالف السياسي رافدا  -سبيل العد ال على الترتيب

  . األمة تجاوزه إلى اليوم لصراع لم تستطع

فالسنة يعترفون بمجموعتي البخاري ومسلم ، والشيعة اإلثنا عشرية تعترف بالكافي   

في علوم الدين للكيليني، ثم أضيف إليھا مجموعة ابن باوية والطوسي، أما الخوارج 

والذي جمع في نھاية القرن األول ( فيعتمدون على الجامع الصحيح للربيع بن حبيب 

  ).ھجري ال

   

  

  

                                                            

  120 -  119مطبعة لبنان ، ص ـ ھادي كاشف الغطاء: مستدرك نھج البالغة،  1
  بتصرف . 16ـ عز الدين الخطيب التميمي وآخرون، نظرات في الثقافة اإلسالمية، ص  2
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وتعود ھذه الخالفات إلى األصول الثقافية لكل فرقة، ألن جمع الحديث خضع    

لمشروعية السلطة الحاكمة المتمثلة في الخليفة السني ، والذي اعترضت عليه الشيعة 

و الخوارج، مما أدى العتبار كل فرقة أن مجموعات الحديث لدى كل من الطائفتين 

كما أن جذور الخالف لم تكن بين الطوائف فحسب؛ حتى  )مزورة(األخريين مختلفة 

يضفي قدرا من اإلتحاد و التكتل بين أبناء الطائفة الواحدة، لكن فتيله ُوقِد في فترة 

فقد أجمعت األخبار على أنه "بين أصحابه  –صلى هللا عليه وسلم  –مرض النبي 

، وتذكر ھذه األخبار بعدي ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا ال تضلوا: عليه السالم قال 

. أن النبي عليه السالم غّيبه الوجع ، حسبنا كتاب هللا: أن عمر بن الخطاب قال حينئذ

قوموا عني، ال : وقيل أن اللغط كثر آنذاك في حضرة الرسول حتى قال عليه السالم
كما اختلف المسلمون بعد ذلك وفي فترة مرض النبي عن .  1" ينبغي عندي التنازع

، ) لعن هللا من تخلف عنه: ( أسامة، بوجوب إتباعه بأمر من الرسول حين قال جيش 

كما اختلف المسلمون . وقد تخلف عنه قوم فانتظار ما يكون من رسول هللا في مرضه 

من قال أن محمدا قد مات علوته بسيفي : " في وفاة النبي، إذ قال عمر بن الخطاب 

من كان يعبد محمدا فإن : " بكر حين قال ، وقد رده إلى جادة الصواب أبو "ھذا 

َوما ( محمدا قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي ال يموت، ثم تال قول هللا 

َقَلْبُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم َوَمْن  ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسولٌ  ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انـْ َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

َقِلْب َعلى  ، كما اختلفوا أيضا في  2) َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اهللا َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللا الشَّاِكرِينَ يـَنـْ

بما  –رضي هللا عنه  -موضع الدفن بين فريقي مكة و المدينة، إلى أن ذّكرھم أبو بكر

إنا نكره أن يخرج : سمعوه منه عليه السالم، أن األنبياء يدفنون حيث يموتون، وقال

ما ترى : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين أظھرنا إلى البقيع ، قال الصحابةقبر 

  : يا أبا بكر، فقال 

                                                            

  41، ص  2008،  1ـ د فيصل بدير عون : علم الكالم ومدارسه، مكتبة األنجلو المصرية، ط   1
   144ـ سورة آل عمران : اآلية  2
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 .ما قبض نبي قط إال دفن جسده حيث قبض روحه: معته صلى هللا عليه وسلم يقول س

  .* 1" فأنت  وهللا رضا ومقنع : قالوا

  " .القديم و الجديد " ين والصراع لم يقتصر على اإلسالم فقط بل ُوجد في العھد  

انتشرت اليھودية في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم، :  الصراع في العھد القديم

وقد بدأت . وتكونت فيھا مستعمرات أشھرھا يثرب و خيبر، ثم امتدت حتى قبائل اليمن

وكان فحوى الخالف لدى اليھود أنھم . اليھودية بسيدنا موسى عليه السالم وتمت به 

 التوراة وقد ملئت بالمتشابھات مثل الصورة، والمشافھة، و التكليم جھرا، وجدوا"

والنزول على طور سناء انتقاال، واالستواء على العرش استقرارا، وجواز الرؤية 

العنانية، والعيسوية، : " ، وقد أدى ذلك إلى ظھور واحد وسبعين فرقة، أھمھا  2"فوقا 

وھذه الفرق تجمع كلھا على أن في التوراة بشارة . والمقاربة، واليذعانية، والسامرة

بواحد بعد موسى، لكنھا قد افترقت فيما بينھا إما في تعيين ذلك الواحد، أو في الزيادة 

  .  3" على ذلك الواحد 

                                                            

   42ومدارسه،  ص د فيصل بدير عون، علم الكالم  - 1
ونشير ھنا أنه قد يتبادر لبعض القراء، أنه ثّمة تناقض فيما أوردنا من مواقف الصحابة، وتوالي األحداث بعد  * 

وفاة الرسول (صلى هللا عليه وسلم)، فكيف ألبي بكر وعمر (رضي هللا عنھما) أن يحضرا السقيفة، وجسد 
 –أفواه الشيعة، قدحا في أصاب رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)  وھذا ما تناولته- الرسول لم يوار التراب بعد؟ 

أي أنھم لم يحضروا دفن النبي، واشتغلوا بالبحث عن مكاسب دنيوية، إال أني أقول: أن أبا بكر كان في ھذه 
وفي فقد ت .القطب الذي استطاع بحكمته، الصمود وتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد –بتوفيق من هللا  –األحداث 

وقت الضحى، وفرغ من جھازه يوم الثالثاء،  ،شھر ربيع األول منرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين 
ثم دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في  ووضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس يصلون عليه أرساال،

 ، إنكار بعضھم موت)رضي هللا عنهو بكر(من األحداث التي صمد في وجھھا أبو  .وسط الليل ليلة األربعاء
بني ساعدة  في سقيفة ثم اجتماع األنصار الصديق رضي هللا عنه، وشكھم في ذلك، حتى ثبتھم هللا بخطبة ،النبي

وعصمھم بخطبة الصديق  االختالف،ووقد حمى هللا المسلمين من فتنة التفرق  الصديق وعمر إليھم، وحضور
وقد كان تأخير دفن  .فبايعه الصحابة رضي هللا عنھم فيھا، ثم بايعوه في المسجد في السقيفة، )رضي هللا عنه(

ً أرساالً لم يؤمھم إمام، :الرسول صلى هللا عليه وسلم ألسباب منھا  صالة الصحابة عليه رجاالً ونساء وصبيانا
وحمايتھا من التفرق  وموضع دفنه، ومنھا االھتمام بجمع شمل األمة ومنھا ما كان من اختالفھم في صفة غسله،

وقد كان موته صلى هللا عليه وسلم أمراً عظيماً، ودھش له الناس، وطاشت قلوبھم، فمنھم من  .المؤذن بذھابھا
حتى جعل يذھب  ومنھم من أقعد إلى األرض، وكان ممن أخرس عثمان رضي هللا عنه، ُخبل، ومنھم من أصمت،

عبد هللا بن  وأما علي رضي هللا عنه، فلم يستطع حراكاً،به ويجاء، وال يستطيع كالماً، وكان ممن أقعد 
    . فأضني حتى مات كمدا أنيس

  28م ، س ، نفسه ، ص ـ  2
  ـ م ، س ، نفسه  3
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النصرانية ديانة حلّت بعد اليھودية ونسختھا، وكانت على :  الصراع في العھد الجديد

يد سيدنا عيسى عليه السالم، وأمته التي عرفت بالنصارى، وكانت منتشرة في الشام ، 

  .ومصر، و المغرب 

  :وقد نشأ الخالف بين النصارى حول أمرين   

 .كيفية نزول الوحي واتصاله بمريم وتجسيد الكلمة 

 .له بالمالئكة وتوحد الكلمة كيفية صعود عيسي واتصا

الملكانية والتي : وقد افترقت النصارى على ما يقرب من اثنتين وسبعين فرقة أھمھا"  

، والنسطورية التي كانت  انتشرت في بالد المغرب، وصقلية، والشام، واألندلس

  .  1" منتشرة في العراق، وفارس، واليعقوبية التي كانت منتشرة في النوبة والحبشة 

ويرجع المؤرخون أن الفلسفة اليونانية كانت من العوامل المشتركة لھذا الخالف في    

األمم الثالث، كونھا مّدت العقل ببصيص منھا، حين مّكنته من الحضور للرد على كل 

  . المالبسات التي كانت تنتاب غيره من العقول

اإلسم على ھذا العلم يقول أحمد أمين: " والظاھر أن إطالق ھذا :  نشأة علم الكالم 

بعد ما طالع شيوخ المعتزلة كتب الفالسفة حين فّسرت أيام كان في العصر العباسي،

، وسمّتھا باسم ، فخلطت مناھجھا بمناھج الكالم، وأفردتھا فّنا من فنون العلمالمأمون

أسبابا كثيرة، بعضھا داخلي صدرت من طبيعة " يرجع المؤرخون أن ، و 2الكالم "

فسه والمسلمين أنفسھم، وبعضھا خارجي أتت من الثقافات األجنبية والديانات اإلسالم ن

  :يلي  ، ونذكر من األسباب ما 3" المختلفة غير اإلسالم 

  

  

                                                            

  29ـ المصدر السابق نفسه ، ص  1
  524، ص 2، ج  1بيروت لبنان ، ط ـ أحمد أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، 2
  519، ص  2005،  1، ط  3ـ أحمد أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي، ج   3
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وھو المنطلق لنشأة علم الكالم لما تضمنه من دعوة إلى التوحيد و :  النص الديني

طبيعيا أن ينھج علماء  فكان" النبوة والرد على الفرق التي عارضت باألدلة والحجج، 

الملة ھذا النھج فيردوا على المخالفين، ويتوسعوا في الدفاع توسع المخالفين في 

 . 1"الھجوم، ويجددوا الحجج في الرد كلما جدد المخالفون الحجج في الطعن 

ذلك العقل الذي يجد نفسه أمام أسئلة ملحة ال يستطيع أن يدفعھا عن : "  العقل البشري

 . 2"نفسه وال يملك إال أن يفكر فيھا وأن يسعى إلى تقديم حل لھا 

أن المسلمين قد وجدوا أمامھم تيارات متباينة ومذاھب " ذلك :  التيارات األجنبية

ه التيارات أثارت وھذ. مختلفة عن اإلسالم بعضھا ديني وبعضھا اآلخر غير ديني

مناقشات وقدمت حلوال لبعض المشاكل التي واجھھا المسلمون ، وقد كونت مع 

الحرية الفكرية الموجودة في القرآن تربة خصبة نما فيھا فكر حر، حاول تفسير الكون 

والعالم ، وسعى إلى تحديد مسؤولية اإلنسان وعالقته بالكون من جھة وبخالقه من 

 . 3" جھة أخرى

  : السلف من علم الكالمموقف 

إلى أن " ... تضارب موقف السلف من علم الكالم بين معارض ومؤيد ومحايد،    

لكن كان  صحيح كان له أنصاره،. علم الكالم لم يكن مقبوال على كل المستويات آنذاك

  . 4"وقد توسط اإلمام الغزالي بين الرأيين ... له في نفس الوقت خصومه 

فھم حازما مانعا من تعاطي ھذا العلم واالشتغال به، ومجالسة موق فالرافضون كان  

ذلك أنھم نظروا إلى منھج الرسالة من الكتاب و السنة،  .أصحابه، أو حتى الرد عليھم

 فوجدوه منھجا خاصا في تقرير العقيدة اإلسالمية، ونظروا إلى العقل و الفطرة،

ضرورة عبادته أمرا بديھيا، فال فوجدوھما قد ُجبال على اإليمان بوجود الخالق، وأن 

                                                            
   520 – 519ـ م ، س ، ص   1
  36ـ د ، فيصل بدير عون : علم الكالم ومدارسه ، ص   2
  ـ م ، س ، ن  3
   ـ م ، س ، ن 4
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حاجة للجدال، وأن اإلسالم مبناه على الخضوع و االستسالم، وردوا ذلك إلى أن ھذا 

  .العلم ترعرع في بيئة وثنية خالية من التوحيد، وأساساته قامت على الفلسفة اليونانية

  :وھذه نماذج من أقوالھم  

ولست بصاحب : [" يقول اإلمام أحمد في رسالته للخليفة المتوكل في أمر القرآن    

أو في  –عّز وجّل  –كالم وال أرى الكالم في شيء من ھذا، إال ما كان في كتاب هللا 

فأما غير . ، أو عن أصحابه، أو عن التابعين)صلى هللا عليه وسلم(حديث عن النبي 

  ". د ذلك فإن الكالم فيه غير محمو

إياكم والنظر في الكالم فإن الرجل لو سئل عن مسألة الفقه : " ويقول اإلمام الشافعي   

فأخطأ فيه كان أكثر شيء أن يضحك منه عليه، ولو سئل عن مسألة في الكالم فأخطأ 

فيھا نسب إلى البدعة، لقد رأيت أھل الكالم يكفر بعضھم بعضا، ورأيت أھل الحديث 

ُحكمي على أھل الكالم أن : " وقال". لتخطئة أھون من الكفر يخطئ بعضھم بعضا، وا

يضربوا بالجريد و النعال، ويطاف بھم في القبائل و العشائر، فيقال ھذا جزاء من 

  . 1"]ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكالم

فيذھبون إلى أنه إحدى السبل التي " أما المؤيدون لعلم الكالم و المدافعون عنه،    

بھا اإلنسان عن دين هللا، وأنه أحد البراھين القوية على بعثة الرسل، وأنه وسيلة  يدافع

للبرھنة على حدوث العالم، ووسيلة إلثبات القدرة اإللھية والثواب و العقاب، والجنة 

ُقْل : (، وحجتھم في ذلك قوله تعالى2"والنار وغيرھا من مسائل وردت في الشرع 

 َهَلَك َعن بـَيـَِّنٍة َوَيْحَيى َمنْ  لِّيَـْهِلكَ : (، وقوله عز وجل3)ُكنُتْم َصاِدِقينَ َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن  

بمناظرة "، كما اتخذوا نموذجا لھم في الكالم 4) َوِإنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليمٌ  ،َحيَّ َعن بـَيـَِّنةٍ  َمنْ 

                                                            

). وشرح أصول اعتقاد أھل السنة 115 -114/  1ـ ينظر : أقوال السلف في ذم الكالم وأھله للھروي(   1
  ) 533 – 528/ 3والجماعة لاللكائي (

  47ـ د، فيصل بدير عون : علم الكالم ومدارسه، ص   2
  111ـ سورة البقرة : اآلية   3
  42ـ سورة األنفال ، اآلية   4



حضاريال  للتراث  التاريخي  البعد                                         الثاني  الفصل 	
 

 

99 

جرت بين سيدنا علي وبين الخوارج كانت نتيجتھا رجوع ألفين منھم إلى الدين 

اإلسالمي، وما كان يمكن رجوع ھؤالء إال من خالل الجدل والحوار المستند إلى 

  . 1" العقل و النقل معا 

فإن : " أما أبو حامد الغزالي، فنھج منھجا وسطا بين الرافضين و المؤيدين بقوله   

جدل و الكالم مذموم كعلم النجوم أو ھو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن فعلم ال: قلت

الناس في ھذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وأن العبد إن يلقى 

هللا بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكالم، ومن قائل إنه فرض إما على 

لعلم  ل األعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيقالكفاية، وإما على األعيان، وأنه أفض

  .2"التوحيد ونضال عن دين هللا

ونرصد موقفا ممن كانوا من أكبر المتكلمين، ثم تابوا وندموا عن الخوض في ھذا    

وكنت أكتب في كل : " العلم بقول أبي عبد هللا الفخر الرازي وھو يوصي عند موته

ولقد ... سواء كان حقا أو باطال، غثا أو سميناشيء شيئا، ال أقف على كمية وكيفية 

اختبرت الطرق الكالمية، والمناھج الفلسفية، فما رأيت فيھا فائدة تساوي الفائدة التي 

وجدتھا في القرآن العظيم، ألنه يسعى في تسليم العظمة والجالل بالكلية  تعالى، 

ك إال العلم بأن العقول ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذا

وأقول ديني ... البشرية تتالشى، وتضمحل في تلك المضايق العميقة، والمناھج الخفية 

متابعة محمد سيد المرسلين، وكتابي ھو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين 

  .3"عليھما 

من  ونھي اإلمام الحويني أصحابه في الخوض في علم الكالم، وندم على ما كان منه  

يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أن : " تضييع للعمر في تحصيله فقال 

لقد خضت البحر الخضم، : الكالم يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته

وخليت أھل اإلسالم وعلومھم، ودخلت في الذي نھوني عنه، واآلن فإن لم يتداركني 

                                                            

  48علم الكالم ومدارسه، ص ـ د، فيصل بدير عون :   1
  ـ ينظر : أقوال السلف في ذم الكالم وأھله للھروي ، المصدر السابق نفسه  2
  ـ ينظر : م ، س ، نفسه، نقال عن كتاب ( عيون األنباء ) للفخر الرازي، دون ذكر الصفحة .  3
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على  –أو قال  –، ھا أنا أموت على عقيدة أمي وينيالحربي برحمته، فالويل البن 

اشھدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيھا : عقيدة عجائز نيسابور، وقال

  . 1" السلف

  :  الفرق الكالمية   

كرم هللا وجھه ـ لّما  –فرقة كالمية ارتبط اسمھا باسم سيدنا علي :  الشيعةـ  1  

. بايعته وناصرته في أحقيته لخالفة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بعد وفاته 

إذ " األولى من الناحية التاريخية : والمتتبع لنشأة التشيع، يرصده من زاويتين اثنتين

ظھر اتجاه يقول بأحقية بني ھاشم للخالفة ألنھم أقرب القريشيين للرسول، وتزعمه 

علي بن أبي طالب، ووافقه بعض أقرباء الرسول، لكن ھذا الخالف لم يدم طويال، إذ 

)  األئمة من قريش(  –صلى هللا عليه وسلم  - حسمه أبو بكر بذكره حديث الرسول 

ر وبنو ھاشم، وربما تكون ھذه ھي بداية ظھور وتمت له البيعة وأذعن له األنصا

، وھذه بداية تاريخية فقط لنشأة التشيع ليس كعقيدة فلسفية، 2"مشايعة علي وأنصاره 

  .ألنھا لم تكن متشبعة باألفكار والنظريات التي سادت آراء الشيعة فيما بعد 

ن الصحابة كانوا وقد بدأ التشيع من فرقة م" فھي رؤية سياسية خالصة،  :أما الثانية  

مخلصين في حبھم لعلي، يرونه أحق بالخالفة لصفات رأوھا فيه؛ من أشھرھم سلمان 

وتكاثرت شيعته لما نقم الناس على . الفارسي، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن األسود

وھؤالء يرون  .3" سيدنا عثمان في السنوات األخيرة من خالفته، ثم لما ولي الخالفة 

ال تكون باختيار العامة، بل ھي قضية أصولية، وھي ركن من أركان الدين أن اإلمامة 

  .تكون بالنص و التعيين، فأوردوا نصوصا توافق رأيھم، وقسموھا إلى جلي و خفي 

                                                            

   ـ م ، س ، نـ 1
، ص  1995 2علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة، مكتبة وھبة ، القاھرة، ط  ـ   2

137  
   646ـ أحمد أمين: ضحى اإلسالم ، ص  3
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وال معنى لإلمامة إال  1) أقضاكم علي (: - صلى هللا عليه وسلم  -قوله  :أما الجلي 

  .القضاء بحكم هللا 

في ) براءة ( بعث عليا لقراءة سورة  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي " أما الخفي  

الموسم حين نزلت، فإنه بعث بھا أوال أبا بكر، ثم أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من 

  .2 "يدل على تقديم علي –في رأيھم  –قومك، فبعث عليا ليكون القارئ المبلغ، وھذا 

كبير في مؤاثرة علي و مؤازرته، فھو ابن عم وكان لعامل القرابة عند الشيعة دور  

  .وصھره ومنه امتد نسل النبي  -صلى هللا عليه وسلم  - الرسول 

الشيعة ھم الذين شايعوا عليا رضي هللا عنه على الخصوص، : " يقول الشھرستاني   

وقالوا بإمامته وخالفته نصا ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن اإلمامة ال 

وقالوا ليست . من أوالده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عندهتخرج 

اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب اإلمام بنصبھم، بل ھي قضية 

أصولية، وھي ركن ال يجوز للرسل عليھم الصالة و السالم إغفاله وإھماله، وال 

بوجوب التعيين و التنصيص وثبوت ويجمعھم القول . تقويضه إلى العامة وإرساله

والقول بالتوالي و التبرؤ قوال . عصمة األنبياء و األئمة وجوبا عن الكبائر و الصغائر

  . 3"ويخالفھم بعض الزيدية في ذلك. وفعال وعقدا إال في حال التقية

صلى هللا  -وإنما ھم خارجون عن نفس شريعة رسول هللا : " وقال عنھم ابن تيمية    

  . 4"وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لھم تأويل سائغ   - وسلمعليه 

  لھاوزنفوليوس ج «وذكر    Julius Wellhausen «  أن الشيعة تقدس مبدأ الوراثة

فمن الطبيعي و المعتاد عندھا الخضوع و  –باعتبارھا فرقة فارسية  -في الحكم 

الرضوخ للحاكم، فاعتقدوا أنه مادام الرسول لم يترك ولدا يرثه، فأولى بعلي خالفته، 
                                                            

فھذا الحديث  ،والقضاء يستلزم العلم و الدين ،قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقضاكم علي :ما قولهأوـ ...   1
  )7/513تيمية في منھاج السنة ( ابن . ينظر :  لم يثبت و ليس له إسناد تقوم به الحجة

  138ـ علي عبد الفتاح المغربي : الفرق الكالمية اإلسالمية، ص   2
ة ، ـ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشھرستاني: الملل و النحل ، تح ، محمد سيد كيالني ، دار المعرف  3

  145د ط ، بيروت ، ص 
  486، ص  2005،  3ـ ابن تيمية : مجموعة الفتاوى، تح ، أنور الباز و عامر الجزار، دار الوفاء، ط   4
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وأن الخالفة يجب أن تكون في آل البيت، ومن تقلدھا من الصحابة من غير علي؛ 

  .مغتصب للحكم 

ثيرا ذكرھم علمه الواسع ومما زاد تعلق الشيعة بعلي وافتنانھم بخصاله وفضائله ك  

. 1) أنا مدينة العلم و علي بابھا (: -صلى هللا عليه وسلم  -واستدلوا بحديث النبي 

وذكروا أنه إليه تنتھي كل العلوم اإلسالمية من علم كالم وفقه وتفسير وعلوم اللغة "

  . 2"من نحو وبالغة وغير ذلك من العلوم 

 - بجيشه لمالقاة سيدنا علي  -رضي هللا عنه  - *لما خرج معاوية   : الخوارج – 2 

 ه ، شعر جيش معاوية بالھزيمة37سنة  3"صفين"وجيشه في موقعة  -كرم هللا وجھه 

ورجحت كفة النصر لجيش سيدنا علي، حينھا أشار عمرو بن العاص على معاوية 

برفع المصاحف على أسنة الرماح وخاصة لما انفض كثير من جنود معاوية بعد 

 - صلى هللا عليه وسلم  -من حديث رسول هللا لِما عقلوه ) عمار بن ياسر ( د استشھا

ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه إلى النار ويدعوھم إلى  (: الذي قال فيه لعمار 
. يقول الشھرستاني " اعلم أن أول من مطالبين بذلك اإلحتكام إلى كتاب هللا  4) الجنة

ي بن أبي طالب، جماعة ممن كان معه في حرب صفين، خرج على أمير المؤمنين عل
                                                            

  الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في السنة وغيرھمـ حديث رواه   1
   139ـ  ينظر : الفرق الكالمية اإلسالمية ، ص   2
إن هللا يأمرك أن تستكتب معاوية، إن خير من استكتبت القوي  !قال فيه جبريل (عليه السالم) : " يا محمد -  *  

األمين ". وقال فيه (صلى هللا عليه وسلم ) " اللھم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب"، " اللھم اجعله ھاديا مھديا 
"معاوية ستر ألصحاب محمد، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ  واھده واھد به" . وقيل فيه في البداية و النھاية :

على ما وراءه " وقال فيه عبد هللا بن عمر: "ما رأيت أحدا قط بعد رسول هللا كان أسيدا (أكثر سيادة ) من معاوية 
: " ما " . وقال فيه عبد هللا بن عباس : " ما رأيت رجال كان أخلق للملك من معاوية " . وقال فيه أبو الدرداء 

رأيت أشبه صالة برسول هللا من معاوية " . وقال فيه سعد بن أبي وقاص : " ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى 
بحق من معاوية " . وقال فيه يونس بن حلبس: " رأيت معاوية مردفا عبده على بغلة في سوق دمشق عليه قميص 

اإلسالم غيروا مجري التاريخ، تح، محمد بن عبد  مرقع الجيب " . ينظر : جھاد الترباني : مائة من عظماء أمة
  189، ص 2010، 1الملك الزغبي، دار التقوى، ط 

ـ ھذه الفتنة التي نخوض فيھا بأقالمنا طبقا لمتطلبات البحث ال سعيا للتجريح في أصحاب رسول هللا، أو كشف   3
الظالم من المظلوم، وجوابنا في ذلك حول ھذا الموضوع، مقولة سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة األموي القائل : 

. ونشير ھنا أنه قد  190نا " . ينظر : جھاد الترباني ، ص " تلك فتنة عصم هللا منھا سيوفنا، فلنعصم منھا ألسنت
ُوجدت في ھذا الموقف طائفة من كبار الصحابة لم تشترك في شيء من ھذا الخالف، وفضلت العزلة؛ ومن 
أشھرھم: عبد هللا بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن مسلمة، وسعد ابن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وحسان بن 

بن سالم؛ ومن قول سعد بن أبي وقاص في ذلك: أن رسول هللا أمرني إذا اختلف الناس أن أخرج ثابت، وعبد هللا 
بسيفي فأضرب ُعرض أُحد، فإذا تقطع أتيت منزلي فكنت فيه ال أبرحه، حتى تأتيني يد خاطية أو منية قاضية . 

  276ينظر : أحمد أمين، فجر اإلسالم ، ص 
  132/ -  عليه السالم -خصائص أمير المؤمنين علي  ،لنسائيـ ينظر : ا  4
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وأشدھم خروجا عليه ومروقا من الدين األشعث بن قيس ومسعود بن فدكى التميمي 

وزيد بن حصين الطائي، حين قالوا: القوم يدعوننا إلى كتاب هللا وأنت تدعونا إلى 

زاب، انفروا إلى من السيف حتى قال : أنا أعلم بما في كتاب هللا، انفروا إلى بقية األح

يقول كذب هللا ورسوله، وأنتم تقولون صدق هللا ورسوله، قال: لترجعن األشتر عن 

قتل المسلمين، وإال لنفعلن بك كما فعلن بعثمان، فاضطر إلى رد األشتر بعد أن ھزم 

الجمع وولوا مدبرين ... وأن الخوارج حملوه على التحكيم أوال، وكان يريد أن يبعث 

بن عباس فما رضي الخوارج بذلك، وقالوا: ھو منك، فحملوه على بعث أبو عبد هللا 

موسى األشعري، على أن يحكما بكتاب هللا تعالى، فجرى األمر على خالف ما رضي 

" ، وطلبوا من علي أن يقر على نفسه 1به ... قالوا: لِم حكمت الرجال؟ ال حكم إال 

إلى معاوية ، فإن فعل عادوا إليه وقاتلوا  بالخطأ، لقبوله التحكيم، ويرجع عما عھد به

معه، فأبى علي وقال: " قد أبيت عليكم في أول األمر فأبيتم إال إجابتھم إلى ما سألوا، 

، فضايقوه  2فأجبناھم، وأعطيناھم العھود و المواثيق، وليس يسّوغ لنا الغدر " 

وأكثروا من ( ال حكم إال  )، وإذا خطب في المسجد قاطعوه ، وزاد بعض الناس 

تجاوبا مع رأيھم فشل الحكمين ( أبو موسى األشعري و عمرو بن العاص ) في 

حكمھما، وخيبة اآلملين في أن التحكيم يحقن الدماء ويعيد المسلمين إلى الوحدة، حتى 

جيش علي، ولما يئست الجماعة من عدول علي عن انضم إليھم بعض القراء من 

قال: " أما  فخطبھم خطبة بليغة ،عبد هللا بن وھب الراسبيرأيه، اجتمعوا في منزل 

بعد: فوهللا ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن، ويثنون إلى حكم القرآن، أن تكون ھذه 

قول بالحق ... فإنه والاألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الدنيا ... وآثر عندھم من 

فاخرجوا بنا إخواننا من ثوابه يوم القيامة رضوان هللا عز وجل، والخلود في جناته، 

ھذه القرية الظالم أھلھا، إلى جانب ھذا السواد إلى بعض كور الجبال، أو بعض ھذه 

فقال بعد حمد  حرقوص بن زھير ثم قام. " 3" المدائن، منكرين لھذه األحكام الجائرة

                                                            

. وينظر: الشھرستاني،  197ـ د علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل و دراسة ،ص   1
  156 - 155، ص  1الملل والنحل، ج 

،  2005،  3دمشق، طـ سعد رستم : الفرق و المذاھب اإلسالمية منذ البدايات، األوائل للنشر و التوزيع،   2
  52ص
       256، ص  1969،  10ـ أحمد أمين : فجر اإلسالم ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ، ط   3
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كم زينتھا ، وإن الفراق لھا وشيك، فال تدعوالثناء عليه: إن المتاع بھذه الدنيا قليلهللا و

ِإنَّ اللََّه َمَع (أو بھجتھا إلى المقام بھا، وال تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم 

، إن فقال: يا قوم سنان بن حمزة األسدي  ثم قام .1)الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ 

الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجالً منكم، فإنه ال بد لكم من عماٍد 

  .  2" وسنان، ومن راية تحفون بھا وترجعون إليھا

فعرضوا عليه اإلمارة  - وكان من رؤوسھم - زيد بن حصن الطائي فبعثوا إلى"     

على حمزة بن سنان فأبى، ثم عرضوھا على حرقوص بن زھير فأبى، وعرضوھا 

فأبى، وعرضوھا على ُشريح بن أبي أوفى العبسّي فأبى، وعرضوھا على عبد هللا بن 

 وھب الراسبي فقبلھا وقال: أما وهللا ال أقبلھا رغبًة في الدنيا وال أدعھا َفَرًقا من الموت

"3 ً فخطبھم وحثھم على األمر  ئيفي بيت زيد بن حصن الطا ، واجتمعوا أيضا

يَا ( النھي عن المنكر، وتال عليھم آيات من القرآن، منھا قوله تعالى: بالمعروف و

َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اَألْرِض فَاْحُكْم بـَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْلَهَوى فـَُيِضلََّك 

، 5)ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ َوَمْن َلْم َيْحُكْم (، وقوله تعالى: 4) َعْن َسِبيِل اللَّهِ 

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه (،6)َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ (

أنھم قد اتبعوا ، ثم قال: فأشھد على أھل دعوتنا من أھل قبلتنا 7)فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون
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الھوى، ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا في القول واألعمال، وأن جھادھم حقٌّ على 

   .1المؤمنين"

ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى (حروراء)، فسّموا بذلك بالحرورية   

وسّموا  –أي الذين يقولون ال حكم إال   –نسبة إلى القرية ، وسّموا بالمحّكمة 

رج ألنھم خرجوا على علي وصحبه، ومنھم من ال يرضى بھذا االنتساب ألنھم بالخوا

َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بـَْيِتِه (لم يخرجوا من الدين، بل خرجوا ألجل الدين أخذا بقوله تعالى: 

َغُفورًا  اللَّهُ  وََكانَ  ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّهِ 

َوِمَن أخذا بقوله تعالى: ( –أي الذين باعوا أنفسھم   –، وسّموا بالشراة 2) رَِحيًما

  . 3) النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اهللاِ 

إال أنه حاول أن يقنعھم  ،- كرم هللا وجھه -  ومع إعالن الخوارج الحرب على علي   

فبعث إليھم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما  ،في بداية األمـر للرجوع إلى الحق

ھم، وحينما سألھم ابن عباس عن األسباب التي دفعت بھم إلى مفارقة معسكر حاججلي

  ھي: ثالثة أمور  الخليفة، قالوا بأنھم نقموا عليه

م  -1 ِإْن (الرجـال فـي أمـر هللا الذي يقول عنه تعالى: أنـه بقبولـه التحكيم قـد حكَّ

  فأخطأ بھذا وكان ينبغي أن يستمر في القتال حتى يظھر حكم هللا .  4)اْلُحْكُم ِإالّ لِلَّه

أنـه قاتـل أصحـاب الجمـل وقتلھـم، وفـي نفـس الوقـت لم يسبھم ولـم يأخـذ  -2

ز على جريحھـم وغنيمـة أموالھم غنائمھم، بل إنـه نھـى عن قتل ُمدِبرِھم واإلجھا
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وذراريھم، وإنـه ليس فـي كتاب هللا إال مؤمن أو كافر، فإن كان ھؤالء مؤمنين لم 

  يحـل قتالھم، وإن كانوا كفاراً أبيحت دماؤھم وأموالھم . 

إن علياً بقبوله التحكيم قد محا نفسه عن أمرة المؤمنين، وفي رأيھم أنه إن لم يكن  -3

  أمير المؤمنين فإنه ألمير الكافرين . 

خطأھـم في ھذه اآلراء وما استنتجوه منھا من نتائج وبين لھم  ،ابن عباس فحاججھم  

أن هللا أوجب التحكيم في  أن في حجتھم األولى، وما بنوه عليھا من أحكام، وذكر لھـم

كحالـة الزوجين إذا خيف الشقاق بينھما،  ،أمور ھي أھـون مـن حقـن دماء المسلمين

 فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصالًحا يـَُوفِّْق اللَّهُ (إذ ورد في القرآن: 

ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه ( فقال: بجزاءكما أمر تعالى أن يحكم في الصيد  ،1)

ً فقد خالف كتاب هللا تعالى، وذكر ابن ، 2)َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ  فمن أنكر التحكيم مطلقا

مين أولى من التحكيم في أمر لميرين ألجل حقن دماء المساألعباس لھم أن التحكيم في 

  الزوجين والتحكيم ألجل الصيد . 

فقد أشار ابن عباس إلى أنه كان ضمن القوم المقاتلين في  :الثانية حّجةما بالنسبة للوأ 

خوارج أمھم، أم أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنھا، فھل يسبى ال ،معركة الجمل

وهللا  ؟ وقال لھم: فوهللا لئن قلتم ليست بأمنا خرجتم من اإلسالم، وينكرون أنھا أمھم

فأنتم  ،قد خرجتم من اإلسالمفلئن قلتم لنسبينھا ونستحل منھا ما نستحل من غيرھا، 

النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوَأْزَواُجُه (بين ضاللتين؛ ألن هللا تعالى قال: 

ً لم ،3)أُمََّهاتـُُهمْ  يبح قتالـه  وخطأ الخوارج في ھذه المسألة ظنھم أن من كان مؤمنـا

بحـال، وھـذا خالف القرآن الـذي وصف الطوائف المتقاتلـة باإليمان في قوله تعالى: 
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نَـُهَما( ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة (وقوله تعالى: ،1)َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

تتلون، ودل القرآن على خبر هللا تعالى بأنھم مؤمنون مقفأ،  2)فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكمْ 

وأنه رضي هللا عنه يأمر بقتال الباغية  ،وتھم مع وجود االقتتال والبغيخُ أإيمانھم و

  حيث أمر هللا به .

ً  :لثالثـةا حّجةوأمـا ال    محا عن نفسه أمير  -  كرم هللا وجھه - وھـي القـول بـأن عليـا

إذ أن  علي ابن عباس بأنه ليس في ھذا شيء  يؤخذ على  حاججالمؤمنين، فقد 

محا عن نفسه صفة الرسالة  ،عليالذي ھو  أفضل من (صلى هللا عليه وسلم)  الرسول

التي ھي منزلة أفضل من منزلة إمرة المؤمنين، وذلك حينما قال لعلي في صلح 

ً فكتب علي: ھذا ما اصطلح عليه محمد رس :الحديبية فقال  ،ول هللاأكتب لھم كتابا

ما قاتلناك، فقال  ،هللا، لـو نعلـم أنـك رسول هللا المشركون وهللا مـا نعلم أنك رسول

امح يا علي  ،اللھم إنك تعلم أني رسول هللا(:  - صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
فوهللا لرسول هللا خير من علي، وقد  )واكتب ھذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد هللا

  . 3"نفسه الرسالة عند كتابة  الصلح محا عن 

، ائفة كبيرة من الخوارج إلى الحقبھذه الحجج القوية استطاع ابن عباس أن يرد طو  

تجاه ھذه الجماعة العادلة سياسته  عن - وجھه هللا كرم -وأعلن أمير المؤمنين علي 

ال نمنعكم صالًة في ھذا المسجد، وال نمنعكم  ،إن لكم عندنا ثالًثا: "المتطرفة، فقال

  . 4" نصيبكم من ھذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حتى تقاتلونا

إال أن أكثرھم بقوا مصرين على موقفھم وأفعالھم، ولم تفلح محاوالت علي إقناعھم،   

ھم التي يرتكبونھا وردھم عن غّيھم، عندھا لم يجد سيدنا علي بدا من وضع حد لجرائم

جھال باسم اإلسالم، فحاربھم في الوقعة الشھيرة بوقعة النھروان، وھزمھم، وقتل منھم 

الكثير، ولكنه لم يبدھم، ولم يبد فكرتھم، وزادت ھذه الھزيمة في إمعان الخوارج في 
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كره علي، حتى دبروا له مكيدة قتله، فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان 

  . 1رأة قتل كثير من أفراد أسرتھا في وقعة النھروان "زوجا الم

إال  *- على مضض  –:   بالرغم من أن عليا قد أصبح خليفة للمسلمين  كلمة البد منھا

  أن األمر ال يزال بيد المتمردين الذين يحملون السالح .

كرم هللا  -إلى علي  - رضي هللا عنھما -وفي ھذا الوقت يذھب طلحة و الزبير  

بوصفه خليفة المسلمين ويقوالن له دم عثمان؛ يريدا القصاص، فقال لھما: إن  - وجھه

ھؤالء لھم مدد وعون، وأخشى إن فعلنا ذلك بھم اآلن أن تنقلب علينا الدنيا. وكان 

تفكير علي أن ينتظر حتى تھدأ األمور وبعدھا يكون القصاص العادل، فلما سمع 

: ائذن لنا بالعمرة، فأذن لھما، فتركا المدينة، طلحة و الزبير ذلك من علي، قاال له

ومكثا بمكة وقتا. وفي ھذا الوقت وصلت رسالة الصحابية نائلة بنت الفرافصة إلى 

معاوية في الشام، فعلم بخبر قتل ابن عمه، ووصله قميصه وأصابع وكف السيدة نائلة، 

أن يبايعه  وقالت له في الرسالة: إنك ولي عثمان، لذلك عرض معاوية على علي

واشترط عليه األخذ بثأر عثمان، ويقتص من قاتليه، وإن لم يفعل، فقد عّطل كتاب هللا، 

وال تجوز واليته حينھا، فكان ھذا اجتھاده ووافقه كثير من الصحابة منھم أبو الدرداء 

قاضي القضاة، وعبادة بن الصامت وغيرھما، والحقيقة وإن كان اجتھادا إال أنه كان 

ان الصواب أن يبايعوا عليا، ثم يطالبوا بالقصاص بعد أن تھدأ األمور، لكن خاطئا، وك

معاوية أصر إصرارا شديدا قبل البيعة، وقال: إن قتلھم علي بايعناه، فأرسل علي إلى 

معاوية يحثه على مبايعته لئال يكون خارجا عليه... فأرسل علي ثالث رسائل إلى 

إذا فتحھا أھل الفتنة في الطريق ال يقتلون معاوية، فرد إليه برسالة فارغة، حتى 

حاملھا، ودخل حامل الرسالة على علي، وطلب األمان، فأمنه علي فقال: إن معاوية 

                                                            

  257ـ أحمد أمين : فجر اإلسالم ، ص   1
ـ بعد مقتل سيدنا عثمان، توجھوا إلى علي يقولون له: نبايعك على اإلمارة، فرفض وسّبھم وطردھم، فذھب  *  

القتلة من أھل الكوفة إلى الزبير بن العوام، وطلبوا منه أن يكون أميرا، ففعل معھم مثل ما فعل علي، فذھب القتلة 
بن أبي وقاص ليكون الخليفة، فرفض  وا إلى سعدمن أھل البصرة إلى طلحة ابن عبيد هللا، فرفض وردھم،فذھب

ودعا عليھم، وذھبوا إلى عبد هللا بن عمر فرفض أيضا، فولّوا الغافقي بن حرب أحد القتلة؛ أميرا على المدينة لمدة 
خمسة أيام، فخاف الصحابة من تولي المنافقين منصب الخالفة، فسارعوا إلى علي ونّبھوه إلى الخطر المحدق 

وأنه وحده يمكنه إنقاذ ذلك فقالوا له: "إن لم تكن أميرا فسوف يجعلون أألمير منھم. وأنت أحق الناس  باإلسالم،
  198 - 197مائة من عظماء أمة اإلسالم، ص 100بھذا األمر فامدد يدك نبايعك " . ينظر: جھاد الترباني، 
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يقول : إنه لن يبايع إال بعد أخذ الثأر من قتلة عثمان، تأخذه أنت، وإن لم تستطع أخذناه 

ن يجمع الجيوش نحن، فرفض ذلك علي، وقال إن معاوية خارج عن الوالية، فقرر أ

ويخرج إلى الشام ، فإن لم يبايع معاوية يقاتل، وخالفه عبد هللا بن عباس وابنه الحسن 

، لكن يا أبِت، دع ھذا فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع االختالف بينھم وقال: 

  عليا أصر على القتال، واستعد للخروج إلى الشام.

صلى هللا  -ينة ومعھا كل زوجات النبي في ھذا الوقت كانت السيدة عائشة في المد  

 -عدا أم حبيبة التي كانت بمكة، فاجتمعت بطلحة و الزبير و المغيرة  -عليه وسلم 

وخرجوا بأن ھناك أولوية  –وكانوا قد بايعوا عليا  - لمدارسة األمر - رضي هللا عنھم 

ما أمر هللا به في للثأر، وأنه ال يصح أن يؤجل، وأن البيعة ال تتم إال بعد أن ينفذ علي 

كتابه، فخرجت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة لقتل الخونة، وخرج 

علي إلى العراق ليتباحث مع أمه عائشة في سبل اإلصالح، واجتمع الفريقان وكادا 

يجدان حال، ووافق علي على إبعاد قتلة عثمان من جيشه، واتفق المسلمون على عقد 

لموالي . فعقد المجرمون بعد عزلتھم اجتماعا سريا، وتشاوروا فقال الصلح في اليوم ا

بعضھم : قد عرفنا رأي طلحة و الزبير فينا، ولم نعرف رأي علي، فإن كان قد 

اصطلح معھم فقد اصطلحوا على دمائنا، وإن كان األمر كذلك ألحقنا علي بعثمان، 

و قتلتموه الجتمعوا عليكم عندھا ظھر الشيطان عبد هللا بن سبأ اليھودي وقال : "ل

عوھم وارجعوا بنا كل إلى قبيلته يحتمي بھا"، فقال اليھودي دَ  فقتلوكم" فقال أحدھم : "

: " لو تمكن علي من األمر لجمعكم من كل األمصار وقتلكم، ثم وقف وقال : ليس 

ھناك حل إال أن تشعلوا نار الفتنة من جديد بين جيش علي و جيش عائشة قبل أن 

ا الصلح غدا، فلتذھب مجموعة منكم بالليل إلى جيش علي، وفئة إلى جيش يعقدو

عائشة، وتبدأ في القتل في الناس وھم نيام، ثم يصيح من ذھبوا إلى جيش علي 

  ويقولون ھجم علينا جيش عائشة ، وتصيح الفئة األخرى ھجم علينا جيش علي .

)، وقتل الزبيرهللا ( ونجحت خطة اليھودي في إحداث الفوضى، وقتل حواري رسول[ 

وھو يقاتل بيد واحدة بعد أن شلت األخرى دفاعا عن الرسول في غزوة أحد،  طلحة

يا ليتني مت قبل ھذا  وقال :( فبكى، فلم يسمعه أحد، كفوافصرخ علي في الناس 
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يا بني  ابنه الحسن وقال : فضم، وعاود النداء مرارا ولم يسمعه أحد، ) بعشرين سنة
  ا".إني لم أر أن األمر يبلغ ھذ

وقام  -نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة –وانتھت موقعة الجمل   

علي بتكريم أمه و إرجاعھا إلى المدينة، وبعدھا جاء معاوية بجيش الشام نحو العراق 

فتنة بين الطرفين، لقتل الخونة، ففعل أتباع بن سبأ ما فعلوه من قبل في إشعال نار ال

)، ولكن عليا وابن عمه معاوية أدركا أن ھناك أيادي خارجية ال صفينفوقعت موقعة (

  . 1] على وقف القتال وقبول التحكيم فاتفقاتريد للفتوحات أن تستمر، 

  ـ المعتزلة : 3 

رة في الدنيا، انتشرت في أواخر القرن األول الھجري مسألة حكم مرتكب الكبي   

عند الخوارج خاصة األزارقة والصفرية منھم، حيث كفروا  في اآلخرةومنزلته 

حينھا اشتغل  في نار جھنم في اآلخرة. مخلدا مرتكب السيئة وعدوه مرتداً في الدنيا و

األولى لنشأة  الناس بھذه المسائل، وراحوا يسألون عن حكمھا، فكانت ھذه البذرة

المية نشوءا، فقد سبقتھا في النشأة فرق المعتزلة، " ولم تكن المعتزلة أول الفرق الك

كالجھمية، و القدرية، ولكن المعتزلة، أھم فرقة عرضت موضوعات علم الكالم في 

نسق مذھبي متكامل، بل لقد أصبحت مسائل علم الكالم تناقش في إطار الحدود التي 

  .2وضعھا رجال المعتزلة "

، وقد كان ممن 3اصل بن عطاءووالكثير من العلماء يؤكد على أن رأس المعتزلة ھو 

فقد دخل رجل على اإلمام   .-رحمه هللا  - الحسن البصرياإلمام يحضرون مجلس 

يا إمام الدين لقد ظھرت في زماننا جماعة يكفرون  وھو في مجلسه العلمي، وقال: "

ة الخوارج ، يّ أصحاب الكبائر، والكبيرة عندھم كفر تخرج عن الملة ـ وھم وعيد

                                                            

  بتصرف بسيط  201ى إل 198مائة من عظماء أمة اإلسالم، ص  100ـ ينظر : جھاد الترباني،   1
ـ لويس جارديه وجورج قنواتي: فلسفة الفكر الديني بين اإلسالم و المسيحية، تر، د صبحي صالح و د فريد   2

  91، ص 1، ج 1967جبر، دار العلم للماليين، بيروت 
ه  81 ـ ھو واصل بن عطاء المتكلم المعتزلي البليغ أبو حذيفة الغزال المدني البصري المشھور، ولد سنة  3

،  1ـ شمس الدين أبي المعالي، ديوان اإلسالم ، تح ، سيد كسروي حسين، دار الكتب العلمية، ط 131وتوفي سنة 
  366، ص  4، بيروت لبنان ، ج 1990
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ن أصحاب الكبائر، والكبيرة عندھم ال تضر مع اإليمان، بل العمل وجماعة يرجئو

ً من اإليمان، وال يضر مع اإليمان معصية كما ال ينفع مع  على مذھبھم ليس ركنا

فثارت تلك  الكفر طاعة وھم مرجئة ھذه األمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟،

: أنا أقول: إن صاحب الكبيرة ليس اإلمام قبل أن يجيب ، فقالواصل بن عطاءالمسألة 

م ثبمؤمن على اإلطالق، وال ھو كافر على اإلطالق، بل ھو في منزلة بين المنزلتين، 

 جاء به على جماعة من أنصار المسجد يقرر ما قام واعتزل إلى ركن من أركان

الحسن البصري، منھم عمرو بن عبيد البصري القدري، فقال الحسن: اعتزل عنا 

  .1 ھو وأصحابه معتزلة يمّ واصل، فسُ 

وھناك رواية أخرى مفادھا أن الحسن البصري لما سمع من واصل بن عطاء     

بدعته في المنزلة بين المنزلتين طرده من مجلسه، فغلب على واصل وأتباعه وصف 

ثم اعتزل إلى سارية من السواري وانضم معتزلة لعزل الحسن لھم عن مجالسه ، ال

ئمة، وسمي أتباعھما يومئذ قال الناس: إنھما قد اعتزال قول األإليه عمرو بن عبيد ف

اه إلى االعتزال" معتزلة.   .  2"فصار سوء أدب واصل مع شيخه أدَّ

وا أنفسھم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسُن بن علي عليه ": 3يقول الملطي  وھم سمَّ

وذلك أنھم  ،اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ،السالم معاويَة وسلم إليه األمر

 ،العبادةو بالعلم وقالوا نشتغل ،كانوا من أصحاب علي، ولزموا منازلھم ومساجدھم

  .4" فسموا بذلك معتزلة

واصل بدعته  الحسن البصري من... فلما سمع  " علي عبد الفتاح المغربي :ل يقوو 

 ، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة وانظم إليه طرده عن مجلسه ،ھذه 
                                                            

. وسموا أيضا بالواصلية " 197ـ علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل و دراسة ، ص   1
حذيفة واصل بن عطاء الغزال" ، ينظر: الملل والنحل لإلمام أبي الفتح محمد بن عبد الواصلية أصحاب أبي 

   40، ص 1992 2الكريم الشھرستاني، تصحيح وتعليق أحمد فھمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، ص  1977 2ـ عبد القاھر البغدادي : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط  2
82  
ـ ھو أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي نسبة إلى ملطية في فلسطين، كان فقيھا قاضيا مقرئا،   3

ه . ينظر:  377روى عن ابن األنباري ، مات في عسقالن عام له كتاب التنبيه و الرد على أھل األھواء و البدع ، 
   45، ص  4تاريخ التراث العربي ج

  92 - 91ـ سعد رستم : الفرق و المذاھب اإلسالمية منذ البدايات، ص   4



حضاريال  للتراث  التاريخي  البعد                                         الثاني  الفصل 	
 

 

112 

، وسمى أتباعھما قول األمةصديقه عمرو ابن عبيد فقال الناس يومئذ أنھما قد اعتزال 

  . 1" معتزلة من يومئذ

وفي رأيي، ما لم تمّدنا المصادر التاريخية بالرأي الحاسم في موضوع نشأة المعتزلة،  

ختالف واصل مع إمامه الحسن البصري، أو التزامه التي تحدثت في مجملھا عن ا

الحياد وإدانته الفريقين المتخاصمين عن اإلمارة، بل أن انفتاح العقل على الفلسفة 

واستمداده بالحرية من الدين اإلسالمي، جعلت دوره يطفو ويتموقع ليؤسس ثنائية 

عقلي ھو وحده يفسر قيام النص / العقل، و التي تبناھا الفكر االعتزالي، " إن التفسير ال

المعتزلة و الدور الذي قامت به في الفكر اإلسالمي ... والمشكلة الحقيقية التي عنھا 

ھي في اإلسالم، كما ھي في  –باعتبارھم أصحاب النظر العقلي –انبثق المعتزلة 

سائر األديان، ففي كل دين كتاب مقدس وأقوال مأثورة، ولكن؛ ماذا لو تعارض ظاھر 

ع العقل؟ أيھما المرجح: تقديس النص والنأي به عن النظر العقلي ... أم تأويل النص م

ظاھر النص كي يتماشى مع العقل، فيتسنى إقناع المخالفين خصوصا من أصحاب 

  . 2الديانات األخرى؟ أولئك ھم المؤولة؛ ومنھم المعتزلة"

ولم يكن للمعتزلة دور منحصر في علم الكالم فحسب، بل كان لھا اليد الطول في   

اإلشعاع الحضاري العربي اإلسالمي، والذي استمدت البشرية نورھا منھا بعدھا، " 

وال ترجع أھمية المعتزلة إلى دورھا البارز في علم الكالم فحسب، أو أنھا تمثل 

قط، بل إلى مكانتھا في الحضارة اإلسالمية إبان النزعة العقلية في الفكر اإلسالمي ف

ازدھارھا، وال أعني بذلك فقط أنھم كانوا أشد المدافعين عن اإلسالم فكرا وجدال ضد 

أصحاب الديانات األخرى، فضال عن الزنادقة، وإنما ھناك خصائص حضارية لم تجد 

سلبياتھا، مناقبھا بعد من عناية الباحثين قدر بيان نزعتھم العقلية؛ إيجابياتھا أو 

  . 3ومثالبھا، محاسنھا ومساوئھا " 

  

                                                            

  197ـ علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكالمية مدخل ودراسة ، ص   1
  93 - 92ـ م ، س ، ن ، ص   2
  89ـ المصدر السابق نفسه ، ص   3
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  : عقيدة المعتزلة  

 -أن الفاسق من أمة محمد، ليس بمؤمن وال كفر بل ھو في منزلة بين المنزلتين [  ـ1 

أما في اآلخرة فھم يوافقون  ،وھذا ھو حكمه في الدنيا إذا لم يتب - ھم عِ دَ وھي أول بِ 

 وعيدةار جھنم، ولھذا قيل عن المعتزلة أنھم (الخوارج في كونه مخلداً في ن

  وسموا ذلك في عقيدتھم المنزلة بين المنزلتين. ،الخوارج)

تعالى هللا  -ـ نفيھم الصفات األزلية  عز وجل كالسمع والبصر والعلم وغيرھا 2 

ونفيھم رؤية هللا سبحانه وتعالى في اآلخرة باألبصار،  -عما يقولون علواً كبيراً 

  قھم على أن القرآن ليس كالم هللا، بل ھو محدث مخلوق.واتفا

اعتقادھم بأن هللا سبحانه وتعالى غير خالق ألفعال الناس وأنه لم يردھا سبحانه،  ـ 3

  بل العبد يخلق فعل نفسه أي أنه سبحانه لم يشأ ما نھى عنه ولم يأمر به.

تعالى هللا عن  - بعد وقوعه  ال يعلم فعل العبد إالإن هللا  :ومنھم من غال في ذلك وقال  

  . ويعرف ھذا عن المتأخرين بالعدل ،ولھذا سموا بالقدرية - قولھم

ـ قالوا بوجوب الخروج على اإلمام الجائر حتى يعترف بظلمه وجوره ويتوب،  4 

أتى شاھدان  . فلووفيه قالوا بأن أھل الجمل وصفين فسقة بجملتھم ال تقبل شھادتھم

ً  ،أحدھما من أصحاب علي واآلخر من أصحاب معاوية ألننا  ،فإن شھادتھما ترد جميعا

ال نعرف من الفاسق منھما. وھذه العقيدة تسمى عند متأخريھم باألمر بالمعروف 

  والنھي عن المنكر.

ـ تخليد صاحب الذنب في اآلخرة بالنار، إذا لم يتب منه في الدنيا، وھو األصل من 5 

  . 1]صولھم الخمسة الذي اصطلحوا عليه (بإنفاذ الوعيد)أ

ھذه جملة العقائد التي عرفوا بھا وتميزوا بھا عند باقي الطوائف، وھي محل اتفاق  

  بينھم، وربما سميت باألصول الخمسة.

                                                            

  24ـ علي بن عبد العزيز الشبل : اإليمان عند السلف ومخالفيھم، شبكة األلوكة، ص  1
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  :أشھر فرق المعتزلة 

  :قد بلغت فرق المعتزلة على ما ذكره كّتاب الملل والفرق عشرين فرقة، أھمھال    

  .صحابه عمرو بن عبيد صاحب العمروية: أتباع واصل بن عطاء وألواصليةا 

  .1: أصحاب أبي الھذيل العالفالھذيلية 

  .2: أتباع إبراھيم النظامالنَّظامية 

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة : أتباع الجاحظية

  األديب المشھور بالجاحظ. البصري الكناني الليثي

الفرق تتحد في األصول الخمسة، وتختلف في بعض مسائلھا وتفاصيلھا، كما  ذهوھ   

وأبو محمد بن حزم في  ،)مقاالت اإلسالميين(بين ذلك  أبو الحسن األشعري في كتابه 

   .)الفصل في الملل واألھواء والنحل(كتابه 

  : األشاعرة ـ 4  

ما من شيء طلقته السياسة إال زانته، وما من شيء خالطته السياسة إال شانته، ذلك    

ما لقاه مذھب المعتزلة بعد تغلغله في دواليب الحكم، فعضد بالحّكام العباسيين منذ 

عصر المأمون إلى عصر أخيه الواثق مرورا بعصر أخيھما المعتصم، وسطع نجمه 

م) الثالثة على يد رجال المعتزلة، " وتحكي لنا كتب بعد تتلمذ ھؤالء األقطاب (الحكا

الفرق والعقائد أن ھؤالء األئمة الثالثة قد تتلمذوا على رجال المعتزلة وقربوھم منھم، 

بحيث كانوا ال يقدمون على اتخاذ قرار إال بعد أخذ رأي بعض رجال المعتزلة 

  . 3المقربين لديھم "

                                                            

القيس ـ وكان موالھم وكان يلّقب بالعالّف، ألّن داره في  أبو الھذيل محّمد بن الھذيل العبدي ـ نسبة إلى عبدـ   1
  أكمالنحل، الشھرستاني.    . ينظر : الملل و البصرة كانت في العالّفين

بن ھانئ النظام البصري ( وكان من الموالي )، تتلمذ للعالف في االعتزال، ثم انفرد عنه  إبراھيم بن سيار ھو ـ 2
ه ،  221وكّون له مذھبا خاصا، وعاش في بغداد حينا، ومات وھو شاب في نحو السادسة والثالثين من عمره سنة 

  583حمد أمين، ضحى اإلسالم، صوكان أستاذ الجاحظ. ينظر: أ
  299ـ فيصل بدير عون: علم الكالم ومدارسه، ص  3
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أحمد بن أبي داؤد األيادي الذي كان يشغل وقد أدى تعصب رجال المعتزلة أمثال   

منصب قاضي القضاة، إذ كان جد متعصب للفكر اإلعتزالي ؛ كافرا بكل فكر يخالفه، 

فقد ھاجم الصوفية وفقھاء السنة في عصره، وھذا ما أدى إلى أفول نجم المعتزلة 

 وتأليب العامة عليھا، وساعدت في ذلك محنتھا (محنة خلق القرآن) التي أعلنت

معلنا  1انحسار ھذا المذھب وتدھوره، وھنا خرج المعتزلي ( أبو الحسن األشعري )

معتنقا  2" وقيل أربعين سنة  " انقالبا فكريا عن مذھب استمر عليه نحو عشرين سنة،

مذھبا جديدا عرف باسمه فيما بعد، " ظھر ھذا المذھب في القرن الرابع الھجري على 

الذي كان قد  االعتزالسسه اإلمام أبي الحسن...من إثر انقالب مفاجئ في معتقد مؤ

استمر عليه عشرين عاما ؛ إلى مذھب جديد، انقالبا ترافق بخصومة عنيفة للمعتزلة؛ 

وقد تزامن ھذا التحول مع بداية أفول عصر المعتزلة بنحو، مّثل انقالب روح العصر 

باحثين في فكره على ذاته، ومن ثّم؛ اكتسب تحول األشعري أھمية خاصة أثارت ال

  . 3ومذھبه، قدامى ومحدثين" 

  :مذھب األشاعرة  

  نلخصه في النقاط اآلتية : 

 أجمعوا على حدوث العالم ، خالفا لبعض الغالة القائلين بقدمه.

 أقروا بوجود هللا تعالى وبوحدانيته، وتنزيھه، خالفا للقائلين ال موجود وال معدوم.

القدم، والعلم ، والقدرة، المنّزه عن التشبيه أن هللا وحده ھو الخالق، الموصوف ب

 والنقص.

                                                            

ه وكان أبوه من أصحاب الحديث  260علي بن إسماعيل بن إسحاق األشعري ولد بالبصرة علم  أبو الحسنـ ھو  1
لكنه قدر له أن يتربى في بيت شيخ المعتزلة وھو أبو علي الجبائي فقد ذكر ابن عساكر في كتابه تبين كذب الفتري 

نه ويأخذ عنه ال يفارقه أربعين سنة. يدرس عليه فيتعلم م –الذي كان زوجا ألمه  - أن األشعري كان تلميذا للجبائي 
د مھنى ھذا أن األشعري نشأ في بداية األمر على مذھب المعتزلة، وظل على ذلك حتى سن األربعين . ينظر :  

  . 301فيصل بدير عون: علم الكالم ومدارسه، ص
، 1لمية بيروت، ط ـ  طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب الع 2
   ،يقول: " واستمر على االعتزال أربعين سنة، حتى صار للمعتزلة إماما"134، ص2مج
  123علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل و دراسة، ص ـ  3
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 أنه مرئي في اآلخرة بال انطباع وال إشعاع، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

ھو الحاكم، الغني، ال يحتاج في شيء إلى شيء، إن أثاب فبفضله، وإن عاقب فبعدله، 

 وإن عفا فبرحمته.

راط حق،والشفاعة حق، وبعثة المرسلين الجنة حق، والنار حق، والميزان والص

 . 1-عليھما الصالة و السالم  -بالمعجزات حق، من آدم إلى محمد 

ويمكن القول أن مذھب األشاعرة أوجد منھجا وسطيا بين النص و العقل، إذ توسط  

بين الفقھاء الذين جعلوا ھمتھم على التفقه في الدين بدالئله و حججه، من التفسير 

والحديث واإلجماع والقياس، وبين المتكلمين الذين حّكموا العقل، وقّصروا ھمتھم على 

خصومه مستخدمين نفس أسلحتھم من الجدل والمنطق، الدفاع عن الدين ضد أعدائه و

  وطرحوا النص جانبا، فكان بذلك مذھب الفقيه المتكلم .

  :   ـ الَماُتِريِدَية 5

فرقة دينية كالمية شكلت الجناح الثاني مع األشاعرة ألھل السنة، وانتسبت إلى     

ا، ثم حاول مؤسسھا أبي منصور الماتريدي؛ الذي كان حنفي المذھب عقيدة وفقھ

عرض أراء أبي حنيفة في العقيدة بلغة متكلمي عصره، فجاء مذھبه قريبا من 

  األشاعرة.

 –بضم التاء  –والماتريدي، ھو محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي    

السمرقندي، لُقِب بإمام الھدى، وإمام المتكلمين، ورئيس أھل السنة، واإلمام الزاھد، 

إن رئيس أھل السنة والجماعة في علم الكالم رجالن،  قال طاش كبرى زاده: "

أحدھما حنفي، واآلخر شافعي. وأما الحنفي، فھو أبو منصور محمد بن محمود 

الماتريدي، إمام الھدى، وأما الشافعي، فھو شيخ السنة، ورئيس الجماعة، إمام 

عقائد المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والساعي في حفظ 

                                                            

  305ـ ينظر : د فيصل بدير عون : علم الكالم ومدارسه، ص  1
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نسبة إلى ماتريد أو ماتريت، وھي محلة   1المسلمين، أبو الحسن األشعري البصري"

تخرج منھا جماعة من الفضالء "قرب سمرقند ذكرھا السمعاني في األنساب وقال: 

وھو نھر والسمرقندي نسبة إلى سمرقند، المدينة المشھورة ببالد ما وراء النھر" ". 2"

اسم تركستان، وبعد االستعمار الروسي عرفت باتحاد جيحون والذي عرف فيما بعد ب

جمھوريات آسيا الوسطى السوفيتية، وكان فتح المسلمون لبالد ما وراء النھر عام 

  .3" ھـ93

ه، ولم يؤرخوا لميالده، إال أن فتح هللا 333وأجمع المترجمون له على أنه توفي عام   

 ه،248دي قّرب ميالده حوالي خليف في تحقيقه لكتب التوحيد ألبي منصور الماتري

... ولكن نتمكن من تعيين ميالده على وجه التقريب من جانب مشايخه الذين تخرج "

عليھم في الحديث و الفقه والكالم، فإن أحد مشايخه، ھو نصير بن يحيى البلخي 

ه، أو ما 248ه فلو تلقى عنه العلم وھو ابن عشرين يكون ھو من مواليد عام 268ت

  . 4يقاربه "

"ولم يحظ الماتريدي وال الماتريدية باھتمام المؤلفين في الملل و النحل أو التاريخ أو   

الطبقات والتراجم أو العقائد ... فاألشعري في المقاالت والبغدادي في الفرق بين 

الفرق، وابن حزم في الفصل، واإلسفراييني في التبصير، والشھرستاني في الملل 

ا عن الماتريدي وال الماتريدية، مع أنھم ذكروا معاصره من والنحل، لم يذكروا شيئ

المعتزلة عبد هللا بن أحمد الكعبي وأتباعه ... وابن تيمية، لم يترك فرقة من الفرق 

فيما وصل  –المنحرفة عن المنھج الصحيح إال وبين عوارھا وكشف زيغھا، ال نجد 

  . 5إشارات عابرة "  كالما في الماتريدي والماتريدية سوى –إلينا من كتبه 

                                                            

، 1ـ علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل و دراسة دار الكتب العلمية، بيروت، ط   1
    134 - 133، ص 2، مجلد 1985

  94، ص1992، 1ـ أحمد بن عوض هللا بن داخل اللھيبي الحربي: الماتريدية دراسة وتقويما، دار العاصمة ،ط   2
  د األحمد عن الماتريدي على الشبكة .ـ ينظر مقال للشيخ ناصر بن محم  3
ـ أبو منصور الماتريدي: التوحيد ، تح ، د فتح هللا خليف، دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية ، د ط ، د ت،   4
  5ص
  80 - 79ـ أحمد بن عوض هللا بن داخل اللھيبي الحربي: الماتريدية دراسة وتقويما، ص  5
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في تصوره  أحمد بن عوض هللا بن داخل اللھيبي الحربي ھذا اإلغفالوقد أرجع   

  لألسباب التالية، وهللا أعلم بالصواب كما قال :

ـ بعد الماتريدي عن مركز الخالفة، حيث يتوافد إليھا أكثر العلماء من مختلف  1   

  البقاع اإلسالمية .

بقوة سياسية كما دعمت المعتزلة ـ عدم دعم الماتريدية في عصورھا األولى  2  

  األشعرية.و

ـ عدم ارتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم اإلسالمي كمكة و المدينة  3  

وبغداد ودمشق ... وغيرھا، إذ أنه لو زار تلك البالد والتقى بعلمائھا وناظر فيھا، 

  ُذكر في تواريخ تلك المدن.الشتھر وُعرف و

ـ تأخر عھد تأليف الحنفية في طبقات علماء مذھبھم، إذ أن أول مؤلف في طبقات  4 

  .  1ه "775لعبد القادر القرشي المتوفى  الحنفية، ھو( الجواھر المضيئة)

غفل عن ذكر الماتريدية ،  –رحمه هللا  –ويمكن القول أن شيخ اإلسالم ابن تيمية   

لم يعتريه عوار يغفل شيخ اإلسالم عن كشفه، بل ھو اعتراف صريح  ألن منھجھا

  باستقامة منھجھا على منھج أھل السنة و الجماعة .

  :2شيوخه 

: وكان من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان محمد بن مقاتل الرازيـ  1 

ه 242قضاء الري، توفي  بن شعيب وعلي بن معبد، وروى عن أبي مطيع، وولي

  .ه248وقيل 

                                                            

  84 - 83ـ المصدر السابق نفسه ، ص   1
  103 - 100ـ م ، س ، ص   2
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: ھو أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر  أبو نصر العياضيـ  2 

بن نوفل ابن عياض بن يحيى بن قيس بن سعد بن عباد األنصاري الفقيه السمرقندي، 

  أبو نصر العياضي . أسره الكفرة، فقتلوه صبرا في ديار الترك، ولم يؤرخ لوفاته.

: ھو أحمد بن إسحاق بن صبح الجوزجاني، أبو  أبو أحمد بن إسحاق الجوزجانيـ  3 

بكر، وكان الجوزجاني من الجامعين بين علم األصول وعلم الفروع، وكان في أنواع 

  ه . 259 سنةو قيل  ،ه256سنة  بدمشقالعلوم في الدرجة العالية، توفي 

: ھو نصير بن يحيى البلخي، وقيل نصر، تفقه على أبي  نصير بن يحيى البلخيـ  4

سليمان الجوزجاني، وأبي مطيع الحكم البلخي، وأبي مقاتل حفص بن مسلم 

  ه .268السمرقندي، كان بارعا في الفقه الحنفي و الكالم، توفي 

  : تالميذه

أسس الماتريدي مدرسة فكرية في علم العقائد، وانتشر فكر ھذه المدرسة في بالد  "   

، ويرى 1 "ما وراء النھر، والمناطق المجاورة لھا، خاصة في عھد الدولة العثمانية

أحمد بن عوض هللا أن المصادر العربية لم تمد بما ھو شافي وكافي عن تطور ھذا 

  من معلومات حول تالميذه، فمنھم :المذھب وانتشاره، إال ما وقف عليه 

أبو القاسم الحكيم السمرقندي : ھو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن [ ـ  1  

إبراھيم ابن زيد، القاضي، الحكيم، السمرقندي، أخذ التصوف عن مشايخ بلخ في 

زمانه، وأخذ الفقه والكالم عن الماتريدي، وھو من أشھر تالميذه، تولى قضاء 

  ه.342ه وقيل 335رقند، توفي سم

ـ علي الرستغفني: ھو أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني ، نسبة إلى رستغفن  2 

وھي قرية من قرى سمرقند، اختلف مع شيخه الماتريدي في مسألة المجتھد إذا أخطأ 

في إصابة الحق، ففي رأيه مصيب في االجتھاد ، أما في رأي شيخه مخطئا في 

                                                            

 the spreadنقال عن :  104ـ أحمد بن عوض هللا بن داخل اللھيبي الحربي: الماتريدية دراسة وتقويما، ص   1
of maturidism and the turks ͵ p. 109  



حضاريال  للتراث  التاريخي  البعد                                         الثاني  الفصل 	
 

 

120 

ه، 333رد الكتب التاريخ سنة وفاته، واكتفت باإلشارة أن كان حيا قبل االجتھاد. لم ت

  أي قبل وفاة شيخه.

موسى بن عيسى  ھو أبو محمد عبد الكريم بن :أبو محمد عبد الكريم البزدوي ـ 3

، برع في الفقهو  ،ثمع وحدّ تفقه على أبي منصور الماتريدي وس ،الفقيه البزدوي

  ه في رمضان.390توفي 

أحمد العياضي ھو أبو أحمد بن أبي نصر أحمد بن العباس العياضي ، وھو أبو  ـ 4

  .ابن أبي نصر العياضي شيخ الماتريدي

أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري أخذ عن أبي منصور الماتريدي الكالم  ـ 5

  .1 ]والفقه وھو صاحب أبي القاسم الحكيم السمرقندي

 : النزاعات الفقھية

من طبيعة البشر االختالف في الفھم و الرأي و النظر في المسائل، وھي سنة من    

ومن آياته خلق سنن هللا في خلقه وجب التدّبر فيھا، واالعتبار منھا قال تعالى : " 

، 2" السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين

ثنون عن ھذه الِخلَقة، فھناك عوامل دفعتھم أو والمسلمين بطبيعتھم البشرية ال يست

) ودونت القرآنساعدتھم على االختالف، نجد منھا طبيعة اللغة التي نزل بھا الوحي ( 

)، وكذا تواتر النصوص بين األجيال نقال، وطبيعة مصادر التعاليم الدينية ( السنة بھا

ات الثقافية لكل مجتمع انتشر الحياة االجتماعية و السياسية والبيئة الجغرافية والخلفي

فيه اإلسالم، كلھا أدت إلى اختالف أماله الحق، ودفع إليه العلم، واقتضاه العقل، " بما 

أن سلوك المرء إن ھو إال الخط الذي ترسمه له طباعته، وميوله، وغرائزه، وذھنه، 

                                                            

  108 - 104ـ المصدر السابق نفسه، ص   1
   22ـ سورة الروم : اآلية  2
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بھا فال جرم أن يكون لكل امرئ خطه الذي ال يشاركه فيه أحد ووجھته التي يتميز 

  .  1دون الناس" 

وامتد ھذا االختالف إلى التابعين ( تالميذ الصحابة ) فبدأت تنشأ اآلراء والمذاھب   

الفقھية بعد توسع االختالف وتشدد التالميذ لرأي الشيوخ، فبرز تياران : عرف 

أحدھما بأصحاب الرأي، واآلخر بأصحاب الحديث، " وھكذا ظھر أھل الحديث وأھل 

ن يقفون عند ظواھر النصوص بدون بحث في عللھا، وقلّما يفتون الرأي: األولو

برأي، أما اآلخرون؛ فيبحثون عن علل األحكام، وربط المسائل بعضھا ببعض، وال 

يحجمون عن الرأي إذا لم يكن عندھم أثر، وكان أھل الحجاز أھل حديث، وأكثر أھل 

  2العراق أھل رأي ." 

  :  نشأة المذاھب الفقھية

ل القرنين الھجريين الثاني و الثالث مجموعة من الفقھاء الكبار قيض هللا ظھر خال  

وه لمن بعدھم فكان لھم األنصار لھم تالميذ حفظوا أقوالھم، ودونوا إرثھم، ونقل

األتباع ، وبذلك نشأت المذاھب الفقھية المختلفة، منھا ما كتب هللا لھا الدوام بفضل و

ھا بعدما نالت رضا السلطة و المجتمع كالمذاھب خدمة أتباعھا الذين نشروھا وأقّرو

  الفقھية األربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي .

ومنھا ما لم يكتب هللا لھا الدوام، فاعتنقھا الناس مدة حتى غلبت عليھا المذاھب  

  األربعة، فاضمحلت وانقرضت، ومنھا :

ه : كان من أصحاب الحديث الكارھين للقياس، 157ت  مذھب اإلمام األوزاعي"  

انتشر مذھبه في الشام ثم انتقل إلى األندلس مع الداخلين إليھا، ثم اضمحل أمام 

المذھب الشافعي في الشام، وأمام المالكي في األندلس وذلك في منتصف القرن الثالث 

  الھجري .

                                                            

    129، ص  2005،  9ـ محمد الغزالي : جدد حياتك، نھضة مصر للطباعة و النشر،القاھرة ، ط  1
   142ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات، ص  2
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عبد الرحمن الفھمي، ه : ھو الليث بن سعد بن  175ت  مذھب الليث بن سعد 

الليث أفقه من «أصفھاني األصل، استوطن مصر وانتشر مذھبه فيھا. قال الشافعي : 

  فاندثر مذھبه أمام المذھب الشافعي . »مالك، إال أن أصحابه لم يقوموا به 

ه : ھو اإلمام المحّدث الحجة أبو ثور الكلبي البغدادي مفتي  240ت  مذھب أبي ثور  

العراق، كان يتفقه بالرأي ويذھب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي، فاختلف إليه 

  ورجع عن الرأي إلى الحديث .

ه ، أخذ العلم عن  324: ھو مذھب داوود بن علي األصبھاني ت  المذھب الظاھري

وأبي ثور، كان من المتعصبين للشافعي حتى استقل بمذھب خاص إسحاق بن راھويه 

أساسه العمل بظاھر الكتاب والسنة، ورفض القياس، اندثر مذھبه ركحا من الزمن ثم 

كتابه ( اإلحكام ه) وأرسى قواعد أصوله في 456أحياه اإلمام ابن حزم األندلسي (ت 

  . 1)"في أصول األحكام

تب لھا البقاء و االستمرار، وحظيت باالنتشار، ونالت ومن المذاھب الفقھية التي كُ   

صفة الرسمية منذ العصر العباسي إلى اليوم، خاصة بعد سد باب االجتھاد، وانتشار 

التقليد واالجترار وتغليب النقل على العقل، " فلقد استتبع الوقوف عند النص، وتضييق 

جتھاد، والوقوف عند حرفية دائرة العقل نمطا من التفكير يسود فيه التقليد دون اال

النصوص دون التعمق في مراميھا ومغازيھا، والنظر إلى الفلسفة والبحث العقلي نظر 

بغض وكراھية ... فاحترمت نصوص الكتب أكثر مما احترم نقد العقل، واحتر العالم 

الواسع االطالع بالنصوص الدينية واللغوية أكثر مما احترم قليل الحفظ واسع أفق 

، وأكرم العالم المقلد أكثر مما أكرم المجتھد، ونظر إلى الفقيه والمحّدث بخير العقل

  . 2مما نظر إلى الفيلسوف و المفكر الناقد" 

وأما المذاھب التي ُكتب لھا البقاء، ودارت حولھا مسائل الفتوى في أرجاء بالد   

إلى اليوم  المسلمين، وإليھا يرجع الفصل بين المتنازعين في دار القضاء، وبقيت

                                                            

  145 -  144ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات، ص   1
  40، ص  1ـ أحمد أمين : ظھر اإلسالم ج  2
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المرجع المستمد منه مواضيع الحلقات في المساجد و المنابر، نذكرھا على الترتيب ال 

  التفضيل .

النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه  1 : ھو مذھب اإلمام أبي حنيفة المذھب الحنفي 

التيمي الكوفي، فارسي النسب" ... لم يبلغ أحد في زمنه من أبناء فارس في العلم 

، كان جده زوطى مملوكا لبني 3، حيث والد جده من كابل2ال مبلغ أصحابه"مبلغه و

  . 4تميم فأعتقوه، وأما أبوه ثابت فقد ولد على اإلسالم 

" ولد أبو حنيفة سنة ثمانين بالكوفة في خالفة عبد الملك بن مروان، وقيل: سنة   

احب ھذا القول إحدى وستين، وھذا القول رّده الخطيب البغدادي قائال: ال أعلم لص

، أدرك أبو حنيفة من الصحابة أربعا؛ 5متابعا، وحكم عليه ابن حجر الھيتمي بالشذوذ"

وھم: أنس بن مالك، وعبد هللا بن أبي أوفى في الكوفة، وسھل بن سعد الساعدي في 

أنه  ؛المدينة، وأبو طفيل عامر بن وائلة في مكة،" وفي فتاوي شيخ اإلسالم ابن حجر

فھو من طبقة  ،أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بھا سنة ثمانين

 ،التابعين ولم يثبت ذلك ألحد من أئمة األمصار المعاصرين له كاألوزاعي بالشام

والليث بن سعد  ،ومالك بالمدينة الشريفة ،والثوري بالكوفة ،والحمادين بالبصرة

ال يرى لبني أمية حقا في الخالفة، دعاه ابن أبي  ، كان مناصرا للعلويين،6بمصر" 

ھبيرة الستالم القضاء، فامتنع، فضربه بالسوط وتوّعده، ففر إلى مكة، وبعد قيام 

  . 7الدولة العباسية عاد إلى العراق 

                                                            

تكنيته بأبي حنيفة، أنه كان مالزما للدواة التي تسمى بلغة العراقيين حنيفة، وقيل كانت له بنت تسمى ـ قيل سبب  1
بذلك، واعترض على ذلك بأنه لم يعلم له ولد ذكر وال أنثى سوى حّماد . ينظر : المذاھب الفقھية األربعة، أئمتھا ـ 

   7 - 6تاء، ص أطوارھا ـ أصولھا ـ آثارھا، وحدة البحث العلمي بدار اإلف
ـ  شھاب الدين أحمد بن حجر (الھّبي أو الھيتمي) المكي الشافعي :الخيرات الحسان في مناقب اإلمام أبي حنيفة   2

  مزدوجة . على الشبكة. 9النعمان، صورة لمخطوط : دط ، د ت ، ص 
   145ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات، ص  3
، ص  2،ج1981 1أعالم النبالء، تح، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، طـ شمس الدين الذھبي: سير  4

394    
   7ـ ينظر : المذاھب الفقھية األربعة، أئمتھا ـ أطوارھا ـ أصولھا ـ آثارھا، وحدة البحث العلمي بدار اإلفتاء، ص   5
   14ـ الخيرات الحسان في مناقب اإلمام أبي حنيفة النعمان ، ص  6
   146ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات، ص 7
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في بغداد مسجونا في شھر رجب؛ وقيل : في شعبان سنة مائة  –رحمه هللا  –توفي   

سبعين سنة، وقال ابن حجر الھيتمي: وصح أنه لّما  وخمسين بعدما بلغ من العمر

أحس بالموت سجد، فخرجت نفسه وھو ساجد، وُصلِّي عليه ست مرات من شدة 

  . 1الزحام، ودفن في مقابر الخيزران في بغداد 

: ھو مذھب اإلمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو، الحميري،  المذھب المالكي

ثالث وتسعين للھجرة، في قرية ذي المروة شمال  ، اليمني ، ولد سنة2األصبحي

المدينة المنورة، في خالفة سليمان بن عبد الملك، كان يكنى بأبي عبد هللا، ويعرف 

بإمام دار الھجرة، وھو من تابعي التابعين، ألن أبوه أنس وجده مالك من التابعين، 

دينة كانت بعدھا، شھد جده المغازي كلھا مع الرسول إال بدرا، ألن ھجرته إلى الم

  وشارك في كتابة المصاحف في عھد الخليفة عثمان .

ال أدري، وقد أخذھا عن شيخه ابن  " كان إذا سئل عن مسألة ال يعلمھا يقول :  

ھرمز الذي قال: ينبغي أن يوّرث العالم جلساءه قول ال أدري، حتى يكون ذلك أصال 

  .3 " في أيديھم يفزعون إليه

 بنت شريك األزدية ) تلبسه ثيابا مشّمرة، وتعّممه، وتقول له : كانت أمه ( عالية  

  . 4" اذھب إلى ربيعة ، فتعلم من أدبه قبل علمه"

  : 5يقول اإلمام ابن المبارك مثنيا على اإلمام مالك  

مت زّين أھَلــه       وفّتاُق أبكاِر الكالم الُمخّتـــــم            َصموت إذا ما الصَّ

  وَعى ما وعى القرآن من كلِّ حكمة      وِنيطت له اآلداب باللّحم و الّدم       

                                                            

   14ـ ينظر : المذاھب الفقھية األربعة، ص  1
   174، ص  1ـ األصبحي ، نسبة إلى أصبح التي صارت قبيلة فنسب إليھا، ينظر: األنساب، ج 2
  156ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات، ص  3
  . 60ـ المذاھب الفقھية األربعة، ص   4
  66ـ م ، س ، ص   5
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صبيحة اليوم الرابع من ربيع األول سنة مائة  –رحمه هللا  –توفي اإلمام مالك   

وتسعة وسبعين للھجرة، عن عمر ناھز الخمس و الثمانين سنة، وُدفن في البقيع 

  بالمدينة المنورة .

ھو مذھب اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن ":  المذھب الشافعي

عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ھشام بن المطلب بن عبد مناف 

وشافع ھو الصحابي الذي نسب إليه المذھب،  –صلي هللا عليه وسلم  –جّد النبي 

  . 1" والسائب أسلم يوم بدر، وأّمه يمانّية من األزد

ولد الشافعي في غّزة ھاشم من أرض فلسطين، لما خرج إليھا أبوه إدريس في "     

حاجة، سنة مائة وخمسون للھجرة ( السنة التي مات فيھا اإلمام أبو حنيفة )، وبعد 

عامين توفي إدريس ھناك، وترك محمدا صغيرا ال يتجاوز العامين، فرجعت به أمه 

زد في اليمن، مخافة أن يضيع نسبه وحّقه في إلى مكة، وقد آثرت أن تھجر أھلھا األ

بيت مال المسلمين من نصيب ذوي القربى، وكانت ھذه أول رحلة خاضھا الطفل في 

  .  2"  حياته التي كانت كلھا رحالت

تنقل كثيرا بين مكة و المدينة والزم شيوخھما ومنھم: مسلم بن خالد الزنجّي (ت   

ه)، ومالك بن أنس الذي الزمه طويال قبل وفاته، 197ه) وسفيان بن عيينة (ت 179

، " وروى عن كثير من المشايخ  3فقرأ عليه الموطأ، ولزم درسه، وسمع فتاويه وفقھه

عشر: خمسة مكية، وستة مدنية، وأربعة  على مختلف مشاربھم، وأشھرھم تسعة

يمانية، وأربعة عراقية، فجمع بذلك بين مدارس أھل التفسير في مكة، وأھل الحديث 

  . 4في المدينة، وأھل الرأي في العراق" 

وفي الخمسة أعوام األخيرة من عمره، ھاجر إلى مصر، واستقر بھا، ونشر "   

ه)، واإلمام 231ال اإلمام البويطي (تمذھبه ھناك، وتتلمذ على يده كثيرون، أمث

                                                            

  162ـ سعد رستم : مصدر سابق، ص   1
   163ـ سعد رستم : الفرق اإلسالمية منذ البدايات ، ص  2
  123 -  122ـ المذاھب الفقھية األربعة، مصدر سابق، ص   3
  166ـ  سعد رستم : مصدر سابق، ص   4
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ه) ، حتى مرض 270ه)، واإلمام الربيع بن سليمان المرادي (ت 264المزني (ت

للھجرة، عن عمر بلغ األربعة  204بالباسور وتوفي في آخر يوم من أيام رجب سنة 

  .  1 " والخمسين سنة

ل بن أسد : ھو مذھب اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن ھال المذھب الحنبلي  

في نزار بن  –صلى هللا عليه وسلم  –، يلتقي نسبه بنسب النبي *الشيباني، المروزي

، وأمه صفية من بني عامر إحدى قبائل بني شيبان ، فھي أيضا 2معد بن عدنان

  . 3شيبانية 

ولد في بغداد في شھر ربيع األول سنة مائة وأربعة وستين للھجرة، مات أبوه "   

السنين الثالث، فعاش يتيما ترعاه أّمه ، وفي السادسة عشر من عمره وھو لم يتجاوز 

تنقل بين مدن الشام و الجزيرة واليمن طالبا للعلم ، حتى شغله ذلك عن الزواج إلى أن 

  .4"بلغ األربعين

" خرجت من بغداد ، وما خلّفت بھا أحدا أورع، وال  «قال فيه اإلمام الشافعي:    

علم من أحمد بن حنبل". وقال علي بن المديني: " اتخذت أحمد أتقى، وال أفقه، وال أ

بن حنبل إماما فيما بيني وبين هللا، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد هللا ؟ ". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: " انتھى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل؛ وھو أفقھھم 

وإلى يحيى بن معين؛ وھو أكتبھم له،  فيه، وإلى علّي بن المديني؛ وھو أعلمھم به،

  . 5»"إلى ابن أبي شيبة؛ وھو أحفظھم لهو

قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بھا: التمسك بكتاب ربنا "  : قال فيه األشعري 

وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة  -صلى هللا عليه وسلم  -عز وجل وبسنة نبينا

                                                            

                                                                                        127المذاھب الفقھية األربعة، مصدر سابق، ص  ـ  1
  ـ المروزي نسبة إلى مدينة مرو الروذ  شمال خراسان . *
  163ـ  المصدر السابق نفسه ، ص   2
  30ـ ينظر : صالح بن أحمد: سيرة اإلمام أحمد بن حنبل ، ص   3
،  1979 2ـ ابن الجوزي: مناقب اإلمام أحمد بن حنبل، تح، عبد هللا بن عبد المحسن التريكي، دار ھجر، ط   4

       22ص 
  172ـ المذاھب الفقھية األربعة ، ص   5
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معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن الحديث. ونحن بذلك 

حنبل نضر هللا وجھه ورفع درجته وأجزل مثوبته، قائلون، ولمن خالف قوله 

مجانبون، ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل، الذي أبان هللا به الحق، ودفع به 

غين وشك الشاكين، الضالل، وأوضح به المنھاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائ

  1"فرحمة هللا عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين

ببغداد شھر ربيع األول سنة مائتين وإحدى وأربعين للھجرة،  - رحمه هللا  –توفي "   

عن عمر ناھز السابعة و السبعين، بعد ما أصيب بالحمى أقعدته لتسعة أيام، ودفن بعد 

  .2"صالة عصر يوم الجمعة، وشھد جنازته جمع غفير لم ير مثله قط 

  

                                                            

مكتبة دار  ،وطؤعبد القادر األرن ،تح ،ل الديانةاإلبانة على أصو: األشعري إسماعيلأبو الحسن علي بن ـ  1
   17ص ،1980،  1ط  ،البيان، دمشق

  174ـ المذاھب الفقھية األربعة ، ص   2
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  :ق و الغرب بين الشرلتراث ا

إن صّناع القرار في الحضارة الغربية ينكرون اإلنجاز الحضاري العربي    

 –في نظرھم  –اإلسالمي، وينظرون إلى تراثه نظرة استعالء، فلوال الرجل األوربي 

ممثال في الرجل اليوناني صانع حضارة العالم؛ لما وجدت الحضارة اإلسالمية أو 

أن ثقافتنا النابعة من األصل اإلغريقي والعبري ھي  والواقع"غيرھا من الحضارات، 

  . 1..."الثقافة التي تعنينا كثيرا، إن لم تكن ھي كل ما يعنينا 

فالمعجزة اليونانية حاضرة في الفكر الغربي الحديث، ومھيمنة عليه إلى حد   

، 2"األكبر اإلسكندرإن الھنود لم يعرفوا المنطق اليوناني إال بعد فتوحات " الغرور،

الحمراء؟ ماذا تكون الحمراء؟ إن قواعد فن العمارة فيھا : " ويضيف أحد المستشرقين

ھذا الفكر المولع بالمعجزة .  3"قيام روما وبيزنطة  منذ أيبيرياقد دخلت شبه جزيرة 

أن " اليونانية جعلته يحكم على أھل الشرق بالسذاجة و الغفلة، فكارل ماركس يرى 

، وينكر مساھمة العرب  4" الشرقيين عاجزون عن تمثيل أنفسھم، ينبغي أن يمثلوا 

نھضة الغرب  في الفعل الحضاري اإلنساني، وال يعترف بفاعليته ومساھمته في

الحديث، بل يناضل في تشويه صورة الحضارة العربية اإلسالمية، وإلباسھا عباءة 

  .اإلرھاب، ولم يقّصر لحظة في توريث ھذه الصورة جيال بعد جيل

 ھذه الصورة التي صارت قدوة للمستشرقين بعد فشل الحروب الصليبية عسكريا،   

مؤذنة ببداية اإلستشراق الالھوتي  1312فأعلنت بعدھا حرب الكلمة واألفكار سنة "«

  . "عددا من كراسي اللغة العربية في الجامعات األوربية) فينا(ممثال في إنشاء مجمع 

                                                            

 36 – 35ـ عباس أرحيلة : األثر األرسطي في النقد والبالغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الھجري، ص   1
    21، ص  1982،  1، ط 1نقال عن جورج سارتون، تاريخ العالم ، ج

، 1ـ ألكسندر ماكوفلسكي: تاريخ علم المنطق، تر نديم عالء الدين وإبراھيم فتحي، دار الفارابي، بيروت، ط  2
  14، ص1987

ط ، د ت ،  ـ روجيه غارودي: ما يعد به اإلسالم، تر: قصي األتاسي وميشال الحكيم، دار الوثبة، دمشق، د  3
  182 - 181ص
في التمركز األوربي وتجلياته في المجال العربي واإلسالمي، مجلة  ـ علي القريشي: نحن و الغرب ، قراءة  4

  145، ص  1995،  196المستقبل العربي ، عدد 
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انتھاء زمن اإلستشراق بتغيير مؤتمر "عن  1975سنة ) جاك بيرك ( ورغم إعالن   

كتغيير  - اإلستشراق إلى مؤتمر العلوم اإلنسانية، إال أن االستشراق غّير ثوبه فقط 

  .   "ليطل بثوبه الجديد، ثوب التنصير و التبشير –األفعى الموسمي لثوبھا 

ومن أبشع الصور التي رسمھا المستشرقون للفكر البشري عن المسلمين ودينھم، 

  : نرصد منھا للذكر ال للحصر ما يلي 

 William وليم غالدستون «يقول   Gladstone «نه اإلنسان الذي ال  إ"، : المسلم

  ".إنسانية فيه 

 .M المسيو كيمون«ويقول  Kimon « " : إن الديانة المحمدية جذام بين الناس، أخذ

  "يفتك بھم فتكا ذريعا، بل ھي مرض مريع 

إن تاريخ اإلسالم كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء :"»لطفي لوقينان«ويقول 

  "والحروب والمذابح

 Carl كارل بروكلمان«ويقول  Bruckleman « " : يتحتم على المسلم أن يعلن

  ".العداوة على غير المسلمين، حيث وجدھم، ألن محاربة غير المسلمين واجب ديني 

محمد والقرآن ھما أكثر أعداء  إن سيف: " » William Muir وليم موير«ويقول 

  "الحضارة والحرية والحقيقة الذين عرفھم العالم حتى اآلن عنادا 

 Theodore تيودور نولدكه«ونختم بقول  Noldeke « " : أن سبب الوحي النازل

  1»" على محمد، والدعوة التي قام بھا، ھو ما كان ينتابه من داء الصرع 

عن  اھيشوأكثر تصورة  وص برامج الدراسة في أمريكا، يعرضھذا نص من نصو  

إن دين المسلمين " تالميذ المؤسسات التربوية ، ويقدمھا لالحضارة العربية اإلسالمية

في القرن السابع على يد تاجر غني من شبه جزيرة  الذي عرف باسم اإلسالم، بدأ

                                                            

 10 – 9، ص2ـ شوقي أبو خليل: اإلسقاط في مناھج المستشرقين و المبشرين، دار الفكر المعاصر بيروت، ط   1
  كل حسب مصدره كما أشير إليه في اإلحاالت .
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العرب اسمه محمد، وقد زعم محمد أنه كان نبيا رسوال، واستطاع أن يجمع أنصارا 

موا وأتباعا من بين العرب اآلخرين، حيث أقنعھم بأن هللا قد اختارھم لكي يحك

  .1"العالم

ھو مصطلح صراع ) يحكموا العالم ( ومن خالل ھذا النص، نجد مصطلح   

ليربيھم زرع في أذھان األجيال الغربية، يُ ) إرھاب فكري ( وعدوان، تعصب وغلو، و

متفوقا بثقافته  يوما لم يكن الرجل األوربيالتفوق، وحب الصراع وعلى نزعة 

  .2"تقنيات السالح والبحر ألھداف عسكرية وعدوانية باستخدام "اإلنسانية بل تفوق 

وقد اختلفت آراء المؤرخين حول دور الحضارة اإلسالمية في بعث النھضة    

كانت آخذة في االضمحالل قبيل الغزو  أن حضارة الشرق" الغربية، فمنھم من رأى 

مجال في الصليبي في الوقت الذي كانت فيه الحضارة األوربية متدنية المستوى فال 

، وأن الصليبيين جاؤوا ھذه الحالة للتفاعل بين الصليبيين والمسلمين في الشرق

  3"تتيح لھم فرصة التأثر بالمسلمين محاربين ال طالب علم، وكانت ظروفھم صعبة ال

لقد ساھم المستشرقون وھم بين مطرقة الكنيسة ونصرة الصليب وسندان اإلرث    

اليوناني، في حجب حقيقة الحضارة العربية اإلسالمية، التي اعترف بعض الباحثين 

تلك األحكام العامة والجارفة عن " في إطالق  » Rosenthal روزنتال «أمثال 

لحضارة اإلسالمية، ال قيمة علمية الحضارات المعقدة التركيب الواسعة األرجاء، كا

ومن الجلي : " ، ويؤكد عمق ھذا التعصب الذي يغذيه العداء الصليبي فيقول4 "لھا 

الظاھر، أننا ال نستطيع فھم الشرق و الغرب فھما صحيحا إذا ظل ھذا التمييز 

                                                            

  9، ص  1979،  2، عدد  10زيد : التجربة اإلسالمية، عالم الفكر، مج ـ أحمد أبو   1
  8، ص  1982، 2ـ روجيه غارودي : حوار الحضرات ، منشورات عويدات، بيروت ، ط   2
ـ عبد هللا بن عبد الرحمن الربيعي : أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبية، الرياض،   3
   39، ص  1994 1ط
، 3ـ فرانتز روزنتال : مناھج العلماء المسلمين في البحث العلمي، تر: أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، ط 4

   18، ص 1980
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والتعصب مسيطرين على عقولنا كثيرا ما يشوه أراء الغربيين في البحث 

   .1"العلمي،شعورھم بالتفوق و العلو، شعورا ال يرتكز على منطق 

ھذا العداء الذي استشرى في الغرب الحديث، فاضت حمولته وانتقلت عدواه إلى   

فة الغرب، أو فكر أبناء الحضارة اإلسالمية خاصة الذين ترعرعوا ونھلوا من ثقا

تأثروا بھا إعجابا أو خضوعا، وصار يھدد األمة ال في تراثھا وسياساتھا فحسب، بل 

مازالت آثاره تتوالى إلزاحة العرب خارج التاريخ "يھددھا في ووجودھا وكيانھا، 

ولوراثتھم من شعوب أخرى، وقوميات بديلة، وبتصورات جديدة عن الشرق األوسط 

   . 2"سط، عصر إسرائيل الكبرى وحوض البحر األبيض المتو

  : اإلستشراق و التراث 

قبل أن نرصد العالقة بين اإلستشراق و التراث، نود أن نبين حقيقتين اثنتين تتجلى    

عھد الصحابة  –للعوام قبل الخواص، األولى: أن تاريخ المسلمين منذ العھد األول 

إلى اليوم "أنه عبثت به أياد خبيثة، و دونته أخرى غير أمينة،  –رضوان هللا عليھم

وال يراد من ذلك إال تشويه حقيقة تاريخ ھذه األمة، وتشكيكھا في قدرتھا على تأدية 

،ھذه األيادي تكيد أحيانا في السر وأخرى في 3رسالتھا، وحملھا إلى البشر كلھم"

رى في ثوب جديد، تختلف عن العلن، وما تكاد تنتھي من حملة حتى تعلن عن أخ

سابقاتھا في الزمان وال تختلف عنھا في المكان، مستبيحة كل الوسائل المستديمة 

َوَلْوَال للصراع، والمحققة للغرض، ھذا الصراع نحسبه من السنن الكونية، قال تعالى: (

  .4)اْألَْرضُ  النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدتِ  اللَّهِ  َدْفعُ 

  

  
                                                            

  ـ م ، س ، نفسه  1
  343، ص 1998 3، ط 1ن حنفي : ھموم الفكر والوطن، دار قباء للطباعة ، جـ حس  2
  5ـ مصطفى السباعي: اإلستشراق و المستشرقون ( ما لھم وما عليھم)، دار الوراق، د ت ، د ط ، ص  3
  251ـ سورة البقرة ، اآلية   4
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نية: أن كل ھذا التشويه استطاع أن يؤثر عل صناعة األفكار في الغرب لفترة والثا 

" أن ما كتبوا كان قطعا المحور الذي تحركت حوله األفكار التي  طويلة وإلى اليوم،

، دون أن يجد منفذا إلى عالمنا العربي ولفترة 1نشأت عنھا حركة النھضة في أوروبا "

 –في رأي مالك بن نبي  -، وھذا راجع  نواالستيطا؛ رغم الحمالت العسكرية  طويلة

إلى الفترة التي تلت  إلى المناعة الذاتية والتلقائية التي كان يتمتع بھا الفكر العربي

، "... على فرض أنه مس ثقافتنا إلى حد ما، إال أنه لم يحرك ولم سقوط األندلس 

استعداد لمواجھة أثره  يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا، لما كان في نفوسنا من

  . 2تلقائيا "

واليوم ونحن أمام ھذه الحقيقة العلمية، والطفرة التكنولوجية، نكاد ننفي الحقيقة    

الثانية؛ لما نجده من تفشي للفكر الغربي في الوعي العربي الحديث، وصل به إلى حد 

اإلنسانية  االستالب، وأدى به إلى االغتراب، وأفرز قيما ومفاھيم تغاير التجربة

الموروثة، و التي أدت إلى القطيعة أو الدعوة لھا، " وال ريب إذ خالف منھج 

االغتراب محتوى التراث، سينتج بالضرورة قيما ومفاھيم وأنماطا تغاير محتوى 

التجربة اإلنسانية، األمر الذي  يؤدي إلى حصول قطيعة حادة بين القيم الحديثة وقيم 

اقع اليوم، واقع "يعاني الصدمة التي أصابته بھا الثقافة ، وھذه صورة الو3التراث "

  الغربية، ويعاني بسببھا على وجه الخصوص أثرين: 

احية أخرى مواجھة مركب نقص محسوس من ناحية، ومحاولة التغلب عليه من ن   

لقد أحدثت ھذه الصدمة، عند قبيل من المثقفين المسلمين، شبه حتى بالوسائل التافھة.

از حصانتھم الثقافية، حتى أدى بھم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين شلل في جھ

أمام الزحف الثقافي الغربي، وألقوا أسلحتھم في الميدان، كأنھم فلول جيش منھزم في 

                                                            

ـ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، دار الرشاد للطباعة و النشر، بيروت   1
  6، ص 1969، 1لبنان، ط 

  ـ المصدر السابق، نفسه  2
ـ منير الحافظ : التراث في العقل الحداثي، بحوث في فلسفة القيم الجمالية، دار الفرقد، دمشق، سوريا،   3
  9، ص1،2001ط
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 .  1اللحظة التي بدأ فيھا الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع اإلسالمي و الغرب "

، وتعرف *ا؟ باعتبار الواقع ناتج عن قرارھنا نتساءل: ألم يكن لھذا الواقع ُصّناعو

  البشرية أو تسمع عن ُصّناع القرار. وإن كان األمر كذلك، فمن ھم ؟

ال نريد ھنا طرح المزيد من األسئلة، التي تطرح نفسھا وتدور في فكر كل عاقل   

متأمل لواقع األمة، ونترك ذلك ألھل االختصاص في مجال السياسة والتاريخ، مكتفين 

بصنف من ھؤالء، والذين ساھموا في نقل ھذا التراث تحريفا متى ما استطاعوا، 

  ون . وتشويھا متى ما عجزوا، إنھم المستشرق

  ؟: ، وما ھو اإلستشراقمن ھم المستشرقون 

ال نود ھنا الخوض في التعريف اللغوي لكلمتي ( مستشرق و استشراق)، ألننا     

نحسب ذلك من الحشو، كون موضوع البحث مقتصر على دور المستشرقين وعالقتھم 

بل األولى؛ بالتراث، لذا فإننا نكتفي ببعض التعاريف االصطالحية، مبتدئين بالثانية ق

م العالم إلى  قصد وضع القارئ فيما نتصور، و منه السؤال البديھي: من، ومتى قُسِّ

  شرق وغرب؟ 

من البديھيات الجغرافية أن الجھات األساسية تحدد وفق معلم ثابت مھما كان موقعه   

ه فھو غربي، فإذا ن شرقه فھو شرقي؛ وكل ما كان غربعلى األرض، فكل ما كا

، فكل األرض شرقھا إلى اليابان و أستراليا تسمى ** س معلما ومنطلقااعتبرنا القد

الشرق، وكل األرض غربھا من مصر وقبرص إلى أمريكا تسمى غربا . فمن سمى 

  فلسطين وضواحيھا بالشرق األوسط ؟

                                                            

                                                     10ـ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، ص  1
.                                     826ـ ينظر : علي بن ھادية وآخرون، القاموس الجديد الطالب، مادة قرر ص *
، ألن ال أحد ينكر أن المنطقة و تخومھا إلى شبه ومعلما أني اتخذت القدس منطلقاكيف ل البعض قد يتساء ـ**

جزيرة العرب كانت مھبط الرساالت السماوية الثالثة، اليھودية والمسيحية، واإلسالم، لذا فھي محل صراع إلى 
 بـَْعضٍ  بـَْعَضُهمْ  النَّاسَ  هِ اللَّ  َوَلْوَال َدْفعُ يوم الدين بحكم السنن اإللھية في التدافع، مصداقا لقوله تعالى:(

، فالتدافع و الصراع سنة كونية. والسالم في ھذه المنطقة من غير المسلمين ھو  251) ،البقرة اْألَْرضُ  َفَسَدتِ ل
  ضرب من العبث، وإنكار للوحي .
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الجواب نستخلصه من تعريف محمد حسين لكلمتي الشرق والغرب حضاريا، " أما   

جرينا فيه على ما اصطلح عليه األوربيون في عصور الغرب فھو اصطالح حديث، 

االستعمار من تقسيم للعالم إلى شرق وغرب، ويعنون بالغرب أنفسھم، ويقصدون 

بالشرق أھل آسيا وإفريقيا، الذين كانوا موضع استعبادھم واستغاللھم، واستعمارھم، 

واستعماال؛  وجرينا نحن في ھذا االستعمال ، لكن الكلمة وإن كانت حديثة اصطالحا

فھي قديمة في مفھومھا وداللتھا، فقد كان في العالم منذ زمن قديم قوتان متصارعتان، 

إحداھما في الشرق واألخرى في الغرب، ويمثل ذلك في صراع الفرس والروم، ثم 

في الصراع بين المسلمين و الروم، ثم في الصراع بين المسلمين والصليبيين، ثم في 

ين واألوربيين، مدا وجزرا، ثم كان آخر فصول ھذه الملحمة الصراع بين العثماني

العالقات والصالت بين الشرق ممثال في آسيا وإفريقيا وبين الغرب ممثال في أوربا 

   1وأمريكا " 

وعليه فكلمة مستشرق بالمعنى العام " تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة    

  .2وآدابه وحضاراته وأديانه"الشرق كله: أقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته 

ويعرفه يحيى مراد: "المستشرق عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته  

  .3وآدابه"

ويعرفه مالك بن نبي: " إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن   

  . 4الفكر اإلسالمي وعن الحضارة اإلسالمية "

   

                                                            

     
   11، ص 1969،  1ـ محمد حسين: اإلسالم والحضارة الغربية،دار اإلرشاد، بيروت لبنان، ط  1
ـ محمود حمدي زقزوق: اإلستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف، د ط ، د ت ، ص   2
18  
  6، ص  2004،  1ـ يحيى مراد : أسماء المستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط   3
  5ـ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، ص  4
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أما الدكتور شكري النجار، فيعرف المستشرق قائال: " تطلق كلمة مستشرق بشيء  

من التجاوز على كل من يتخصص في أحد فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قريب 

  .1أو بعيد"

  : أصناف المستشرقين

  يصنفھم مالك بن نبي حسب المخطط التالي :          

  المستشرقون:

  زمني                                             تصنيف اتجاھيتصنيف            

القدماء                  المحدثون                        المادحون                   

  المشوھون   

  : من حيث الزمن" 

  طبقة القدماء، مثل جربر دوريياك والقديس توماس ألكويني . -                     

  طبقة المحدثين، مثل كاره دوقو  وجولدتسھير . ـ                 

من حيث االتجاه العام نحو اإلسالم والمسلمين لكتابتھم: فھناك طبقة المادحين 

   . 2المشوھين لسمعتھا " ؛للحضارة اإلسالمية وطبقة المنتقدين لھا

لإلستشراق، ولم  وقد أشار ادوارد سعيد في كتابه ( اإلستشراق ) إلى تقسيم آخر  

ينقسم إلى  "فھناك استشراق قديم ، وآخر حديث، وھذا األخير يصنف المستشرقين، 

  .  3"استشراق كامن، واستشراق سافر

                                                            

  . 3، ص 2004ـ محمد عوني عبد الرؤوف: جھود المستشرقين في التراث العربي، المجلس األعلى للثقافة،   1
  5ـ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، ص  2
، ص 1995ـ ادوارد سعيد: اإلستشراق، المفاھيم الغربية للشرق، تر، محمد عناني، دار بنجوين، طبعة مزيدة   3

                                                                                                                   327وما بعدھا إلى  323
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يتحدث إدوارد سعيد عن اإلستشراق القديم الذي لعب دورا كبيرا في تھيئة الفكر   

األوروبي إلى تقبل كل فكر معلب صاغه المستشرقون آنذاك، ساردا بذالك رواية 

 Gustave جوستاف فلوبير «لمؤلفھا  *(بوقار وبيكوشيه ) Flaubert « الذي ،

على غير انتظار، فيقرران الرحيل إلى يتحدث عن البطلين اللذين يرث أحدھما ماال 

وجھة ليفعال ما يريدان، " وعندما يرث أحدھما تركة كبيرة على غير انتظار يقرران 

واللذان يطوفان  1التقاعد وترك المدينة للعيش في ضيعة ريفية حتى يفعال ما يريدان"

الذين  ببعض حقول العلم وال يصالن إلى شيء، وھو واقع أفراد الطبقة البرجوازية

  يتحولون إلى ضحايا بسبب مستوى تفكيرھم، وعجزھم الذي يُحول دون تمّيزھم. 

ويواصل إدوارد سعيد سرد الرواية بمشھد جدير بالذكر، مشھد يناقش مستقبل     

الجنس البشري بين البطلين، إذ يراه بيكوشيه من خالل زجاج معتم، وبوقار يراه 

وسوف تقوم آسيا بتجديد أوربا. ھذا ھو القانون مشرقا وضاء "اإلنسان الحديث يتقدم، 

التاريخي الذي يقضي بأن تنتقل الحضارة من الشرق إلى الغرب ... أخيرا سوف 

  . 2تلتحم ھاتان الصورتان من صور اإلنسان"

على واقع األمة، من ماضيھا إلى حاضرھا،  »فلوبير  «ويمكن ھنا أن نسقط نظرة    

ألمل لدى األسالف ليحّول اليوم إلى كالم يمجد، أو فھو يصور كيف كان الحماس و ا

بكاء على األطالل، وأن كل إنجاز حضاري يتحول من القوة إلى الخراب والفوضى، 

" فكل حماس يذوي ويتحول إلى قالب لفظي ممل، وكل مبحث علمي أو نوع من 

  .  3أنواع المعرفة يتحول من األمل والقوة إلى الفوضى والخراب والحزن"

يصل إدوارد سعيد إلى القول : أن فلوبير " كان يدرك خير اإلدراك مدى الصلف و  

البالغ الخبث الذي يكمن خلف الفكرة الشائعة بتجديد أوروبا على يدي آسيا، فال يمكن 

أن يصبح ألوربا وآسيا معنى لوال األسلوب الذي توصل به الحالمون في تحويل 
                                                            

ادوارد سعيد:  ـ ھي رواية موسوعية فكاھية تتحدث عن انحطاط المعرفة وتفاھة الجھد البشري . ينظر: *
   197اإلستشراق، ص

  197، صادوارد سعيد: اإلستشراق ـ   1
  198صالمصدر السابق ـ   2
               ـ  المصدر السابق نفسه.                                                                                                         3
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معالجتھا والتحكم فيھا، ... أما عبارة؛  مساحات جغرافية شاسعة إلى كيانات يمكن

سوف تلتحمان أخيرا؛ فيقصد بھا فلوبير السخرية من عدم اكتراث العلم بالواقع 

كأنھا مواد خامدة ، لكنه لم  * الفعلي، وھو علم يقوم بتشريح وصھر الكيانات البشرية

األوروبي يكن يسخر من العلم على إطالقه، بل من العلم الملتھب حماسه، أو العلم 

المسياني؛ أي القائم على األمل في الخالص، والذي كانت من انتصاراته ثورات 

  .1فاشلة، وحروب، وظلم"

ھذه الرواية ما ھي إال اإلطار الذي وقعت فيه أبنية اإلستشراق كما قال إدوارد   

سعيد: "فما اإلستشراق على أية حال إال مبحث واحد من بين األديان العلمانية (وشبه 

الدينية) التي اتسم بھا الفكر األوروبي في القرن التاسع عشر، لقد سبق لنا تحديد 

صفات النطاق العام لألفكار المتعلقة بالشرق، وھو الذي ورثته أوروبا من العصور 

الوسطى، وعصر النھضة، وكان اإلسالم يمثل جوھر الشرق، أما في القرن الثامن 

ة المتضافرة، والتي كانت تلمح إلى قدوم عشر فقد برز عدد من العناصر الجديد

  .2مرحلة النزعة التبشيرية، وھي التي أعاد فلوبير رسم خطوطھا العريضة"

ھذه العناصر التي وصفھا إدوارد سعيد وھي التوسع، والمواجھة التاريخية،    

والتعاطف، والتصنيف، كانت ھي األبنية الفكرية المحددة لإلستشراق الحديث، وقد 

  كاآلتي :بينھا 

ـ "العنصر األول : وھو التوسع في مفھوم الشرق جغرافيا، مما أدى إلى التمرد  1   

على المرجعية المسيحية و اليھودية، وامتد ھذا التوسع لضم الھند و الصين وديانتھما 

  ومذاھبھما.

ـ العنصر الثاني : تدعيم القدرة على التعامل تاريخيا مع كل الثقافات، بنظرة  2 

  راديكالية إلى التاريخ .

                                                            

اإلسالمية )، وتوقفت عن اإلبداع وال تحسن التعامل مع ـ  الشعوب الشرقية التي ورثت ھذه الحضارة ( *
  الموروث.

  .198صادوارد سعيد: اإلستشراق ـ  1
           ـ م ، س ، نفسه                                                                                                                 2
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ـ العنصر الثالث : دمج األوروبي في الثقافات غير األوروبية، أي التمرد على  3 

  الذات والھوية، مع الخروج من النظرة الضيقة .

ات الموضوعية للجنس البشري، وتجاوز الفئتين ـ التكاثر الدائب و المنتظم للتصنيف 4 

الموصوفتين لدى فوكو ( األمم غير اليھودية، و األمم المقدسة )، فاللون واألصل 

   1والميزاج أنماط أخرى للتمييز "

وعلى ھذا التأسيس، يمكن أن نقول أن اإلستشراق القديم نقل أوربا إلى عالم جديد،   

اخ، الذي كان متوقعا عند فلوبير في بعد نظره. أما ُصنع وفق رؤية  المستشرق النسّ 

عن اإلستشراق الحديث فالقول ببساطة أنه يمثل جانبا من جوانب اإلمبريالية 

واالستعمار، وأنه يقوم على مبدأ التراكم المنتظم لما يتحكم فيه من أنواع البشر( 

تلك التي واألراضي. وصارت صورة الشرق السائدة؛  *البوقاريين والبيكوشيين)

صنعھا المستشرق في الفكر المجتمعي ال تضاھيھا صورة، "وبمرور الوقت أصبح 

الشرق في ذاته أقل أھمية من الصورة التي رسمھا له المستشرق. وھكذا صار شرق 

المستشرق في موقع فكري مغلق داخل لوحة تعليمية، فظل فيه ال يريد الظھور 

جعل " المادة الشرقية في أولى صورھا األساسية  ، وتَمّكن من2واالنتماء لُدنيا الواقع"

غير قابلة للطعن فيھا استنادا إلى ما قد يكتشفه أي باحث، بل ولم يكن يبدو أنه من 

  . 3الممكن إجراء إعادة تقييم كامل لھا "

وكما ھو معلوم تاريخيا؛ " أن اإلسالم سيطر منذ القرن الثامن إلى القرن السادس    

عد الخلل تحّول مركز القوة إلى الغرب، وكان اإلستشراق الحديث عشر ميالديين، وب

آنذاك، اتسم بالتوسع، والتجريد، والتطلع للمستقبل، جوانب بدأت تكتسب مھام دنيوية 

 –في نظر إدوارد سعيد –، وتشكلت عالقة بين اإلستشراق الكامن 4لخدمة االستعمار"

                                                            

                                                                                            208ـ إدوارد سعيد ، اإلستشراق ، ص   1
ـ أقصد ( بالبوقاريين و البيكوشيين ) الشعوب العربية التي ورثت كنز (التراث ) ولم تحسن التعامل معه، ال  *

  ھا أن ُيسلَط عليھا من يريھا طريقة التعامل معه.استعطاء وال استمدادا، فحري ب
  218ص إدوارد سعيد ، اإلستشراق ،ـ   2
  323ـ م ، س ،  نفسه، ص  3
  322ـ  م ، س ، نفسه ، ص  4
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إن كان قطعا ال يقبل وعي ( و" الذي يمثل مذھب وضعي إيجابي يكاد يمارس دون 

ويقصد به ھنا التراث الشرقي المنجز الذي كان في معظمه إسالمي  1"المساس به )

بحت مبني ومتحالف مع النظريات الفلسفية العامة، وبين المدارس الفكرية القائمة في 

الثقافة، أنتجت ما يسمى "تقطير األفكار األساسية عن الشرق وصبھا في قالب منفصل 

داللة  –وحيدة  –، وأدى ذلك إلى توحيد 2داللته ووجوده الذي ال ينازعه شيء" له

(الشرقي ) لتحيل القارئ إلى مجموعة معلومات جاھزة عن الشرق، يسھل التعرف 

عليھا، موضوعية، وغير قابلة للطعن، والتي سماھا إدوارد سعيد باإلستشراق 

بالشرق يكاد يقتصر على  السافر،" ونحن نجد أن أي تغيير يحدث في المعرفة

اإلستشراق السافر، وأما اإلجماع واالستقرار واالستمرار في اإلستشراق الكامن فھي 

، وصار مؤرخي عصر النھضة يواجھون خصائص الشرق 3خصائص ثابتة تقريبا "

الجديدة بقدر ما من الموضوعية، وتعاملوا مباشرة مع المصادر الشرقية بصفة 

  .4سلوب مساعدا لألوربي على فھم ذاته فھما أفضل"محدودة "ليكون ھذا األ

 George جورج سيل«ھذا التغيير مّكن     Seale«  من ترجمة القرآن الكريم وتقديم

وبذلك  5تمھيدا لھا، وبذلك "حاول سيل تناول التاريخ العربي من مصادره العربية "

، وھذا ما " سمح  6الذي يبلغ حد التوحد مع الغير" *دّشن ما يسمى " التعاطف

  .     7للمفسرين المسلمين للنص المقدس بأن يتحدثوا باسمھم"

                                                            

  323ـ م ، س ، نفسه، ص  1
  ـ م ، س ، نفسه .  2
  ـ م ، س ، نفسه .  3
  204ـ م ، س ، نفسه، ص   4
               ـ المصدر السابق ، نفسه .                                                                                                       5
كما أشار إليه إدوارد سعيد " ما ندعوه اليوم بالمدرسة التاريخية أو  - التعاطف التاريخي  -ـ التعاطف أو نظرية  *

التاريخي؛ فكرة أتى بھا القرن الثامن عشر، فكان فوكو وھيردر وھامان ، وغيرھم، يعتقدون أن جميع المذھب 
الثقافات تتسم بالتماسك العضوي و الداخلي، وأنھا ترتبط جميعا بروح ما، أو عبقرية، أو مناخ ما، أو بفكرة قومية 

   204: إدوارد سعيد، اإلستشراق ، ص ال يستطيع األجنبي أن يخترقھا إال بالتعاطف التاريخي " . ينظر
  ـ المصدر السابق  نفسه  6
  ـ م ، س ، ن  7
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وركحا على ھذا التأسيس، يمكن القول أننا نعاني اليوم من نتائج اإلستشراق    

السافر، الذي أدى إلى تشويه وتحريف التراث، أما الكامن منه فھو ثابت ثبوت منھج 

  بناء .الغرب في التفكيك والھدم وإعادة ال

ووفق الرؤية الفلوبيرية في الغرب الحديث، يمكننا أيضا أن نعتبر أن ما قام به     

بتأييد من السماء، في عالقته مع الموروث  -  صلى هللا عليه وسلم -    الرسول

الجاھلي، ثم مع األمم المجاورة، إذ قام بھدم تلك البنية القائمة؛ ھدما سمح له باالستفادة 

يجابي من تلك البنية؛ كالكرم والشجاعة وحفظ العھود، وإعادة تشكيلھا من كل ما ھو إ

من جديد وفق الرؤية النبوية، ما أدى إلى التفاعل الحضاري الذي نعمت به البشرية 

  .)1492 – 711( طيلة ثمانية قرون 

  : بداية اإلستشراق

من الصعب تحديد بداية معينة ومحددة تاريخيا لبداية اإلستشراق، ألن ذلك ال يقاس    

بالشھور و األعوام، بل يتخذ من الفترة الزمنية مرحلة تكتمل فيھا أركان عملية 

  اإلستشراق وتظھر، فتكون بذلك إعالن عن ميالده، وال يؤرخ لذلك إال فيما بعد .

ب يؤرخ ألول إعالن لوجود استشراق رسمي كان  ويرجع بعض الباحثين " أن الغر 

م بإنشاء عدد من كراسي اللغة  1312بصدور قرار مجمع فينا الكنسي في عام 

رودي «ويرى المستشرق األلماني  .1العربية في عدد من الجامعات األوروبية "

" أن بدايات الدراسات اإلسالمية و العربية في أوروبا تعود إلى  »Rudy Bart بارت

القرن الثاني عشر الميالدي الذي تمت فيه ألول مرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 

  .2اللغة الالتينية، كما ظھر أيضا في القرن نفسه أول قاموس التيني عربي"

في باب اإلستشراق تعد وھذا ال ينفي أنه كانت دراسات سابقة عن اإلسالم إال أنھا لم  

نشأت في البيئات التي فتحھا لكنھا  ،ه الحديثكونھا لم تصدر من الغرب بمفھوم

كما قام بعض أھل األديان بالمقابل بوضع والمجاورة لجزيرة العرب، "المسلمون 
                                                            

  18ـ محمود حمدي زقزوق: االستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص   1
  19ـ  م ، س ، نفسه، ص  2
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فمن بين العلماء  ،دراسات يعرضون فيھا آراء اإلسالم، ويتبعونھا بآرائھم للرد عليھا

من أجل اعتناقه، ال  - النصارى الذين أظھروا في وقت مبكر اھتماما بدراسة اإلسالم 

كان العالم النصراني يوحنا  – وإنما من أجل حماية إخوانھم النصارى منه

 ومن بين مصنفاته في ھذا الصدد إلخوانه في الدين كتاب ،م)749-676الدمشقي(

وكانت كتابته  ،(إرشادات النصارى في جدل المسلمين) (محاورة مع مسلم) وكتاب

  . 1"  أجبه بكذاعلى نحو: إذا قال لك المسلم كذا ف

  ؟ :    التراثكيف تعامل المستشرقون مع  

حقيقة تاريخية صورة تعامل المستشرقين مع التراث، أشير إلى قبل أن أعرض    

وإيرادھا في عن األخذ بآراء أھل الكتاب  في العصر األول أوردھا كثير المفسرين

فيھا من مفاھيم وأحكام  لم يكن يوما ألخذ ما"  *ـ لياتئيباإلسراـ  وما تعرف ،كتبھم

وإنما كانت محاولة لسد الفجوات التاريخية التي كان يشعر المسلمون  ،ووجھات نظر

بوجودھا. فالقرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية لم يفصال في تاريخ بدء الخليقة وأخبار 

األمم السابقة، وإنما اقتصرا على ما يحقق غاية الھداية والتشريع، فكان لدى بعض 

وا إلى أھل الكتاب يسمعون ما عندھم أالمسلمين فضول في معرفة ھذه التفاصيل، فلج

من أخبار، قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة، إال أنھا في كل األحوال ليست من الدين 

في شيء، وإنما ھي أخبار تاريخية فقط، وال يضر المسلمين في شيء أن يصدقوھا أو 

. وھذا ھو مفھوم 2" العقائد واألحكام الشرعية يكذبوھا ما دامت ال تمس شيئا من

روى البخاري عن أبي ھريرة قال: كان أھل  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللاحديث 

 الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونھا بالعربية ألھل اإلسالم، فقال رسول هللا

                                                            

                                                                                            134ص  ،فجر اإلسالم أحمد أمين:  ـ  1
م تقديم بحوث ُتسھم في  1968اقترح مجمع البحوث اإلسالمية في يناير ـ أشير ھنا باإلسرائيليات وأقول:" أنه *

يخ محمد الذھبي كتاًبا عن اإلسرائيليات في إحياء ِذْكرى مرور أربعة عشر قرًنا على القرآن، فوضع المرحوم الش
فوا التوراة  التفسير والحديث . وذكر حكم روايتھا وأشھر رواتھا، وذكر أن لليھود ِضلًعا كبيًرا فيھا ؛ ألنھم حرَّ
فوا القرآن في لفظه أو معناه، وأن العرب تأثروا بثقافة أھل الكتاب، ودخلت اإلسرائيليات إلى  وحاولوا أن يحرِّ

. ينظر:  اإلسرائيليات على الموقع :  "سير والحديث عندما ُبدئ تدوينھما، فُملئت الكتب بالغرائب واألكاذيبالتف
https://fatwa.islamonline.net  2013ـ  11ـ  27بتاريخ                                                                            
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 التراث بين الشرق و الغرب                                   الفصل الثالث  
 

 

143 

تكذبوھم، وقولوا: آمنا با وما ال تصدقوا أھل الكتاب وال « ):صلى هللا عليه وسلم(
  . 1»أنزل إلينا وما أنزل إليكم

والسبب في ذلك أن العرب لم " عن ھذه النظرة إذ قال:  »ابن خلدون« وقد عبر  

قوا إلى معرفة يكونوا أھل كتاب وال علم، وإنما غلبت عليھم البداوة واألمية، وإذا تشوّ 

باب المكونات وبدء الخليقة وأسرار ق إليه النفوس البشرية في أسشيء مما تتشوّ 

منھم، وھم أھل التوراة من  عنه أھل الكتاب قبلھم، ويستفيدونالوجود، فإنما يسألون 

اليھود ومن تبع دينھم من النصارى. وأھل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلھم، 

مير الذين وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من أھل الكتاب ومعظمھم من ح

أخذوا بدين اليھودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندھم مما ال تعلق له باألحكام 

الشرعية التي يحتاطون لھا، مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والمالحم 

وأمثال ذلك. وھؤالء مثل كعب األحبار ووھب بن منبه وعبد هللا بن سالم وأمثالھم، 

سير من المنقوالت عندھم في أمثال ھذه األغراض أخبارا موقوفة عليھم، فامتألت التفا

  . 2" فيھا الصحة التي يجب بھا العمل وليست مما يرجع إلى األحكام فتتحرى

بعد الخلل وتحول مركز القوة إلى الغرب، ولع المستشرقون بالتراث، وبدأوا أوال و    

بالھجوم على اإلسالم " فتحدث رانكة عن اإلسالم في كتابه ( تاريخ العالم ) قائال أن 

بروكھارت في ( الشذرات التاريخية) الشعوب الجرمانية الرومانية قد ھزمته، وتحدث 

ثم تشويه الحقائق السائدة في الغرب عن الشرق؛ باعتباره  .قائال إنه رديء وخاو وتافه

قوة يحس بھا الناس إحساسا أصيال ويعرفونھا خير المعرفة، ليصوروه بالمكان 

 3الضعيف الذي ألِحَق بالغرب، وأن حركاته الفكرية و الثقافية تعتبر ضالال صامتة "

.  

                                                            

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن  ،تح ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالنيـ  1 
  7362رقم الحديث  ، 275ص ، 15ج ، 1993 ،دار الفكر، بيروت ،باز

   487ص  د ط ، ،ت د –بيروت  دار الجيل، ـ ابن خلدون : المقدمة ، 2 
  327ـ إدوارد سعيد : اإلستشراق ، ص 3 
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 gold كولد تسيھر «وھذا     tseher « زيج مشّوه مسقى من يقول: " اإلسالم م

أصول المسيحية واليھودية تلقاھا الرسول عن أساتذته أحبار اليھود ورھبان النصارى 

 –واإلسالم  –بل ومنبع الزندقات  –وصّور اإلسالم أيضا في صورة زندقة  ،وقسھم

  .1فرقة منشقة عن الكنيسة، ولم ينتشر إال بحد السيف " –على رأي بعض 

 Jeanجيبير جان  «ويعترف    Joubert «  بأنه ال يعتمد على أية مصادر في كتاباته

عن اإلسالم، بل يكتفي باآلراء العامة، وال يملك أية وسيلة للتمييز بين الخطأ 

والصواب، " ال جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن 

  .   2يتصوره المرء "

صرار والترصد، بدأوا في تحقيق التراث وبعد ھذا التشويه المزيف مع سبق اإل  

المطابع األوروبية في إعادة طباعة وإنتاج النصوص الفقھية اإلسالمي فاشتغلت " 

قام أنطوان جاالن بترجمة (ألف فوالدينية اإلسالمية تحت إشراف أعالم المستشرقين، 

بتحقيق  » م1956- 1894ليفي بروفنسال  « م، وقام الفرنسي1711ليلة وليلة) عام 

تاريخ (البن حزم األندلسي، و )جمھرة أنساب العرب(الروض المعطار للحميري، و

 Fransروزنتال  سفران «ز اھتمام للنبھاني، وتركّ  )قضاة األندلس Rosenthal « 

على تحقيق أعمال المؤرخين المسلمين، فحقق وترجم إلى اإلنجليزية مقدمة ابن 

لمحيي الدين الكافيجي،  )صر في علم التاريخالمخت(الطبري، وكتاب  وتاريخخلدون، 

للسخاوي، وأصدر دراسة معمقة عن  )اإلعالن بالتوبيخ على من ذم أھل التاريخ(و

أغوسطين «. وانصب عمل المستشرق الروسي )علم التاريخ عند المسلمين(

 Augustine كراتشكوفسكي Kratchkowski «  على تحقيق وترجمة األعمال

 Ferdinand فرديناند فستنفيلد«الجغرافية للمسلمين، وترجم  Festenfeld« ) معجم

رينھارت  «وعمل الھولندي  للقزويني. )وصف العالم(لياقوت الحموي، و )البلدان

 Reinhartدوزي  Douzy « على تحقيق وترجمة أعمال العلماء المسلمين في
                                                            

ـ مجموعة مؤلفين: المستشرقون وموقفھم من التراث العربي اإلسالمي، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع،   1
  213، ص2014، 1ط 
  22ـ محمود حمدي زقزوق: اإلستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص   2
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لعبد  )المعجب(معجًما أللفاظ العربية، وحقق وترجم كتاب المغرب واألندلس، فوضع 

 Carl كارل بروكلمان«قام و الواحد المراكشي، Brockelmann «  بترجمة وتحقيق

 إيفالد فاجنر « م، وقا)تاريخ األدب العربي(العديد من أعمال األدباء العرب، وألف 

Eivald  wagner« فريتز كرانكوف  «بنشر ديوان أبي نواس، ونشرFritz 

Krenkow«  البن  )الدرر الكامنة(أعمال األصمعي وأعمال شعراء الجاھلية وحقق

ديوان عروة  » Theodore  Noldeke نولدكةتيودور  « حجر العسقالني، ونشر

 David صمويل مارغوليثدافيد  «بن الورد، وحقق  Samuel Margoliouth « 

لياقوت الحموي.  )معجم األدباء(ألرسطو، و رالشعترجمة يونس بن متى كتاب "فن 

 Reggieبالشير «وحقق  Blacher « )وقام األنداسي البن صاعد )طبقات األمم .» 

اإليضاح ( »بالجستراتشر«بوضع ترجمة للقرآن الكريم، وحقق  »جاك بيرك وبالشير

اء، و) معاني القرآن(لألبياري، و )في الوقف واالبتداء بن ال )طبقات القراء(للفرَّ

  . 1" الجزري

) الذي كان يعتبر اإلسالم ھرطقة مسيحية، 1156 – 1092ويرد بطرس الناسك (   

مبررا جھده في الترجمة: "إذا كان ھذا العمل يبدو من النوافل الزائدة ألن العدو ليس 

عرضة للھجوم بمثل ھذا السالح، فإني أُرّد بأن في بالد ملك عظيم تكون بعض 

سالم صنع األسلحة األشياء للدفاع وبعضھا للزينة وبعضھا لكليھما معا. إن سليمان الم

للدفاع ولو أنھا لم تكن ضرورية في زمانه، وداود صنع الزينات للھيكل، ولو أنه لم 

تكن ھناك وسائل الستعمالھا في عصره، وكذلك الحال مع ھذا العمل فإذا لم يكن 

باإلمكان تنصير المسلمين به، فمن حق العالم على األقل أن يساند إخوانه الضعفاء في 

  .2ين يسھل افتضاحھم بأشياء صغيرة " الكنيسة الذ

وبناء على ھذه الحقائق التاريخية الساطعة، كيف يمكن ألي عاقل أن يغمض عينيه     

؟ أليس من حقنا العمل ليل نھار للعودة إلى أصل تراثنا، واستعطاء ثمينه، ا يقابلھا لمّ 
                                                            

سبتمبر  25 ، على الشبكة، بتاريخوإحياء التراث اإلسالمي وإصداره في أوروبا اإلستشراقحركة ـ ينظر:  1 
2012  

  25ـ محمود حمدي زقزوق: اإلستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص   2
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وأسمى من ذلك كله، اكتساب  وتطھيره من غثه، معتمدين كل السبل الموصلة لذلك؟

  .  التي أنتجت ھذا التراث ومعرفة اآلليات

  : طه عبد الرحمن و التراث  

ة  المفكرون في نظرتھم للتراث، واختلف الباحثون و      ذلك الختالف مشاربھم العلمي

ذين صاغوا دعواتھم  والثقافية، وتوجھاتھم الفكرية، ويعد طه عبد الرحمن واحدا من ال

ذي  ديث، ال ي الح ع العرب اختالف المجتم اط اختلفت ب ى أنم راث عل ع الت ي التعامل م ف

اط ال. يترنح الكثير منه تحت سلطة التقليد و دعوى التجديد ة، ھذا المجتمع ذي األنم ثالث

ائر "تراثي محض   أوله دين وس تقبل، ھو ال التراث فيه ھو الماضي و الحاضر و المس

ى حاالت  ر إل ه التغيي در في ع ين و مجتم ل شيء، ھ ديل عن ك و الب ة، ھ ال اليومي األعم

ليم نھج الس ه، و1"عفوية بعيدة عن القصد وأدواتھا تفتقر إلى الطابع العلمي والم ال   ثاني

ده رمز تراثي، قطع الصلة م راث عن ع التراث كونه يتعارض مع الحياة العصرية، والت

ه تعارضا صريحا  ذي شّكل تراث الغرب ال دي ب للتخلف، وقيد للحرية واإلبداع، فھو يقت

ـمحرفة تعيق "  مع العلم و العصرنة ة النصرانية ال د وجدت الديان ا ق ا كانت أوروب فلّم

اة تقدمھا ونھضتھا ظھر فيھا التيار الذي أطلق علي ه التنوير منادياً بفصل الدين عن الحي

اة األخرى من سياسة واقتصاد ...أو قصر الدين على الشعائر التعبدية  أما شؤون الحي

ه دين ب ة لل ا 2"واجتماع فال عالق ه، أم ه اإلستدمار  ثالث التراث، غيّب د ب فھو حديث العھ

ك  ى أنقاضه، ألن ذل ه أو عل اء علي ه، والبن د الصلة ب د تحرره يري نين الطوال، فبع الس

  .جزء من ھويّته إن لم يكن الھّوية كلھا 

    

  

                                                            

ـ د، أبو بكر جياللي: التراث و المجتمع، قراءة في المجتمع العربي المعاصر، على الموقع:  1 
http://www.almothaqaf.com  صباحا 6.15على الساعة  2018مارس  19الدخول: يوم  

                                                                                                                             .ـ م ، س ، نفسه   2
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رحمن  د ال ه عب ة، فحصھا ط اط الثالث ذه األنم ه  ھ ي كتاب ويم  –ف ي تق نھج ف د الم تجدي

ا  1ـ التراث اطيوقّدم لھ نھج في تع د الم ى تجدي ا إل ا فيھ راث، ورسم  *وصفة دعاھ الت

ا  ة منھ ات العقالني تعمالھم لآللي ه، واس تغلين علي راث والمش اطي الت دودا لمتع ح

  .*والفكرانية

  :  أ ـ حدود اآلليات العقالنية  

ى      اھج عل در المن ه أق دين أن بيّن طه عبد الرحمن أن أصحاب المنھج العقالني المعتق

تفادة وذج  االس ى للنم ة المثل اذج التراثي ار النم ي اختي وا ف د اختلف راث، ق ن الت ة م العلمي

زيء، ي التج وا ف الي وقع ي، وبالت ح "  العقالن وص واض ذه النص ن ھ ان م ا ك م م ث

ي زم ف ة، ل ى العقالني ة  االنتساب إل ق مقتضيات الحداث ه وف اع ب ه واالنتف نظرھم تحقيق

ة، وجب  ذه العقالني ا أو مخاصما لھ ا مجانب ان منھ وشروط التطلع إلى المستقبل؛ وما ك

ه  زأ من ة، فليُجت ة والمقابل ه قصد المقارن ى تحقيق ه؛ وإن دعت الضرورة إل دھم ترك عن

ا ، فوجب االعت2"بعينات تؤخذ منھا العبرة، ويحصل بھا االتعاظ يھم من زواي راض عل

ا  ا من دعوى مفادھ ة للتكامل ال للتفاضل، منطلق ة قابل اذج التراثي الث، ألن النم أن  "ث

ة في الوسائل  التقويم الذي يغلب عليه االشتغال بمضامين النص التراثي، وال ينظر البت

ى  ة إل ع في نظرة تجزيئي ذه المضامين، يق ا ھ اللغوية والمنطقية التي أنشئت وبلغت بھ

  . 3" التراث

                                                            

المغرب ، الطبعة الرابعة                                         -ـ كتاب صادر عن المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   1
ب العطاء من الفعل أعطى، آخذا ذلك على أستاذنا طه عبد ـ أستعمُل ھنا مصطلح التعاطي الذي أقصد به طل*

ال  - رأيي  –فالتقويم في  –تجديد المنھج في تقويم التراث –الرحمن الذي استعمل مصطلح التقويم في عنوان كتابه 
يكون إال لإلعوجاج قال عمر بن الخطاب: إن رأيتم فّي اعوجاجا فقّوموه .أما إذا كان القصد إعطاء قيمة للتراث، 

فمصطلح التقييم أنسب، وال أرى ذلك مطروحا،ألن قيمة التراث كامنة فيه، وما اشتغال الباحثين عن كنوزه تعظيما 
لرحمن يؤمن بان التراث كان ولم يزل روحا ال حياة لفكر دونھا. ينظر: أو تشويھا إال دال على ذلك.وأن طه عبد ا

                                                                                       9في تقويم التراث، صطه عبد الرحمن: تجديد المنھج 
فكرانية مرادفا لمصطلح اإليديولوجيا في جانبھا السلبي، معتقدا أن يستعمل طه عبد الرحمن مصطلح الـ **

لإليديولوجيا جانبا آخر إيجابي، وأنھا معرضة لحمل معنى قدحي لفعلھا (أدلج)، أي سار في الليل . ينظر : طه 
، 2012، 4عبد الرحمن : تجديد المنھج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب ، ط

  على ھامشيھما  25-24ص
، 4المغرب ، ط  -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء عبد الرحمن: تجديد المنھج في تقويم التراث، ـ طه   2

  25، ص 2012
  23، ص المصدر السابق نفسهـ   3
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أنھا لم تبرھن على تحصيل الدربة في استخدام اآلليات العقالنية المنقولة، من : أولھا "  

مفاھيم مصطنعة وقواعد مقررة ومناھج متبعة ونظريات مسطرة، فضال عن أن تبرھن 

  .على اإلحاطة بتمام تقنياتھا وبكمال وجوه إجرائيتھا

ا، أنھا لم تمھد إلنزال ھذه اآل: اھثانيت   د كاف وشامل لھ راث بنق ى الت ليات العقالنية عل

  .الوصفية وقدرتھا التحليلية وقوتھا االستنتاجية حتى تتبين مدى كفايتھا

ي : اھثالثت   ار منھج ي اختي ث ھ ن حي ة المعاصرة م ى العقالني د عل ر النق م تج ا ل أنھ

دو ار، وأن ح ذا االختي ى ھ ذت تتطرق إل د أخ ة ق يما وأن المراجع ده مخصوص، ال س

وا  وله ورتب عوا أص ن وض د م لي عن ه األص ي موطن وحھا ف ا ووض د دقتھ ذت تفق أخ

  . 1"مسائله

  : انيةفكرـ حدود اآلليات ال ب  

دأ     ى مب تند عل ادر  » التسييس «بين طه عبد الرحمن أن أصحاب ھذا االتجاه المس الق

في نظرھم على الوفاء بشروط النھضة الثقافية والحضارية، المحمول على التخصيص 

ل  ازع ألج ى التن لطة، وعل ة الس د ممارس دافع قص ى الت اعي دال عل ياق اجتم ي س ف

وا أيضا في التجزيء،  ة " الحصول على القوة، قد وقع ان من النصوص التراثي ا ك فم

ة  » الفكرانيين «عند مستجيبا لھذه القيم التسييسية، لزم  أن يحتل مكانه في سياق التعبئ

ه  ر وتنسب إلي ه أن يقب ى ب العامة، وما كان مجانبا أو مخاصما لھذه القيم النضالية، أول

ذي أصاب الوجود اإلسالمي العربي " يھم ، 2أسباب التدھور ال راض عل فوجب االعت

  :من زوايا ثالث

دأ الن: أولھا"   اه يخل بالمب ذا اإلتج د أن ھ ى نق ادر إل ه ب ه، حيث إن دعوا إلي ذي ي دي ال ق

ات االستھالكية المسيَّسة ة اآللي ر امتحان كفاي ذا   التراث من غي ا في ھ التي توسل بھ

  .النقد

                                                            

  25ـ المصدر السابق نفسه ، ص  1
        .                                                                                                                             26ـ م ، س ، ن ، ص 2
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  . منه إلى التسييس  *أن خصوصية النص التراثي أقرب إلى التأنيس: ثانيتھا 

ة التأنيسية للنص الترا: ثالثتھا  رانيين أن عدم االنتباه إلى الوظيف ى الفك ي، ضيعت عل ث

  . 1"أسباب الجمع بين أجزاء التراث التي تفتح نصوصه على آفاق التأليف و التوحيد 

  : دعوى تجديد النظر إلى التراث  

ل     ه أو ق دد قّرائ دد بتع ه متع ه، وأن ي ذات د ف راث واح رحمن أن الت د ال ه عب رى ط ي

ه، " باختالف القراءات،  دد في دا ال تع إن التراث بوصفه جملة وقائع معلومة، يبقى واح

ه وصفا أو  تغلوا ب ذين اش ولو أن الطرق الموصلة إلى ھذه الوقائع ھي بعدد المفكرين ال

، ويرى أن الھّوة بين الماضي و الحاضر، وعجز المستمدين من عطاء التراث، 2" نقدا 

ل ى توّس ى موضوع إنما يعودان إل ة ال مأصولة،  المشتغلين عل ات منقول راث بآلي " الت

وإلى قصور في الفھوم عن طلب حوار مع التراث يتوسل بآليات حديثة منقحة، ويشحذ 

ه ي نفس نص التراث اج ال ات إنت ه؛ آلي ت نفس ي الوق ي  ،3"ف ع ف ذي وق ل ال ين الخل ا ب كم

ى النص التراثي  اد ومؤرخين المشتغلين عل ر أ" ... الباحثين المعاصرين من نق ن غي

مسالك التقويم التي غلب األخذ بھا عند النقاد و المؤرخين وعند النظار والمنظرين من 

د مضامين  ى نق الباحثين المعاصرين، عربا ومستشرقين، يبدو أنھا آثرت االقتصار عل

ذا 4" التراث من دون الوسائل التي عملت في توليد ھذه المضامين وتشكيل صورھا ، ل

ويم  " ينبغي الخروج عن الطريق الذي اتبعه مفكرو الغرب والعرب على السواء في تق

ـ، ويشيد بحرص أسالفھ 5التراث اإلسالمي العربي " راث ص –م ـــــــــ في  –انعو الت

د "  تخيّرھم الوسائل، والسعي إلى تحصيلھا ونقدھا وتنقيحھا حسب الغرض العلمي، فق

                                                            

ـ التأنيس ھو أيالء الجانب األخالقي والمعنوي والروحي وظيفة رئيسية في النھوض بالفكر، فتكون قيمة النص *
امنة في الفوائد العلمية واآلثار المعنوية التي يولدھا عند القارئ أكثر مما تكمن في المقروء من جھة التأنيس ك

، وليس وحدة تسييسية كما يعتقد »وحدة تأنيسية  «الجوانب التسييسية والمادية؛ فالنص التراثي ھو على الحقيقة 
      27. ينظر: طه عبد الرحمن، تجديد المنھج، ص»الفكرانيون «
  27ـ المصدر السابق نفسه، ص 1
  13، ص 2003،  1ـ طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل، دار الھادي، بيروت لبنان، ط  2
، 1، قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ططه عبد الرحمن ـ إبراھيم مشروح:  3

  159، ص 2009بيروت 
   23المنھج في تقويم التراث، صـ طه عبد الرحمن : تجديد  4
  144، ص  2003، 1ـ طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل، دار الھدى، بيروت لبنان, ط  5
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م من  ائل، سواء ضبطوھا أم كان صانعو التراث ال ينشئون خطاباتھم بما اتفق لھ الوس

ائل بحسب أغراضھم  ذه الوس رون ھ ك، يتخي ى خالف ذل انوا عل ل ك م يضبطوھا، ب ل

ا،  دخول في االشتغال بھ ل ال ك أسرارھا قب ين أوصافھا وتمل ى تب ون عل العلمية، فيعمل

ارا  ا، إظھ دھا وتنقيحھ ل يمارسون نق ا، ب دراتھم فيھ ويتنافسون في تحصيلھا وتوسيع ق

نظم لرسوخ معرفتھ م بھا، فتأتي خطاباتھم قائمة بشرائط العرض المدلل، وبمقتضيات ال

  . 1"المعلل 

ة    ى اكتشاف عالق ه إل رحمن، دفعت د ال دى طه عب وانطالقا من وحدة التراث كقناعة ل

التداخل والتكامل التي طبعت جميع العلوم المنتجة للتراث، ھذا التداخل و التكامل كانت 

ذي ديني ال نص ال ه ال الة  نوات تجابة لرس ي أنجزت اس ل النصوص والت ه ك دارت حول

ومن األسباب التي ساھمت في ھذه التداخلية ھي محورية النص القرآني في " الوحي، 

بعض  الثقافة اإلسالمية، إضافة إلى خدمة العلوم بعضھا لبعض، وتبعية العلوم بعضھا ل

ه  ة للنص القرآني خاصة في تجليات المؤسسة، وعناصره بشكل مباشر، في ھذه الخدم

  .  2"المركبة له

راثعليهو      ا عداه،  ، أصبح النظر في الت ة مم ره وأوثق تاريخي ة من غي ر حداث أكث

ذه  ة ھ ا طلب مواءم ة، كم ائلھا الناجع ا، أي وس بحكم أنه لم يطلب من الحداثة إال أدواتھ

ة  د إجرائي الوسائل لخدمة إشكاالتنا، حتى إنه فتح طريق اإلبداع العربي من خالل تجدي

الموقف من التراث من حيث  اآلليات المنتجة للنص التراثي، وھكذا تتحقق تاريخية ھذا

ة  ا التجرب د بھ ة تمسك بالخصوصية لتم دخول في إبداعي د العطاء وال كونه طلب تجدي

ا موصولة  ا يجعلھ دادھا بم تمداد مقومات الحضارة وإم ى اس اء عل ة بن اإلنسانية الكوني

   .بتراثنا اإلسالمي العربي

   

  
                                                            

  83ـ م، س ، ن ، ص   1
محمد بنعمر: الداللة المصطلحية للتداخلية وموقعھا في قراءة التراث عند الدكتور طه عبد الرحمن، مركز  ـ  2

  3، ص2011نوفمبر  26، 69الدراسات، أوراق نماء نماء للبحوث و 
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  : اعتراض النموذج الجابري في تقويم التراث 

ى النموذج الجابري، " يعترض ط    رحمن عل د ال ويم ه عب إّن نموذج الجابري في تق

النظرة الشمولية والعمل  ول ب التراث يقع في تعارضين اثنين، أحدھما التعارض بين الق

ين العمل  ات وب ى النظر في اآللي دعوة إل ين ال اني التعارض ب ة، والث النظرة التجزيئي ب

  . 1"لياتبالنظر في مضامين الخطاب التراثي في اآل

الذات/التراث، ونقد نقد  : الثنائياتنقد المؤسس و المبني على  مزدوجالنقد ھذا ال    

، غربية/تداخل شرقية التعيش  الثقافة العربية اإلسالمية نأالحداثة، خاصة  اآلخر/

مقومات ھذا التراث ومصادره  ،تؤطره رؤية تداولية تضع بوضوح ومنھجية

 الضرورية وأدواته المتحكمة في نسج عناصره وقضاياه ومضامينه. 

ا كل المقاربات سواء راث، باعتباره وحدة منسجمة، مقوضإذ أنتج دراسة تكاملية للت

في المشروع الفكري  وقدم نقدا ألفضل شاھد في نظره ممثال ،حداثية أمتراثية  كانت

، وخاصة كتبه الثالثة: "نحن والتراث" و"تكوين العقل العربي" لمحمد عابد الجابري

 ."و"بنية العقل العربي

نقد طه عبد الرحمن من فحص دعوى الجابري المتعلقة بالنقد  وينطلق   

اإلبستيمولوجي للتراث، إذ شكك في ھذه القراءة ومدى صالحيتھا، وذلك من خالل 

وقد ْاحصى العثرات المنھجية  ،اتيحبمفاھيمھا المف واإلمساك أسسھاالوقوف على 

فقد جعلته مسألة  ،والثغرات المعرفية في كتابه "تجديد المنھج في تقويم التراث"

يتمثل في رصد المفاھيم  األولالتأصيل التي اعتمدھا يقوم بنقد مزدوج ومضاعف: 

لي منقولة من المجال التداو بھا الجابري في بحث التراث آلياتالتي استثمرھا وتوسل 

والالمعقول، والعقل المكون...  الغربي، مثل مفاھيم: القطيعة، والبنية، واإلبستيمي،

التي تعكس منطلقاته النظرية المتنوعة: كاإلبستيمولوجيا الباشالرية، وعلم النفس  ،لخإ

من خالل  الثانيالتكويني والبنيوية وفلسفة التاريخ الھيجيلية والماركسية. ويتجلى 

مساءلة ھذه المفاھيم وشروط إنتاجھا سواء داخل مجالھا التداولي األصلي، أو كيفيات 
                                                            

   157 - 156ـ المرجع السابق نفسه ، ص  1
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الجابري لم يقف عند دقائق اآلليات  نأنقلھا إلى مجال تداولي غريب عنھا، إذ كشف 

المنقولة التي استعملھا في أنموذجه التقويمي، باعتبارھا ال تشكل نسًقا متماسًكا بسبب 

ءاتھا المنھجية والمعرفية من جھة، وعدم وضعه معايير تبرر اختياره تضارب اقتضا

لھذه اآلليات من مجاالت معرفية مختلفة: البنيوية والتكوينية والعقالنية والجدلية من 

ن ھذه اآلليات وضعت، حسب طه عبد الرحمن، في أباإلضافة إلى  .جھة أخرى

ضى شروط مخالفة لشروطه، ْاصلھا لموضوعات مغايرة لموضوع التراث، وعلى مقت

فيكون إنزالھا على التراث من غير ممارسة ْاشد أساليب النقد عليھا سبًبا في التصرف 

ة ال فيه بغير أحكامه الالزمة له، فيؤدي ھذا التصرف إلى إخراج التراث على صور

طه عبد الرحمن  ويقدم ،1" جزائھا وتساند عناصرھاأتحافظ على بنيته في تداخل 

ن األمثلة تعبر في نظره عن تھافت دراسة الجابري، سواًء حينما استعمل مجموعة م

لجابري آللية المقابلة يخرج إن استخدام ا" :اآلليات المنطقية كآلية المقابلة، إذ يقول

و ما أسواء فيما تعلق منھا بالمطابقة  ا عن الضوابط المنطقية المقررة فيھا،خروج

ن الالمعقول العقلي ونقيض المعقول الديني... تعلق منھا بالمعارضة، فقد طابق بي

" فيصير المعقول الديني عنده بمنزلة الالمعقول العقلي، خالًفا للمسلمة التي صرح بھا
وآلية التقسيم، حينما قسم الجابري األنظمة المعرفية التي اختص بھا التراث العربي  ،2

، وبين خصوصيات كل وحددھا في ثالثة ھي: "البرھان"، و"البيان"، و"العرفان"

نظام على حدة ووجوه تعالقاته، إذ يقول: "فالبيان كفعل معرفي ھو الظھور وإظھار 

الفھم واإلفھام، وكحقل معرفي ھو عالم المعرفة الذي تبنيه العلوم العربية اإلسالمية 

الخالصة، علوم اللغة وعلوم الدين... وكنظام معرفي ھو جملة من المبادئ والمفاھيم 

عرفان كفعل اءات التي تعطي لعالم المعرفة ذاك بنيته الالشعورية... وأما الواإلجر

الكشف" أو "العيان"، وكحقل معرفي ھو عبارة عن "صحابه بـ أمعرفي فھو ما يسميه 

خليط من ھواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون الدين الذي تقوم على ھامشه لتقدم له 

لكامنة وراء ظاھر نصوصه... (وكنظام معرفي ما يعتقد العرفانيون بأنه "الحقيقة" ا

يتمحور) حول قطبين رئيسين؛ أحدھما يستثمر اللغة بتوظيف الزوج الظاھر/الباطن، 
                                                            

  27نفسه، ص السابق المرجعـ   1
    48طه عبد الرحمن، تجديد المنھج في تقويم التراث، ص  ـ 2
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والثاني يخدم السياسة... وذلك، بتوظيف الزوج الوالية/النبوة، وأما البرھان كفعل 

العلمية معرفي فھو استدالل استنتاجي، وكحقل معرفي ھو عالم المعرفة الفلسفية 

المنحدر إلى الثقافة العربية عبر الترجمة، ترجمة كتب "أرسطو" خاصة، (وكنظام 

أحدھما يخص المنھج ويوظف الزوج  :معرفي، يتمحور) حول قطبين

 .1"األلفاظ/المعقوالت... واآلخر يخص الرؤية ويوظف الزوج الواجب/الممكن

وقد وقع ھذا التقسيم الثالثي ألنظمة المعرفة في التراث عند الجابري في مغالطة    

وتتجلى في ـ ازدواج المعاييرـ تسمى بمغالطة  ـ حسب طه عبد الرحمنـ منطقية، 

استخدام معايير متعارضة في بناء التقسيم وما يتعلق به من ترتيب، ذلك أن كل نظام 

مقولة متعلقة بالصورة االستداللية العقلية،  رھانفالبينتمي إلى إطار مقولي مختلف؛ 

مقولة متعلقة بالمضمون  والعرفانمقولة متعلقة بالصيغة اللفظية،  البيانبينما 

ا في ھذا التقسيم، بل تعددت لم يعتمد معيارا موحد ھذا يعني أن الجابري ،المعرفي

د الرحمن يقول: معاييره بين "اللغة" و"المنطق" و"المعرفة"، وھذا ما جعل طه عب

"إن التقسيم الثالثي: "البرھان" و"البيان" و"العرفان" تقسيم فاسد، ودليل فساده ازدواج 

المعايير المتبعة في وضعه، ھذا االزدواج الذي ال يؤدي إليه إال عدم تحصيل الملكة 

ا، لكان له الخيار جية، ولو أن الجابري اعتمد معيارا موحدفي العلوم الصورية والمنھ

وھكذا، فإن نقد طه عبد الرحمن لمشروع الجابري أّطرته  2"ي تقسيمات متعددةف

الرؤية التداولية للتراث، والتي تأسست على مقتضيات المجال التداولي المتميز عن 

 إلىغيره من المجاالت بأوصاف خاصة، ومنضبط بقواعد محددة يؤدي اإلخالل بھا 

كما تجلت  ،لتأصيل ْاو مستوى التقريبآفات تضر بھذه الممارسة سواء على مستوى ا

ھذه الرؤية التداولية من خالل التقويم الشمولي التكاملي للتراث الذي يجمع بين 

لتي أنتجت ھذه االشتغال بمضامين النص التراثي، وبين اآلليات المنطقية واللغوية ا

تقويم  األمر الذي جعل طه عبد الرحمن يعتبر دعوى الجابري في ،المضامين التراثية

                                                            

  574 -575ص  ابد الجابري، بنية العقل العربي،محمد عـ   1
 55تقويم التراث، ص  طه عبد الرحمن، تجديد المنھج فيـ   2
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المنقولة التي  أوالتراث، دعوى تجزيئية لم تقف على دقائق اآلليات المأصولة 

 .استعملھا في أنموذجه التقويمي

لقد مس نقد طه عبد الرحمن لمشروع الجابري مرتكزات ومرجعيات خطابه، مما    

يعكس اختالف المنطلقات والمقاصد، بل الرؤى، بالرغم من أن الجابري يقر بأن 

"إن النظرة الكلية لھا ما يبررھا سواء  يغلب عليھا الطابع الشمولي،ته للتراث سمعالج

تعلق األمر بعلم البالغة أو بعلم النحو أو علم الفقه وأصوله أو بعلم الكالم، فھذه العلوم 

فھذا ،  1" ھو البيانم واحد ا لعلة بصورة تجعل منھا مظاھر أو فروعمترابطة متداخل

المادة التراثية وكيفية معالجتھا لدى كل من الجابري وطه عبد الرحمن، الوعي بطبيعة 

 :يجعلنا نقدم مجموعة من المالحظات تخص خطابيھما، وھي

التراث من خالل استكشاف  إذا كان خطاب طه عبد الرحمن يتوخى تقويمـ    

األدوات اللغوية والمنطقية التي أنشأته، واستغراقه في استخراجھا وتحديدھا وتبويبھا 

، فإن خطاب )منطق الخطاب( لنقل انشغاله بـ وأمن التدقيق والتنسيق والتجريد، بكثير 

محايدة وموضوعية لقراءة النص التراثي، ألن  إستراتيجيةالجابري ال يندرج ضمن 

األدوات المنھجية التي توسل بھا ليست غاية في ذاتھا، بقدر ما ھي وسيلة للكشف عن 

المعاني المتعددة التي اكتسبھا ھذا النص في صيرورته التاريخية التي تستوجب الحفر 

والتأويل الذي يستجيب ألسئلة الحاضر ورھاناته، أو لنقل إن الجابري كان منشغالً 

 .منطق الخطابكثر من أ )سياسة الخطاب(بـ

المعرفي  مؤسسة على الجانبإذا كانت الرؤيُة التداولية لطه عبد الرحمن ـ   

حداثة إسالمية  بناء، وواإلتباعالصرف، بغية تحرير المتفلسف العربي من آفة التقليد 

جوھرھا األخالق، فإن رؤية ناقد العقل العربي مشغولة بھاجس التأخر التاريخي 

 . وسؤال النھضة والحداثة والتنمية والتقدم

إذا كانت الرؤية التداولية لطه عبد الرحمن تتعالى على السياسة وتنظر إلى ـ   

لمصالحه  إتباعهخشية  السياسي نظرة شك وريبة وتحتقر الفيلسوف المشتغل بالسياسة
                                                            

  88محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ص ـ   1
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الضيقة دون نشدان الحقيقة والفضيلة، فإن رؤية الجابري النقدية يحركھا الموقف 

ة السياسي وااللتزام السياسي بقضايا المجتمع وھموم الناس واالنخراط في حركي

وھذا ما جعل صاحب الرؤية التداولية خارج حركة  ،التاريخ بكل نجاحاته وإخفاقاته

  1" السياسة التاريخ ومفعول

لقد شدد طه عبد الرحمن في نقده لألدوات والمفاھيم التي توسل بھا الجابري في    

قراءته للتراث، إذ بّين عدم اتساقھا مع طبيعة المادة المدروسة، وتھافتھا في اإلمساك 

كونھا متقادمة وال تساير تطور المعرفة  إلىبحيثيات سياق اشتغالھا، باإلضافة 

لكّن المتتبع لمشروع الجابري يالحظ أن أطروحته ، ومستجدات البحث العلمي

دفعة واحدة، بل خضعت لمراحل في عملية تشكلھا، حيث  تأتالخاصة بالتراث لم 

استندت إلى رصيد ھائل من النصوص التراثية والمعطيات التاريخية، كما اعتمدت 

ت منھجية مستمدة من حقول معرفية معاصرة، موظفة في سياق بناء البحث على أدوا

  .2" واستخالص النتائج

مشروح أن الجابري في دعوته للنھوض بالتراث يركز على العقالنية،  إبراھيميرى     

بيله للنھوض ويتوسل باآلليات والمضامين المعرفية الغربية "  لقد اتخذ الجابري النقد س

مھتدياً بالعقالنية، وغايته نقد أنظمة المعرفة، متوسالً بآليات منھجية ومضامين بالتراث 

ا  ذي يعنين ة، وال وم القطيع معرفية غربية من قبيل مفھوم العقالنية ومفھوم السلطة ومفھ

  .3" ھنا ھو االستراتيجية التي اعتمدھا الجابري للنھوض بالتراث

ر ال    ه فك ي بأن ر العرب ابري الفك راث  ويصف الج راءة الت ذا عجز عن ق اريخي، ل ت

قراءة موضوعية، بل قرأه قراءة سلفية تتكئ على الماضي الستمداد الحلول الجاھزة، " 

ى الحد األدنى  د إل اريخي يفتق ه فكر ال ت الفكر العربي الحديث والمعاصر ھو في مجمل

ه وتستمد من الموضوعية؛ ولذلك كانت قراءته للتراث قراءة سلفية تنزه الماضي وتقدس

                                                            

إدريس جبري، الحوار المعطل، ضمن كتاب التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، ـ   1
  163، ص 2012منشورات دار التوحيدي، 

  73ص  ،1999 ،كمال عبد اللطيف، نقد العقل أم عقل التوافق، سلسلة شراعـ   2
الرحمن، قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،  طه عبد :إبراھيم مشروحـ   3

  .151، ص 2009،  1، لبنان، طبيروت
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وإذا كان ھذا ينطبق بوضوح كامل  ،الجاھزة لمشاكل الحاضر والمستقبل )الحلول(منه 

لفاً  ا س ار أّن لكل منھ على التيار الديني؛ فھو ينطبق أيضاً على التيارات األخرى، باعتب

  .  1" يتكئ عليه ويستنجد به

ثة بالتماس شروط مجاوزة التراث وتحقيق الحداوبذلك أراد الجابري بھذا الوصف "    

ائج  مد الحاضر في التراث الماضي، وھذه الشروط التي ليست في حقيقة األمر سوى نت

ى  ره من سھولة (الھروب إل ه غي د ب ا انتق الحداثة الغربية، وبھذا قام الجابري بعكس م

ة، و ،، إذ وقع في (الھروب إلى الوراء)األمام) ة مطلق ة كمرجعي يتخذ الجابري العقالني

ة غير أنه  راث، ألن آلي ه من الت ليس من السھل بناء نظام تصوري دقيق ومحدد لموقف

نحن)  د (ال الفصل والوصل المزعومة في كتاب نحن والتراث لم يتحقق بواسطتھا تحدي

اجس ي الھ ا ف ھا وذوبانھ ا موضوعيا النغماس راث فھم م الت دم فھ ارج  السياسي، ولع خ

ة الغربي توعب ال المرجعي ي ال تس قاطاته الت روطه ة وال تحإس اع ش يس المتن ق التأس ق

ع ةالكامل وب م وار المطل از الح دم إنج ة وع اريخ والسياس رة الت ي دائ اره ف ، وانحص

  .2" التراث

راث،    ة الويضيف إبراھيم مشروح عن دعوى مجاوزة الت ى مقول اً عل رمعقب طه  مفك

د راث: عب اوز الت ى تج دعو إل ن ي ّم م ي تھ رحمن الت اوزة "  ال وى مج راث إّن دع الت

ا،  وتصفية الحساب معه استجابة للتاريخانية أو العقالنية المجردة تقع في نقيض مطلوبھ

ا  ة، إنم ذلك أّن ذريعة التجرد من التراث ومن كل أصالة أو من كل خصوصية تاريخي

اتخضع لمع ھا ليست إال قيم ن أن ايير ھي نفس ا م يس لھ ي، ول راث األجنب ذا الت ا ھ جھ

  .3" ال ما لھذا التراث نفسهالشمولية أو الكونية إ

راءتھم       لقد اتخذ الجابري منھجا شموليا في تقويم التراث، وأنكر على المستشرقين ق

ة ،"  ام بالتجزيئي راث، وق م للت ر بعل ق األم واء تعل ا، س ا يبررھ ا م ة لھ رة الكليّ إّن النظ

ذه الم، فھ م الك ه وأصوله، أو بعل م الفق و، أو بعل م النح ة، أو بعل ة  البالغ وم مترابط العل

                                                            

  13ص  ، 1980، ، 1لبنان، ط ، بيروت،، دار الطليعةنحن والتراث :محمد عابد الجابريـ   1
   157 - 156، ص قراءة في مشروعه الفكريالرحمن،  طه عبد :إبراھيم مشروحـ  2
   13 -12الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ص  طه عبد :. وينظر 158ـ المرجع السابق نفسه ، ص  3
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وقع في  ، وبذلك "1"متداخلة بصورة تجعل منھا مظاھر أو فروعاً لعلم واحد ھو البيان 

ى التعامل مع  ه إل ا في ذي دع ين التطبيق التجزيئي ال ين النظرة الشمولية وب التناقض ب

ة متفاضلة ال  ة معرفي العلوم العربية على اختالفھا بصورة تجزيئية، إذ قسمھا إلى أنظم

ة بالصورة راب ة متعلق ان مقول اني، كون البرھ ي البرھ ام المعرف ا، وھي: النظ طة بينھ

االستداللية العقلية، والنظام المعرفي البياني، كون البيان مقولة متعلقة بالصيغة اللفظية، 

 ويضيفوالنظام المعرفي العرفاني، كون العرفان مقولة متعلقة بالمضمون المعرفي". 

ا أّن ا " ى إذا اتضح لن راث إل يم الت ى تقس ق، إل اب التطبي ه ب د ولوج ه، عن ابري اتج لج

ى تفضيل جزء واحد  ،ومستقل بعضھا عن بعض ،أجزاء متباين بعضھا من بعض وإل

ل،  ى الشمولية والتكام ه إل منھا على باقي األجزاء األخرى، فال يبقى أي معنى لدعوت

د راث تتفكك في ي رى أّن وحدة الت ه، أال ت ا يدعي ى أجزاء متعارضة على خالف م ه إل

  .2"متعالية فيما بينھا

  : العقل ورؤية طه عبد الرحمن

رن      ات الق ي ثمانين ة ) ف ة الديني ب ( اليقظ رحمن عواق د ال ه عب م ط ان يعل ل ك ھ

ا كثر مّ مالماضي، والتي سميت ( بالصحوة اإلسالمية )؛ ونحن اليوم نلمس ما حذر منه 

ى الّسبه التلبيس ووقعت به الفتنة ؟ ، وھل  ذه الصحوة ) إل ند الفكري فعال افتقرت ( ھ

ار م انتش ي  رغ أطير المنھج وس؟ والت ا النف اق وبلوغھ ي اآلف ا  ھا ف م م ان يعل ل ك وھ

  . 3حصل من الِرّدة التي بّشر بھا من تراجع اليقظة ورجوع الغفلة ؟

ه     ز في كتاب ديني و تجد –أسئلة يجيب عليھا طه عبد الرحمن بسؤال وجي د العمل ال ي

  . *قل كيف نجعل ھذه اليقظة متيقّظة ؟ -العقل

                                                            

دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، المركز  –بنية العقل العربي  :محمد عابد الجابريـ   1
  300، ص 1986 ، 1ط الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،

  33، صالرحمن، تجديد المنھج في تقويم التراث طه عبدـ   2
، 2009، 4ربي، الدار البيضاء، المغرب، ط ـ طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي الع  3
. واعلم أن ھذه الرؤية صاغھا طه عبد الرحمن تحت عبارة ( اعلم ) وكأنه كان متيقنا منھا أو يراھا، وقد  9ص

                          بالرباط .                                                                           1989أفريل  07كتبھا فـــــــــــي 
العمل الديني وتجديد العقل، ص ـ متيّقظة = متكاملة ال متنافرة؛ ومتجددة ال متحجرة . ينظر: طه عبد الرحمن، *
9  
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  ولبلوغ  ذلك يضع طه عبد الرحمن شرطين أساسيين ھما: التجربة والتعقل .   

ا عن شروط     ةأم ي اليقظة اإلسالمية إال  التجرب ى حصول التكامل ف بيل إل " فال س

ا، حتى إذا أدرك  بطريق ينفذ إلى أعماق التجربة اإليمانية، ويبلغ الغاية في التغلغل فيھ

الداخل فيھا نصيبا من ھذا التغلغل، كان حامال له على االتصاف بمكارم األخالق أو قل 

ك طرقا في التعامل مع الغير تستبعد أسباب على (التخلق). ومتى ما نال ھذا التخلق، سل

الفُرقة والتنابذ، وتأخذ بأسباب األلفة والتفاھم؛ فال أضر على تكامل اليقظة من االنشغال 

النظر في أحوال  دل االشتغال ب ال، ب بأفانين الخطاب واالسترسال مع شعب القيل و الق

  .1فضل" السلوك وبالتحقق من استيفاء ضوابط اإليمان على الوجه األ

ا عن شروط    لوأم ر  التعق ى حصول التجدد في اليقظة اإلسالمية بغي " فال سبيل إل

طريق التوسل في تأطير و تنظيم وتأسيس ھذه التجربة اإليمانية العميقة بأحدث و أقوى 

المناھج العقلية، وأقدرھا على مدنا بأسباب اإلنتاج الفكري. وليس يخفى أن القصور في 

ذه اليقظة تنحلباب ھو الھذا ا ا  وذي جعل ھ احي أطمعت الخصوم في التعرض لھ من

و  دون أن يجدوا من أصحابھا من يقدر على معارضتھم بما يفحم ويلجم خصومتھم؛ ول

تح  ى ف ان عل ة اإليم ي تجرب ل ف ل التغلغ ة عم ة منھجي لوا ملك ة ) حّص ل اليقظ أن ( أھ

وُّ  ا تق ع عنھ ة، ويمن ذه اليقظ ن ھ د يحّص المي جدي ر إس ة فك ن إقام وا م ا، لتمكن ل آفاقھ

  . 2القائلين وتحامل المغرضين "

ا    ع بھ لذا فالعقل ال يعدو أن يكون " فعال من األفعال أو سلوكا من السلوكات التي يطل

ل البصر بالنسبة للمبصرات،  ك مث ه في ذل ه، مثل ياء في نفسه وأفق ى األش اإلنسان عل

ذلك العق ين، فك ول للع ل ھو فعل فالبصر ليس جوھرا مستقال بنفسه، وإنما ھو فعل معل

ة  معلول لذات حقيقته، وھذه الذات ھي التي تَميََّز بھا اإلنسان في نطاق الممارسة الفكري

، ھذا العقل اتخذ معنى 3اإلسالمية العربية، أال وھي القلب؛ فالعقل للقلب كالبصر للعين"

                                                            

  10ـ المصدر السابق ، ص  1
  ـ المصدر السابق ، نفسه  2
  18ـ م ، س ، نفسه ، ص  3
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ة  ة في صور ثالث مختلف ( فعل القلب )، وكان حاضرا في الممارسة اإلسالمية العربي

  : 1طه عبد الرحمن كما يلي ذكرھا

  ، بمعنى أن العقل ھو إدراك القلب للعالقة بين معلومين .الربطأ ـ صورة     

فب ـ صورة     ن الك ه م ا يضر ب وع فيم ن الوق احبه م ع ص ل يمن ى أن العق ، بمعن

  النزعات والشھوات واألھواء .

ه الضبطج ـ صورة    ا يصل إلي ل ھو إمساك القلب لم حتى ال ينفلت ، بمعنى أن العق

  منه.   

  : مراتب العقل

ة ومتنوعة،     ل مراتب مختلف ة واحدة، ب رحمن مرتب د ال ة طه عب ل في رؤي ليس العق

ا  تختلف باختالف الموقف الذي تتخذه نحو العمل الشرعي، وھي ثالث مراتب: أدناھ

ل  ردالعق ل المج ا العق د، وأعالھ ل المؤي ا العق دد، وبينھم ذاالمس ده ھ ي نق ا ف  – ، متكئ

  على معايير ثالثة  –رؤيته 

  :* 2أحصاھا كما يلي

  الذي يقول بتحقق اإلنسان عن طريق األفعال . الفاعليةأ ـ معيار           

  الذي يقضي بأن تستند ھذه األفعال إلى قيم معينة . التقويمب ـ معيار          

ا ومكمال  التكاملج ـ معيار         ا بينھ ة متضافرة فيم ال الموجھ الذي يجعل ھذه األفع

  بعضھا لبعض .

  
                                                            

  19 -18ـ م ، س ، نفسه ، ص  1
ـ طه عبد الرحمن : سؤال األخالق، مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار   2

                                                                                                      62، ص 2013، 5البيضاء، المغرب، ط 
للعقل ،  –نقده  –ـ نشير ھنا أنه ال يمكن ألي قارئ أن يدرك  ويفھم فھما واضحا وكامال رؤية طه عبد الرحمن *

ما لم يطلع على كتابيه ( العمل الديني وتجديد العقل ) و ( سؤال األخالق ) ، ففي األول ذكر المراتب ، وفي الثاني 
  وضع المعايير.
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  : العقل المجرد

" إن العقل المجرد عبارة عن الفعل الذي يطلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء    

ين" ل مع ى دلي ذا التصديق إل تندا في ھ ل، ومس ذا الفع د 1ما، معتقدا في صدق ھ . ويؤك

ي  ذا المصطلح ف يوع ھ رد) ش ل المج امش، " مصطلح (العق ى الھ ر اإلسالمي عل الفك

ي؛  يق المي العرب ر اإلس ي الفك تعمال ف ائع االس ه ش ي كتاب امري ف ن الع و الحس ول أب

درك شيء من ( ة من أ، ي ين، فھي مرتفع اإلعالم بمناقب اإلسالم )، أما صناعة اإللھي

ا؛ ولب  وة تسمى لب ذه الق كل شيء ھو خالصته؛ أغراضھا إال بقوة العقل المجرد. وھ

م التحقق  ة، ث ات العالي ة لحدوث الكائن وھي صناعة مجردة للبحث عن األسباب األولي

ى السبيل  اإلجالل، عل ه ب ا يقصد إلي لألول الفرد الحق، الذي ھو، في النھاية، في كل م

  . 2المبّرإ عن المرية"

  : العقل المسدد

ه صاحبه جلب منفعة أو دفع مضرة، " إن العقل المسدد عبارة عن الفعل الذي ينبغي ب  

ه 3متوسال في ذلك بإقامة األعمال التي فرضھا الشرع " ر في ، أي أن شرط الفعل المعتب

  : 4أن يكون ذو أوصاف ثالثة

ا أخرى   ذي يستوحي قيم أ ـ الموافقة للشرع وھي التي تقي من سوء التوجيه، فالعقل ال

يض مقص ي نق ع ف أمن أن يق رع ال ي ة للش ر موافق وي الصالح غي ه ين ث أن ن حي ده م

  والفالح. 

ب ـ اجتالب المنفعة الذي ينبني على القيم المعنوية، ويتطلب بعد النظر، ونزاھة النفس  

.  

                                                            

  . 17ـ طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، ص  1
ـ م ، س ، نفسه نقال عن: أبي الحسن العامري: اإلعالم بمناقب اإلسالم، تح،أحمد عبد الحميد غراب، دار   2

   93، ص  1967الكتاب العربي للطباعة و النشر، 
   58ـ طه عبد الرحمن : العمل الديني وتجديد العقل، ص  3
  61إلى  58ـ م ، س ، نفسه، ص من   4
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رن    ة العمل المقت ع قيم ل، وفي رف يد العم ج ـ الدخول في االشتغال الذي يفيد في تجس

  به، وفي توسيع المدارك، وفي تصحيح السلوك أصال ومقصدا ووسيلة   .

  : العقل المؤيد

ياء    ان األش ة أعي ه صاحبه معرف ب ب ذي يطل ل ال ن الفع ارة ع د عب ل المؤي " إن العق

بطريق النزول في مراتب االشتغال الشرعي، مؤديا النوافل، زيادة على إقامة الفرائض 

  .1على الوجه األكمل"

أخالق خالل تغلغله في العمل الشفالعقل المؤيد إذن؛ ھو الذي استطاع من  رعي وأخذه ب

هللا الناس عليھا أن يتجاوز آفات وحدود العقلين المجرد والمسدد، فھو  فطرالتي  الفطرة

ذا  ا، وھ يراعي شرط النجوع في الوسائل التي يوظفھا، والنفع في المقاصد التي يبتغيھ

ات  ي المادي ياء ف واھر األش د ظ ف عن ذي ال يق وفي، ال ل الص ه العق و نفس ل ھ العق

ك العمل المحسوسة، كما أنه يقصد تحقيق الش ھود والمعاينة في الغيبيات، وسبيله إلى ذل

  .الشرعي الذي يجلب التأييد اإللھي

  : التراث و تداولية طه عبد الرحمن

فلسفة تداولية  فبلوروعه من أفق عربي إسالمي، صاغ طه عبد الرحمن مشر     

في تشخيص أسباب تعطل العملية اإلبداعية في ثقافتنا العربية اإلسالمية  أعادت النظر

المعاصرة، ونقد المشاريع الفكرية المحلية، وتشريح بل وھدم المقوالت المركزية في 

الفكر الغربي، من خالل أداة منطقية ذاتية تجمع بين اآلليات المنھجية والمعرفية 

بية، فأوجد رؤية جديدة مؤطرة بنزعة تداولية وبين مستجدات الثقافة الغر ،التراثية

  تجعل من مفھوم المجال التداولي بؤرة أساسية لمشروعه الفلسفي

ھي تفكيك المفاھيم وإنتاج  ـ الھدم/ البناء ـ فأول اللبنات الموضوعة في ھذا المشروع  

ة مفاھيم أخرى تنطلق من المجال التداولي وخصوصياته سواء أكانت َعَقدية أم معرفي

فال يمكن أن يكون أي إبداع في الفكر أو الفلسفة إال استجابة لھذه "قيمية،  أم
                                                            

  121م ، س ، نفسه، ص  ـ  1
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المقتضيات التي تشكل فيھا اللغة منطلقھا األساسي؛ فالمجال التداولي يشمل اللغة 

الذي  ا من الممارسة المعرفية، إذ يكون العملمستعملة والثوابت العقلية، وجانبال

  .1"في تاريخ المجتمع لتراكم ومتغلغالتختص به ھذه العناصر حاصال با

وعلى ضوء ھذه الفكرة قرأ التراث العربي والغربي، وكشف عن دور اللغة في   

 .إبراز إمكانات التفكير واإلبداع سواء داخل ثقافتنا أم خارجھا

من خالل مفھوم المجال التداولي ومختلف  إجرائيايترجم طه عبد الرحمن تداوليته    

القضايا المرتبطة به والمتحكم فيه، فماذا نعني بالمجال التداولي؟ وما ھي أصوله؟ 

  وكيف يشتغل لبلورة فلسفة تبدد أصول النزعة المركزية الغربية وكل نزعة كونية؟ 

لحصول  وزمنيانطاقا مكانيا  " يعتبر المجال التداولي في نظر طه عبد الرحمن   

حيث يحمل كل ما يرد عليه من ألوان الثقافة ومظاھر  ،2" التواصل والتفاعل

الحضارة على التبدل بحسب مقتضياته التواصلية والتفاعلية، انطالًقا من ثالثة أسباب: 

لغوية وعقدية ومعرفية. فاللغة من أقوى األدوات التي يستخدمھا المتكلم لتبليغ مقاصده 

للتأثير فيه بحسب ھذه المقاصد، وبقدر ما تكون ھذه األسباب مألوفة إلى المخاطب و

ا وعمالً، يكون التبليغ أفيد ة بزاده من الممارسة اللغوية فھمللمخاطب وموصول

ولوال الصبغة العقدية لما سعى إلى الحث  3"والتأثير أشد في نظر طه عبد الرحمن

 تواصل وال تفاعل إال بالمعرفة فال"على النھوض واستئناف العمل الذي بدأه السلف. 

،التي على أساسھا تتوسع المدارك العقلية 4" المتوسلة باللغة والمبنية على العقيدة

  وتنفتح بھا آفاق العالم بالنسبة للمتفاعلين. 

على جميع  لى تطبيق المعارف والمقاصد تطبيقا شاماليقوم المجال التداولي إذن ع

فال معرفة بدون مقصد وال مقصد بدون "قويمھا، أفراد المجال، وعلى تحقيقھا وت

                                                            

  39، ص 2012، 1سؤال العمل، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط :طه عبد الرحمنـ   1
  244الرحمن، تجديد المنھج في تقويم التراث، ص  طه عبدـ   2
  245نفسه، ص السابق  مصدرالـ   3
  246، ص م ، س ، نـ   4
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وتبرز حركية التقسيم الثالثي لعناصر المجال التداولي وتداخل عناصره  ،1" معرفة

على مستوى االستعمال واالستكمال، فال تتعين الوظيفة التداولية ألي عنصر حتى يقع 

"فاستعمال  استعماله وتكامل وظيفته مع العناصر األخرى. يقول طه عبد الرحمن:

ن أتكون راسخة، واستعمال المعرفة  اللغة إذن أن تكون مبينة، واستعمال العقيدة أن

تكون نافعة... واستكمال اللغة، إذن، أن تكون مبلّغة، واستكمال العقيدة أن تكون 

 2" مقومة، واستكمال المعرفة أن تكون محققة

الجمع بين البيان والتبليغ، اللغة تعمل، داخل كل مجال تداولي، على " والمالحظ أن 

،  3"وأن العقيدة تجمع بين الرسوخ والتقويم، والمعرفة تجمع بين النفع والتحقيق

وتشتغل ھذه العناصر وفق قواعد تداولية تنظم ااْلدوار وتحدد العالقات التفاعلية بين 

مختلف العناصر، لكي يتميز كل مجال تداولي باألوصاف التداولية التالية: وھي 

وكل صنف من ھذه األوصاف يختص بوظيفة من  ، 4"تفاضل والتواصل والتفاعلال

إخالل بھذه  وأيالوظائف الثالثة: وظيفة اإلنھاض، ووظيفة اإلنتاج، ووظيفة التوجيه. 

القواعد يعطل الوظائف وينتج السقوط في الجحود العقدي، والخمود اللغوي، والجمود 

د واالبتعاد عن كل أسباب اإلبداع، واالنقطاع ومن ثم السقوط في التقلي ، 5"المعرفي

 .عن كل أسباب التقريب بين الثقافات والحضارات

 ؛محلي على بلورة مشروع فلسفي عند طه عبد الرحمن تعمل النزعة التداولية   

نقد النزعة ي ؛كونينحو يقظة فلسفية، و ، ويدفع واإلتباعالقضاء على آفة التقليد  يحقق

المركزية الغربية من خالل الكشف عن إمكانات اإلبداع التي يتوفر عليھا مجالنا 

التداولي، فالمشروع التداولي الذي وضعه طه عبد الرحمن يتوجه إلى تحرير المثقف 

من اغتراب مزدوج: اغترابه عن مجاله التداولي، واغترابه عن تمثل خصوصية 

مجالنا التداولي يمر عبر تخليص عقولنا من قوالب الفكر الغربي، وإدراك خصوصية 

                                                            

  247، ص  م ، س ، نـ   1
  248، ص  م ، س ، نـ   2
  249، ص  م ، س ، نـ   3
  257، ص  م ، س ، نـ   4
   271، ص  م ، س ، نـ   5
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الفكر الغربي حتى نكون قادرين على الرؤية الموضوعية، ورد الفكر الغربي إلى 

ثوابته التداولية، يقول طه عبد الرحمن: "وليكن مثالنا على المفاھيم الفلسفية المنقولة 

و مفھوم الحداثة... فال عن الفضاء الفلسفي العالمي، والتي تتطلب تقويم اعوجاجھا ھ

أحد يمكن أن يتجاھل الظروف االجتماعية والسياسية التي نشأ وتطور فيھا ھذا 

ن يتحقق في أى زعم المثقفون العرب أنه ينبغي المفھوم في األقطار األوربية... حت

ھذا السياق العربي بنفس األسباب التاريخية التي تحقق بھا في أصله األوربي، 

إن تداولية طه ،  1"منقول ھو اآلخر، وھو مبدأ التاريخ اإلنساني الكلي لتسليمھم بمبدأ

عبد الرحمن تنطلق من مستوى قراءة التراث وتفكيكه وإعادة بنائه عبر الوقوف على 

أھم القراءات السائدة في الثقافة العربية المعاصرة، وذلك من أجل زرع روح اإلبداع 

 .مختلف عن القوالب الغربية من جھة أخرى فيھا من جھة، وتشييد تقليد فلسفي جديد

عالجة قضية التراث، باعتباره بعدا لم جادة فكرةعبد الرحمن تعد مساھمة طه    

جملة من المضامين والوسائل  ـ في نظره ـ ْابعاد الوجود اإلنساني، فالتراثا من أساسي

الخطابية والسلوكية التي تحدد الوجود اإلنتاجي للمسلم العربي في ْاخذه بمجموعة 

فھو أداة لتحرير  ، 2" ميتة أممخصوصة من القيم القومية واإلنسانية، حية كانت 

إال أن طه عبد الرحمن  ،ي الوقت نفسه، يعطل تقدم المجتمعاإلنسان، وعائق ف

ا لبعث اإلنسان العربي، فقد جاءت يأساسا بالمعنى األول، وتناوله ركنخدمه است

محاولة طه عبد الرحمن إلى جانب محاوالت عديدة لمفكرين عرب معاصرين 

وآخرون. فھذه النماذج وغيرھا، وإن اختلفت في  ،وأركون ،والجابري ،كالعروي

اعتمدت   - طه عبد الرحمن -، فإنھا في نظرقراءة وتأويالراث التعامل مع الت طريقة

أسقطت فيھا مفاھيم منقولة من المجال التداولي الغربي  ،على مقاربات تجزيئية للتراث

 العقيدةو اللغةتشمل  " دون مراعاة لمقتضيات المجال التداولي العربي اإلسالمي التي

 . 3"  والمعرفة

                                                            

، 2002، 1طه عبد الرحمن، الحق العربي في االختالف الفلسفي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط ـ  1 
  . 75ص 

  16، ص 2000المستفبل، منشورات الزمن، طه عبد الرحمن، حوارات من أجل ـ  2 
  248طه عبد الرحمن، تجديد المنھج في تقويم التراث، ص ـ   3
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والعودة إليه تأتي نتيجة ا، بالتراث قدر تاريخي وليس اختيارا عفوي إن االرتباط   

 ،تلمس فيه القوة والمناعة والمالذالوعي بالتھديد الذي تشعر به الذات، مما يجعلھا ت

غيره، بدعوى  توابثه بتوابثغير تراثه، فكأنه يحاول استبدال ومن يعود إلى تراث 

  وضعت لھذا التراث ذاته. معايير ،الموضوعية والعلمية والعقالنية

تداولي لھذه القيم، والنتائج التي حققتھا على المستوى العلمي، جعل إن الطابع ال    

كثيرين يعتقدون أنھا قيم شمولية وكونية، وھذا ما دفع طه عبد الرحمن إلى تشريحھا 

في دراسته التي  ذلك. وھذا ما أثبتهوتبيان مدى تداوليتھا وميزتھا المحلية والنسبية ك

 -في نظره  -  التجزيئية التي فرضتھاقابل النظرة تقوم على النظرة التكاملية للتراث م

ستعجالية ذات طابع سياسي بالخصوص دون األخذ بعين االعتبار إضغوطات ظرفية 

  األدوات المنھجية الكفيلة بإنتاج ھذه المضامين.

إن النظرية التكاملية جمعت بين اآلليات التي تم بھا إنشاء ھذه المضامين وتبليغھا    

تجمع بين المنقول والمأصول حسب مقتضيات المجال التداولي، وبين  آلياتتقويمھا، و

أحكام مضمونية أعادت النظر في العديد من األفكار المتداولة، كموقفه من ابن رشد 

ا عن جل الباحثين في التراث العربي د إلى حدود اللحظة الراھنة مختلفالذي ُيع

 .اإلسالمي

 اث التي يدعو إليھا طه عبد الرحمن ھي الرؤية التيإن النظرية التكاملية في التر   

من أجل معرفته من حيث ھو كذلك،  تتجه إلى البحث في التراث آليات ومحتويات

على اعتبار أنه كل متكامل ال يقبل التفرقة بين أجزائه، وأنه وحدة مستقلة ال يقبل 

   1" التبعية لغير

في ثالث  -  في نظره - مقاربةويتجلى الجانب الثوري والتجديدي في ھذه ال   

 :محددات ھي

                                                            

  28طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ص ـ   1
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: فكل مظھر من مظاھر اإلنتاجية في التراث، عقيدة أو لغة أو المحدد التداولي"   -

 . حاضرا ومستقبالمعرفة، حامل لخاصية العمل من أجل منفعة الذات والغير، 

: ويتجلى، في نظره، من خالل اشتراك وسائل إنشاء المعارف المحدد التداخلي  - 

 .وربط مقدماتھا بنتائجھا التراثية بمضامينھا نقال ونقدا ونظرا وعمال

: والمتمثل في تحوير المنقول من الغير، مادًة وشكالً، بما يالئم المحدد التقريبي  -

للتحوالت العلمية التي تحصل حيث يجعله قابالً للخضوع  ، 1"السياق التداولي للتراث

عند طه عبد الرحمن ضمن النظرة التكاملية التي  أي أن التفكير يندرج في التراث،فيه

تعتبر التراث وحدة مستقلة ال تقبل التجزئة بين مكوناته، حيث يجمع فيه بين البعد 

 المنطقي والبعد التاريخي، وذلك من أجل مقاربة موضوعية وصفية محايدة، ال تنتصر

تأخذ منھما بالقدر الذي يجعل الواحد منھما فاعالً في اآلخر،  وإنماللتراث وال للعلم، 

فالحقيقة التكاملية للتراث ھي التداخل الذي حصل بين المعارف  2"ينفعه وينتفع به

والعلوم على درجات مختلفة، وااللتزام بتفاعلھا على وجوه متباينة، والعمل بأساليب 

ريقة موسوعية. إذ يبرز تراتب العلوم عالقات التقارب والتشابه التكوين والتأليف بط

والتدرج في تحصيل المعارف حسب طبيعة كل مجال، وتفاعل العلوم يبرز مدى 

التعالق والتشابك بين المجاالت المعرفية وارتباط بعضھا ببعض إلى درجة امتزاج 

  . 3" مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غيره من العلوم

  طه عبد الرحمن في النظرة التكاملية بين وجھين مشكلين لھا:  ويميز 

، ويعني حصول االندماج بين علمين أصليين كحصوله التداخل الداخليھو  :ااْلول - 

بين علم األصول وعلم الحديث، أو بين علم الكالم وعلم اللغة، أو بين التصوف 

إذ قدم أنموذجا له  ،4"االندماج والفقه... إلخ، من دون اعتبار االتجاه الذي يتخذه ھذا

على  - في نظره -  ا أمثلصول الفقه، من خالل الشاطبي شاھدا في علم أمتمثال أساس

                                                            

  29، ص المرجع السابقـ   1
  ـ م ، س ، نفسه  2
  90طه عبد الرحمن، تجديد المنھج في تقويم التراث، صـ   3
  125نفسه، ص السابق  صدرالمـ   4
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ھذا التداخل بين علم األصول وعلم األخالق، ألن الحكم الشرعي في نظر طه عبد 

الرحمن يجمع بين وجه فقھي ووجه أخالقي متشاكلين في البنية ومتكاملين في الوظيفة 

 1"متفاضلين تفاضل المقصد والوسيلةو

، ويعني حصول االندماج بين علم أصلي وعلم آخر ھو التداخل الخارجي والثانيـ 

غير أصلي، مع ضرورة ضبط اتجاه ھذا االندماج، فيكون التداخل الخارجي على 

؛ ومفاده تحقق مبدأ التداخل الخارجي القريب :نوعين يختلفان باختالف ھذا االتجاه

االندماج من العلم المنقول إلى العلم اإلسالمي حسب مقتضيات المجال التداولي 

األصلي. والتداخل الخارجي البعيد؛ ومفاده تحقق مبدأ االندماج من العلم اإلسالمي 

األصلي إلى العلم المنقول، مع إمكانية االبتعاد عن المجال التداولي اإلسالمي 

 .2"المجال التداولي المنقول منه إلىجه األصلي، والتو

ويرى طه عبد الرحمن أن ابن رشد شاھد أمثل على ھذا النوع من التداخل    

ويؤكد طه  ،الم في الفلسفة اإللھية في خطابهالخارجي البعيد من خالل إدخال علم الك

من  أن السبب في تداخل علم الكالم مع اإللھيات راجع إلى كون الواحد"عبد الرحمن 

ھذين العلمين ينزل من إحدى الثقافتين المنقولة واألصلية بمنزلة اآلخر في الثقافة 

الثانية، فكل واحد منھما علم نظري يتبوأ في ترتيب العلوم النظرية، في إحدى 

الثقافتين، المرتبة التي يتبوؤھا في الثقافة الثانية، فمكانة اإللھيات من العلوم النظرية 

 .3" كمكانة الكالميات من العلوم النظرية األصلية ؛المنقولة

ا في الدرس التراثي، لما تحمله اربة طه عبد الرحمن للتراث منعطفا جديدمق تعد   

من مستجدات وخيارات على مستوى مسلماته ونتائجه، إذ قدم الجانب المنطقي 

لى معرفة تاريخھا واألدوات المنھجية على المضامين التاريخية، ألنه يعتقد أاّل سبيل إ

لذلك جاءت قراءته ،  4"بغير معرفة المنطق الذي ينبغي أن يستند إليه ھذا التاريخ

ا على اآلليات استنطاق المأصول من التراث مركز للتراث مزدوجة ومتمثلة في
                                                            

  123، ص م ، س ، ن ـ   1
  126ص م ، س ، ن ، ـ   2
  142، ص م ، س ، ن ـ   3
  23طه عبد الرحمن، حوارات من ْاجل المستقبل، ص ـ   4
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المنطقية واللغوية دون إغفال النظر المضموني، وفي تقريب المنقول الغربي من 

ل التداولي العربي اإلسالمي ا يالئم مقتضيات المجاخالل تصحيحه وإخضاعه لم

  .امنھجا ومضمون

  : ونظرية االختالف رحمنطه عبد ال

في مجاالت  ايمكن تطبيقھ والتي، الفلسفي الختالفل تهنظري طه عبد الرحمن صاغ  

تواصلية كثيرة. تنطلق ھذه النظرية من حقيقتين أساسيتين ھما أساس اإلشكال: 

: إن "األصل في الحوار ھو والثانية ،1إن "األصل في الكالم ھو الحوار" :األولى

   .2االختالف"

وحتى الكالم مع النفس فھو  ،" فال نتكلم إال ونحن اثنانفالكالم ال يكون إال بين إثنين،

كما أن ذات المتكلم تتصرف كما تتصرف الذاتان  ،حقيقة متفرعة عن الكالم مع الغير

مجازي ال المتمايزتان فيما بينھما، فيكون لھا تعدد اعتباري ال واقعي أو تعدد 

  .3"حقيقي

أما ما يتعلق بالحقيقة الثانية، أي األصل في الحوار ھو االختالف، فينطلق من أن   

. 4"المعترض" الثاني يسمىو ،يسمى "المدعي" ، األولختلفينمالحوار ال يقوم إال بين 

أجاب عن بعض االعتراضات التي و، لحواراشروط االدعاء واالعتراض في  بين و

 ر قد يقع بين متفقين؛أن الحوا" :، وھينظريتهقد توجه للحقيقتين اللتين أسس عليھما 

إنما ھو حقيقة متفرعة على ليس حقيقة كالمية أصلية، و وما أسماه (الحوار اإلتفاقي)

؛ ذلك أن االتفاق يحصل من ختالفي)الحوار اال)، أي (الحوار مع االختالفقة (حقي

تقيس حوارك االتفاقي على  " إنكويضيف ، 5"بطريق المقابلةطرق االختالف 

                                                            

، 2009، 2الرحمن : الحق العربي في االختالف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  طه عبدـ   1
  27ص
  ـ م ، س ، ن   2
  . 28ـ م ، س ، نفسه ، ص  3
  ـ م ، س ، ن  4
  29ـ المصدر السابق نفسه، ص  5
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ختالفية اأنه ممارسة ھذا إذن المنفي  ختالفي قياسا منفيا، فحقيقة قياسكاال حوارك

 . 1"صريحة

قاعدتي "األصل  وتترتب على ،ختالفيالحوار االن واقع الناس يشھد على غلبة إ   

تقتضي وجود  األولى، أن 2واألصل في الحوار االختالف" في الكالم الحوار

أي التنازع في  ،المنازعةتقتضي وجود  والثانية، أي الجماعة الحوارية، الجماعة

يطرح  وبناء عليه .معروف في التاريخ وإلى اليوم  الرأي أو في المذھب كما ھو

كيف يجوز عقال أن يجتمع في الحوار مقتضى الجماعة ومقتضى :" التالي السؤال

  الجماعة في كل مكوناتھا وشروطھا . فالمنازعة يظھر أنھا تضاد ،3" ؟ المنازعة

سعى طه عبد الرحمن إلى إثبات الطابع الجماعي والنزاعي للحوار، وحل  وعليه    

اإلشكال الخاص بالحوار االختالفي، واشتغل على نموذج الحوار االختالفي النقدي 

له تعريفا خاصا؛ "فالحوار ، ووضع )مناظرةالالذي عرف في التاريخ اإلسالمي ب (

نه دفع االنتقادات أو قل ھو الحوار االختالفي الذي يكون الغرض م النقدي

االعتراضات التي يوردھا أحد الجانبين المتحاورين على رأي أو قل دعوى اآلخر 

  .4معا" بأدلة معقولة ومقبولة عندھما

 )الجماعةعلى إثبات أن ( عمل طه عبد الرحمنومن خالل ھذا التعريف     

في الحوار النقدي أمران متوافقان، فقام بوضع مقابلة بين االختالف  )المنازعة(و

النقدي وبين مفاھيم ثالثة ھي العنف والخالف والفرقة؛ ففيما يتعلق بالمقابلة بين 

االختالف والعنف، ميز بين نوعين من العنف مما قد يحصل في أي حوار، وھما 

ف مادي وعنف معنوي، والعنف العنف األشد ويسمى القمع، ويقسم ھو اآلخر إلى عن

  .5األخف ويسمى الحسم، وھو اللجوء إلى طرف ثالث خارجي للتحكيم

                                                            

  م ، س ، ن ـ  1
  30ـ م ، س ، ن ،ص   2
  31ـ م ، س ، ن ،ص   3
  33م ، س ، ن ،ص ـ  4
   بتصرف 34-33ـ ينظر : م ، س ، ن ص  5
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أن االختالف في الرأي داخل الحوار النقدي ال يندفع " وخلص طه عبد الرحمن إلى   

بالقمع والحسم، وإنما باإلقناع واإلقرار بالصواب. وعليه فالمنازعة التي تضاد 

ألن المعنف البد أن  لعنف، سواء كان قمعا أو حسما،ل التي تلجأ عةمنازالالجماعة ھي 

  .1" أن يھلك أو ينشق أو يتآمر ينتھي به األمر إما إلى

أما المقابلة بين االختالف النقدي والخالف فقد تناولھا طه عبد الرحمن من خالل  

بنيه صاحبه التمييز بين نوعين من الرأي، الرأي المدلل تدليال ذاتيا، والرأي الذي ي

على دليل من عنده وھو الرأي التحكمي، وھو على ضربين، رأي مبني على التقليد 

ورأي مبني على التشھي وفيه توسل بدليل الغير. والتنازع عادة ما يكون في اآلراء 

التحكمية سواء في اآلراء المقلدة، ويكون تنازعا ال اجتھاد فيه، أو في اآلراء المتشھية 

 تعقل معه. وعليه يكون مبنى التعقل أساسا على االشتغال بالتدليل، ويكون تنازعا ال

ومقتضى االختالف التنازع في اآلراء المدللة ذاتيا التي ال تقليد فيھا وال تشھي، فيكون 

االختالف تعقال واجتھادا، والخالف تقليدا وتشھيا. فالمنازعة إذن التي تضر بالجماعة 

  الخالفي. إنما ھي التي تقوم على التنازع

أما المقابلة بين االختالف النقدي والفرقة فقد تناولھا طه عبد الرحمن من خالل التمييز 

بين معنيين للفرقة؛ فإما أن تكون تفاوتا بين األفراد أو انشقاقا في الصفوف وھذا 

عكس االختالف في الحوار النقدي الذي يقوم على التسوية؛ أي أن الحوار ال يفرق 

ين، بل يسوي بينھما على الوجه األتم، كما أن الحوار النقدي في حد ذاته بين المتحاور

من بين مقاصده تجميع اآلراء وليس تفريقھا كما قد يتوھم. فالمنازعة التي تضاد 

الجماعة أيضا ھي التي تقوم على التفرقة بين األفراد وتنشر أسباب االنشقاق في 

ه ھذه إلى أن الجماعة التي تأخذ المؤسسات. ويخلص طه عبد الرحمن من مقابالت

  .2" صريحة) ديمقراطيةجماعة ( تكون إال بالمنازعة الحوارية ال

ووضع طه عبد الرحمن ضوابط خاصة لنظريته في الحوار االختالفي النقدي، منھا 

  ضوابط صارفة للعنف وأخرى صارفة للخالف وأخرى صارفة للفرقة.
                                                            

  34ـ المصدر السابق ، ص   1
   ـ م ، س ، ن  2
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تكون من خالل فتح المجال لممارسة اإلقناع بالحجة  فالضوابط الصارفة للعنف 

واإلذعان للصواب، وال يكون ھذا بين مختلفين إال إذا توسال بالقدر المشترك بينھما 

  وقد أحصاھا طه عبد الرحمن وفق الجدول اآلتي : من المعارف واألدلة.

  مقتضى الضابط في  الضابط
  الصورة العامة

  مقتضى الضابط في
  الصورة الخاصة

ضابط حرية 
الرأي وحرية 

  النقد

ال يجوز منع أحد المتكلمين من 
أن يرى رأيا، وال منع غيره من 

  أن يوجه إلى ھذا الرأي نقدا

ال تمنع المعترض من االعتراض 
إذا كنت مدعيا، وال تمنع المدعي 
من االدعاء وال من إثبات إدعائه 

  إن كنت معترضا

ضابط الحقائق 
  المشتركة

بالبناء على يثبت الرأي 
  المعارف واألحكام المشتركة

اجتھد في إثبات دعواك باستخدام 
  أقوى قواعد االستدالل المشتركة

ضابط قواعد 
  االستدالل، 

يثبت الرأي بالتوسل بقواعد 
  االستدالل المشتركة

اجتھد في إثبات دعواك باستخدام 
  أقوى قواعد االستدالل المشتركة

فتكون بسعي المختلف إلى وضع دليله على أنسب  الفأما الضوابط الصارفة آلفة الخ

.وقد أحصھا طه عبد الرحمن وجه، وإيراد انتقاده أو اعتراضه على أنسب وجه أيضا

  وفق الجدول اآلتي :

  مقتضى الضابط في  الضابط
  الصورة العامة

  مقتضى الضابط في
  الصورة الخاصة

ضابط واجب 
  اإلثبات

تدفع االعتراض على  عليك أن  يجب أن تكون اآلراء مثبتة
  دعواك بإثباتھا بدليل مقبول

ضابط اإلثبات 
  األنسب

يجب أن يكون اإلثبات مالئما 
  للرأي المثبت

عليك أن تثبت دعواك بأنسب دليل 
  ممكن

العتراض اضابط 
  األنسب

يجب أن يكون االنتقاد مالئما 
  للرأي المنتقد

عليك أن تعترض على دعوى 
  المدعي على أنسب وجه ممكن
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فال تكون إال بتجنب االضطراب في اللغة،  وأما الضوابط الصارفة آلفة الفرقة  

. وقد أحصاھا طه عبد الرحمن وفق  واالختالل في السلوك، أو المعاندة في الصواب

  1الجدول اآلتي :

  مقتضى الضابط في  الضابط
  الصورة العامة

  مقتضى الضابط في
  الصورة الخاصة

ضابط إحكام  

  العبارة 

ينبغي اجتناب آفات التعبير 

  والتأويل

على كل واحد من المتحاورين أن 

يطلب اإلحكام في صياغة أقواله 

  . وتحديد معانيه

ضابط استقامة 

  السلوك

على كل واحد من المتحاورين أن   ينبغي اجتناب آفات السلوك

يطلب االستقامة الخلقية في أقواله 

  وأفعاله

ضابط قبول 

  الصواب

على كل واحد من المتحاورين أن   المعاندةينبغي اجتناب 

يقبل النتيجة التي توصل إليھا 

  . حوارھما، كائنة ما كانت

 

  

                                                            

  الضوابط تم جدولتھا فقط . 47على  37، ص ـ ينظر : طه عبد الرحمن، الحق العربي في االختالف الفلسفي   1
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  الخاتمة

  مسك ختام ھذا العمل عصارة ريحانه، جمعتھا في النتائج التالية :

حوى من ضروب  ـ كل الحضارات نشأت رويدا رويدا من تراث الماضي بما

الرأي وتيارات الفكر، إال أن الحضارة العربية اإلسالمية وحدھا انفردت بانبجاسھا 

  دون سابق عھد أو انتظار .إلى الحياة 

ـ كان ظھور ھذه الحضارة في توقيت تاريخي قياسي، امتد زھاء ثالثة وعشرين 

على  -ه وسلم صلى هللا علي -عاما، ھي الحقبة التاريخية التي قضاھا رسول هللا 

  ظھر ھذه الحياة، من يوم بعثته حتى لقي الرفيق األعلى .

 ـ معايير التقدم و التخلف تختلف من حضارة ألخرى، ومعيار الحضارة العربية

-قال عمر بن الخطاب  اإلسالمية ساطع كالنجم ال يغيب إال على من أبى أن يراه .

م، فأن ابتغينا العزة في غيره أذلنا كنا أذلة وأعزنا هللا باإلسال" :  -رضي هللا عنه 
  ". هللا

ـ إن المفھوم اللغوي للحداثة وجد في إطار تعبيرات اللغة عن الواقع الذي يعيشه 

لنفس الكلمة، فإنه يبقى  االصطالحي، أما المفھوم اإلنسان، وھو يستمر باستمرارھا

وزمان  أرادھا الغرب في مكان محصورا في نظرة فلسفية محضة، ووضعية معينة

ام، مما الصطالحي ال يسحب الكلمة من التداول اللغوي الع، والمدلول امحددين

  . يفسر االستعمال المختلف لكلمة الحداثة بمفھومھا التاريخي الواسع 

خياراتنا في طريقة التعامل ـ العمق التاريخي يفرض علينا منھجية متكاملة تبلور 

به، بل اإلضافة إليه واالستمداد من  االكتفاءدون  –التراث  –مع المنجز التاريخي 

  لمواصلة اإلبداع . عطائه المستدام

وتشويھه،  اإلسالمي التراثف دور المستشرقين في شرنقة الشرق، وتحريف ـ كش

  علمية وواجب مقدس .صار ضرورة 
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ـ طه عبد الرحمن من خالل عمله ھذا يريد أن يكشف للتراثيين دورھم ويخرجھم 

ن تقليد معيق ، لفتح فضاء االجتھاد لھم وذلك عن طريق تطبيق روح مما ھم فيه م

  الحداثة على مقتضى التداول اإلسالمي .

 بين طه عبد الرحمن أن دعاة المنھج العقالني كونه أقدر المناھج على االستفادةـ 

 واوقع وبالتالي، ، قد اختلفوا في اختيار النماذج التراثية المثلىمن التراث العلمية

  التجزيء .في 

عن آلليات المأصولة، أدى إلى قصور الفھوم المنقولة، وجھل ايات اآللـ التوسل ب

  طلب الحوار مع التراث .

إجرائية اآلليات المنتجة للنص التراثي، ال طريق اإلبداع العربي مرتبط بتجديد ـ 

  المنشود .ومواءمتھما لخدمة الغرض بتبني الحداثة؛ بل بطلب أدواتھا ووسائلھا 

أن االختالف في الرأي داخل الحوار النقدي ال يندفع ـ كشف طه عبد الرحمن   

، ووضع ضوابط خاصة لنظريته بالقمع والحسم، وإنما باإلقناع واإلقرار بالصواب

في الحوار االختالفي النقدي، منھا ضوابط صارفة للعنف وأخرى صارفة للخالف 

  وأخرى صارفة للفرقة

مرتبط بالنفاذ إلى أعماق التجربة اإليمانية،  ل في اليقظة اإلسالميةـ حصول التكام 

، أدى إلى االتصاف وإذا تحقق نصيب من ذلكوبلوغ الغاية في التغلغل فيھا، 

  . أي إلى التخلق ؛بمكارم األخالق

يد هللا الحكيمة العالمة القادرة، ومنحتھا صفة عقيدة ومنھاج صاغتھا  اإلسالمـ 

 تتجاوز حدود الزمان و المكان .الدوام التي 
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  :سيرته 

  مولده : – 1  

 .في مدينة الجديدة بالمغرب 1944عام  ولد طه عبد الرحمن  

  الدراسة والتكوين

ة، وانتقل بعدھا إلى الدار ددرس طه عبد الرحمن المرحلة االبتدائية في مدينة الجدي   

التحق بجامعة محمد الخامس ، ثم وأكمل دراسته اإلعدادية والثانوية فيھاالبيضاء 

بالرباط حيث نال اإلجازة في الفلسفة واستكمل دراسته الجامعية بفرنسا،وحصل على 

"فلسفة   في ببحث  1972دكتوراه السلك الثالث من جامعة "السوربون"بباريس سنة 

 Essai sur les( مبحث الوجود"في الُبنى اللغوية ل "رسالة اللغة" عنوانه 

structures linguistiques de l' ontologie(  على دكتوراه الدولة في  ، ثم

بأطروحة في المنطق  1985اآلداب والعلوم اإلنسانية من نفس الجامعة سنة 

والطبيعي  األصولية عنوانھا: رسالة في منطق االستدالل الحجاجي  والمنھجية

 Essai sur les logiques des raisonnements( ونماذجه

argumentatifs et naturels(  

  الوظائف والمسؤوليات

عمل طه عبد الرحمن أستاذا للمنطق والفلسفة في جامعة محمد الخامس بالرباط  -

 .2005إلى  1970 منذ عام

(تونس، الجزائر، األردن،  أستاذ زائر ومحاضر بعدة جامعات عربيةعمل    -

  العراق ...).ليبيا، السودان،   مصر،

  أحد مؤسسي "اتحاد كتاب المغرب" الذي يوجد مقره بالرباط.  -

وجد مقرھا بأمستردام في ممثِّـل "الجمعية العالمية للدراسات الِحجاجية" التي ي  -

 International Society For The Study of( ھولندا:

Argumentation.(  
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   مقرھا بكولونيا في ألمانيا. ممثل "جمعية الفلسفة وتواصل الثقافات" التي يوجد  -

 )Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie.(  

  عضو سابق في المجلس األعلى لـ"جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية بطرابلس". -

  عضو في مجلس األمناء لـ"االتحاد العالمي لعلماء المسلمين". -

المي لعلماء المسلمين" مدير مجلة "األمة الَوَسط" التي يصدرھا "االتحاد الع -

  .2007ابتداء من سنة 

عضو في مجلس األمناء لـ"المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية" التي يوجد مقرھا  -

  بالكويت.

ان مقرا لھا. -   نائب سابق لرئيس "الجمعية الفلسفية العربية"التي تتخذ عّمً

  رئيس "منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين"الذي يتخذ الرباط مقرا له. -

  خبير "أكاديمية المملكة المغربية". -

مشارك في الدروس الدينية الَحسنية التي ُتلَقى في رمضان بحضور ملك  -

  المغرب.

  أستاذ محكم ومستشار في عدد من المجالت العلمية. -

  التوجه الفكري

دراسات العديد  ، وعرضمؤلفات، وانجاز عديد السنوات التدريس خالل   

المغرب وخارجه، رسم طه عبد الرحمن مشروعا فلسفيا فكرية في المحاضرات الو

تميزه عن غيره من المفكرين، من خالل الجمع بين "التحليل المنطقي"  نقدية ورؤية

قاعدة صلبة خط عليھا أول  التراث اإلسالمي مفاھيم  جعلالتشقيق اللغوي"، مع و"

  . لبناتھما

عبد  طه و المفكرللفيسلوف  ةالراقيو المميزة شخصيةال من الباحثين أن كثيرال يرجعو  

في أحضان الزاوية وأنھا صقلت صوفية، خاصة  ةمرجعي الرحمن بنيت على

فضل التربية الروحية التي الذي يعترف بنفسه، و ھو ما يقر به الرجلالبودشيشية، و

 يزكيھا التصوف في بلورة تصوراته الفسلفية ومعامالته في الحياة.
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حب كتاب "نظرات في مشروع طه عبد الرحمان"، أفرد ، صاأرحيلةالدكتور عباس 

الغزالي، ومن  وبين الفيلسوف اإلسالم ،ألخالق طهحيزا ألوجه التشابه بين فيلسوف ا

ذلك أنھما جاءا معا في أتون شعور سائد بالھزيمة النفسية والذھنية لدى العرب 

فلسلفتھما حول الدين والمسلمين، وأيضا تمردھما على أشكال التقليد في الفكر، وتركيز 

  اإلسالمي في عمقه الروحي واألخالقي".

نشأتھما معا في  - رحيلةالتي أوردھا أ - تشابه أيضا بين طه والغزاليومن مظاھر ال

أسرة صوفية باعتبار "الحاجة النفسية إلى الطاقة الروحية في إنجاز مشروعھما 

  الفلسفي، ورغبتھما في خلق التوازن بين البرھان العقلي والصدق اإليماني".

ن يوما عن صوفيته التي تختلف في بعض الركائز عن وقد تحدث طه عبد الرحم

فلم  معني أنا والغزالي إال خوض غمار الصوفية؛صوفية الغزالي عندما قال: "ال يج

را، وال شاّكا كما دخل فيھا؛ ذلك أن الغزالي فّر إلى التصوف اضطرا أدخل فيھا فاّرا

: أولھماوأردف طه "كان إقبالي على التصوف لسببين، ، " بينما أقبلُت عليه اختيارا

غيره، بل كانت ھذه المتعة أكبر من  ردُت أن أُقّوَي صلتي با حبّا فيه لذاته، ال فراراأ

ھو أن أتحقق من طبيعة المعاني التي ھي فوق طور  الثاني والسببمن أنشغل بسواھا، 

  العقل الفلسفي، ھل ھي غير عقلية كليا أم أنھا عقلية بوجه ما؟".

  التجربة الفلسفية

ليؤكد أن عمل على فك االرتباط بين الفلسفة ومفھوم الحداثة وبين الفكر الغربي كذلك،  

لكل ثقافة وحضارة فلسفتھا وحداثتھا الخاصة. وجعل الفكر النظري والعمل األخالقي 

وجھان لعملة واحدة، معارضا بذلك الفكر الغربي الحديث الذي يستبعد األخالق في 

 .شقھا العملي

مثل "روح الدين"  -رفع شعار "األخالق ھي الحل" أو ما سماه في بعض كتبه   

بـ"العمل التزكوي"، واعتبر أن االزدواجية في الفكر اإلسالمي  -و"سؤال العمل"

في الممارسة اإلسالمية  العربي شلت قدرة أھله على اإلبداع الفلسفي، الستخدام مفاھيم

 .العربية تحذو حذو المنقول الفلسفي الغربي حذو النعل بالنعل
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على مصطلحات وليدة من طالب بإعادة النظر في كل المفاھيم التي نتلقاھا، واالعتماد   

ھي المدخل  ثقافتنا، وإبداع المصطلحات والمفاھيم الالزمة لعملية التجديد، ألن المفاھيم

 .للمعرفة وضبط السلوك المعرفي لإلنسان

انتقد نقل الحداثة الغربية للعالم العربي واإلسالمي دون ابتكار وتمييز، ودون التفريق    

عتبرا أن الروح تعني في ھذا السياق مجموعة القيم بين واقع األشياء وبين روحھا، م

ومجموعة المبادئ التي يشكل الواقع تجسيدا لھا، وبالتالي فالحاجة لبحث الحداثة كقيم 

 .ومبادئ ال كواقع

الحظ أن العالم العربي واإلسالمي عرف ما سماه بـ"اليقظة الدينية" أو "اليقظة   

ج وفقا لما ذكره في كتابه "العمل الديني وتجديد تحتا العقدية" منذ أكثر من ثالثة عقود

العقل" لـسند فكري محرر على شروط المناھج العقلية والمعايير العلمية المستجدة، فال 

نكاد نظفر عند أھلھا ال بتأطير منھجي محكم، وال بتنظير علمي منتج، وال بتبصير 

 . فلسفي مؤسس

اعلية اإلنسان، وشدد على أھمية رفض اعتبار العقل كيانا مستقال ألنه ھو ف   

وضرورة الربط بين الفاعلية النظرية المجردة (العقل) وبين الشعور الذاتي الداخلي 

 .) التطبيق أو القلب) والعمل ( اإلحساس(

سعى لتجديد الفكر الديني اإلسالمي لمواجھة التحديات الفكرية التي تطرحھا     

إسالمية تفلح في التصدي للتحديات األخالقية الحضارة الحديثة، ووضع نظرية أخالقية 

 .لھذه الحضارة، بعدما فشلت في ذلك نظريات أخالقية غير إسالمية أو غير دينية

 المؤلفات

له عدة مساھمات في المؤتمرات العلمية: الوطنية والعربية والعالمية وعدة دراسات    

" و"علم ول الفقهومؤلفات في المنطق والفلسفة واللسانيات واإلسالميات("أص

أنجزت حولھا دراسات  ،عشرين كتاباال ألف ما يقرب، األخالق" و"علم الكالم")

بين المنطق   ھاتنوعت موضوعاتبالعربية والفرنسية واإلنجليزية، ورسائل جامعية،

   والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، منھا:
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   ،1977(بالفرنسية)،  اللغة والفلسفة 

  .1983الصوري، المنطق والنحو 

  .1987في أصول الحوار وتجديد علم الكالم،  

  .1989العمل الديني وتجديد العقل، 

  .1994تجديد المنھج في تقويم التراث، 

  .1995الفلسفة والترجمة،  -1فقه الفلسفة، 

  .1998اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، 

  .1999المفھوم والتأثيل،  -2فقه الفلسفة، 

  .2000جل المستقبل، حوارات من أ

  .2000سؤال األخالق، مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، 

  .2002الحق العربي في االختالف الفلسفي، 

  .2005اإلسالمي في االختالف الفكري،  الحق 

  .2006روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، 

  .2007الحداثة والمقاومة،

  .2012ضيق العلمانية إلى سعة االئتمانية، روح الدين، من 

  .2012سؤال العمل،  

  .2013الحوار أفقا للفكر، 
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  .2014 بؤس الدھرانية، نقد الفصل بين األخالق والدين

  الجوائز واألوسمة

حصل طه عبد الرحمن على جوائز عديدة، منھا: جائزة المغرب للكتاب (مرتين)،   

، وجائزة محمد السادس 2006والفلسفة عام  وجائزة اإلسيسكو في الفكر اإلسالمي

 .2014للفكر والدراسات اإلسالمية عام 

ألقى محاضرة في قصر قرطاج بدعوة من الديوان الرئاسي للجمھورية التونسية،   

والسياسة وبحضور الرئيس التونسي منصف المرزوقي وعدد من رجال الفكر 

الفصل الدھراني  ق والدين بين، بعنوان "األخال2013 جويليةواإلعالم، في يوليو/

  ي .والوصل االئتمان
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الصفح  نص اآلية  السورة

  ة
سورة املؤمنون ، 

  11و 10اآليتان 
  13  »أُولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس« 

سورة مرمي ، اآليتان 
  6و  5

  13  »هب يل من لدنك َولِيًّا يَرُِثين ويَِرُث من آل يعقوب« 

سورة النمل ، اآلية 
16  

  14  »َوَوِرَث ُسَليَماُن َداودَ «

سورة الزمر ، اآلية 
74  

  14  »وأَْوَرثـََنا اَألرَض « 

سورة آل عمران ، 
  103اآلية 

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا«    24  » واْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللا مجَِ

سورة األنبياء ، اآلية 
107     

  33   »وَما أَْرَسْلَناَك ِإالّ َرْمحَة لِْلَعاَلِمني « 

سورة سبأ          
  28اآلية 

  33  » َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا «

  سورة احلجر 
  9اآلية  

  35  » ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُونَ  «

َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت  اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمتُ  « 3املائدة اآلية سورة 
ْسَالَم ِديًنا    »َلُكُم اْإلِ

36  

سورة العلق : اآليات 
  5إىل  1من 

  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق. إقْـَرْأ  اقْـَرْأ(  بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْإلِ
  َوَربَُّك اْألَْكَرُم اّلِذي َعلََّم بِالَقَلِم. َعلََّم اإلْنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم )

39  

سورة القيامة ، 
 181و  17اآليتان 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه . فَِإَذا قـََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه  «   40  »ِإنَّ َعَليـْ

سورة النحل ، اآلية 
98  

  40  »فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  «

سورة فاطر ، اآلية 
28  

َا َخيَْشى «  َواِب َواألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذاِلَك ِإمنَّ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ
  » َغُفورٌ  اَهللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء، ِإنَّ اَهللا َعزٍيزٌ 

41  

:  سورة آل عمران
 - 137اآليات من 

  43 فَاْنظُُروا *اَألْرضِ  ِيف  َفِسريُوا ُسَننٌ  قـَْبِلُكْم ِمْن َخَلتْ  َقدْ   «
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141  
  

ِبَني َعاِقَبُة َكانَ  َكْيفَ  َوَمْوِعَظٌة  َوُهدىً  لِلنَّاسِ  بـََيانٌ  َهَذا *اْلُمَكذِّ
ُِنوا َوالَ * لِْلُمتَِّقني  * ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَألْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  َحتَْزنُوا َوالَ  َ

 نَُداِوُهلَا األَيَّامُ  َوتِْلكَ  ِمثْـُلهُ  قـَرْحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  فـََقدْ  قـَرْحٌ  ِإْن َميَْسْسُكمْ 
 َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويـَتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  النَّاِس َولِيَـْعَلمَ  بـَْنيَ 

  » الظَّاِلِمنيَ  حيُِبُّ َال
سورة آل عمران، 

  139اآلية 
ُِنوا َوالَ «    43  » ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَألْعَلْونَ  َوأَنـُْتُم َحتَْزنُوا َوالَ  َ

سورة حممد ، اآلية 
38  

  43  » أَْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا الَ  ُمثَّ  َغيـْرَُكمْ  َيْسَتْبِدْل قـَْوًما تـَتَـَولَّْوا َوِإْن« 

سورة املائدة ، اآلية 
54  

 اللَّهُ  يَْأِيت  َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكْم يـَْرَتدَّ آَمُنوا َمنْ  الَِّذيَن أَيـَُّها يا« 
 اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  أَِذلَّةٍ  َوحيُِبُّونَهُ  حيُِبـُُّهمْ  ِبَقْومٍ 

 اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ  الَِئمٍ  َلْوَمَة  َخيَاُفونَ  َوالَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  ُجيَاِهُدونَ 
  »َعِليٌم  َواِسعٌ  َواللَُّه َيَشاُء َمْن يـُْؤتِيِه

43  

سورة األعراف ، 
  36اآلية 

  47  » ُكلََّما َحلَّْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَـَها  «

سورة الذاريات ، 
  56اآلية 

نَس َوَما َخَلْقتُ  «   49  » لِيَـْعُبُدونِ  ِإالَّ  اجلِْنَّ َواْإلِ

البقرة ، اآلية  سورة 
256  

يِن ِيف َال ِإْكرَاَه « َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ الدِّ   50  »َقْد تـَبَـنيَّ

سورة العلق : اآليات 
  5إىل  1من 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق، اقْـَرْأ إ«   قْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما َملْ يـَْعَلمْ َوَربَُّك  » اْألَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم، َعلََّم اْإلِ

53  

سورة امللك ، اآلية 
10  

  53 » َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصَحاِب السَِّعريِ  «

سورة املائدة : اآلية 
3    

ُروا ِمْن ِديِنُكْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِن، ْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفا «
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم 

ْسَالَم ِديًنا   »اْإلِ

55  

  سورة اإلخالص
  

وَملَْ َيُكْن َلُه  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد، اللَُّه الصََّمُد، َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلْد،  «
  » ُكُفًوا َأَحد

57  



 فهرست اآليات القرآنية                                   المالحق                              
 

 
185 

سورة آل عمران ، 
  110اآلية 

  

َهْوَن «  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ
  »َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه 

57  

  3سورة املائدة اآلية 
  

ْسَالَم ِديًنا «    58   »َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

سورة اإلسراء اآلية 
70  
  

آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين« 
  » الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

58  

اآلية  سورة احلجرات
13  
  

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  «
 َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفُوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبري

«  

58  

سورة فصلت ، 
  4إىل  1اآليات من 

  

ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا ،   الرَّْمحَِٰن الرَِّحيِم مِّنَ  تَنزِيٌل،  حم«
َبِشريًا َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال ،  َعَربِيًّا لَِّقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

    »َيْسَمُعوَن

68  

سورة النجم ، 
   4و  3اآليتان 

  68  » َوْحٌي يُوَحىٰ َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوٰى ، ِإْن ُهَو ِإالَّ  «

ـ سورة آل عمران ، 
  7اآلية 

  

والرّاِسُخوَن يف الِعْلِم يـَُقوُلون آَمنَّا ِبه ُكٌل ِمن ِعنِد َربـَِّنا وَما «
ُر إالّ أُوُلوا األْلَبٍاب     »َيذَّكَّ

75 

سورة األنفال ، اآلية 
22  

 75  »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اهللا الصُّمُّ الُبْكُم الذِّين َال يـَْعِقُلون « 

يوسف اآلية ـ سورة 
2  

 75  » َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا« 

سورة البقرة اآلية 
120  

 75  »تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم  َحىتَّٰ  َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرىٰ «

سورة فصلت ، اآلية 
4  

  75  »ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قُرآنًا َعَربًِيا ِلَقوٍم يـَْعَلُمون«

  83  » َال يـَْعَلُمونَ  َوالَِّذينَ  َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َهْل ُقْل « 9سورة الزمر ، اآلية 

سورة آل عمران ، 
  66اآلية 

َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم فَِلَم ُحتَاجُّوَن ِفيَما  َهُؤالِء أَنـُْتْم َها «
  » َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم

84  
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سورة النساء، اآلية 

20  
ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َوِإْن أََردمتُُّ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم  «

  » أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتانًا َوِإْمثًا مُِّبيًنا ،َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا
84  

سورة النمل ، اآلية 
88  

  85  » ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيءٍ « 

سورة آل عمران : 
  144اآلية 

ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن ماَت أَْو َقْد َخَلْت  َوما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل «
َقِلْب َعلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ  قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ

  » اهللا َشْيًئا َوَسَيْجزِي اهللا الشَّاِكرِينَ 

89   

90  

سورة البقرة : اآلية 
111  

  93   » َصاِدِقنيَ ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم « 

سورة األنفال ، اآلية 
42  
  

َحيَّ َعن بـَيـَِّنٍة، َوِإنَّ اللََّه  َهَلَك َعن بـَيـَِّنٍة َوَحيَْىي َمنْ  َمنْ  لِّيَـْهِلَك« 
  » َلَسِميٌع َعِليمٌ 

93  

سورة النحل ، اآلية 
128  

  98  » ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنوَن« 

سورة ص ، اآلية 
26  

يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اَألْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس  «
   »بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه

99  

سورة املائدة ، اآلية 
44  

  99  » َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه«  

ـ سورة املائدة ،  1
  45اآلية 

  99  » َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ « 

سورة املائدة ، اآلية 
47  

  99  » َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون« 

سورة النساء ، اآلية 
100   

  

َوَمْن َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت « 
   » َغُفورًا َرِحيًما اللَّهُ  وََكانَ  فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللَّهِ 

99  

100  

ـ سورة البقرة ،  1
  207اآلية 

  100  » َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اهللاِ َوِمَن النَّاِس َمْن« 

سورة األنعام ، اآلية 
57  

  100  » ِإْن احلُْْكُم ِإالّ لِلَّه« 
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سورة النساء ، اآلية 
35  

فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصالًحا « 
  »يـَُوفِّْق اللَُّه

100  

املائدة ، اآلية سورة 
95  

  101  » ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـََّعِم َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ « 

سورة األحزاب ، 
  6اآلية 

 101  » النَِّيبُّ أَْوَىل بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهمْ « 

سورة احلجرات اآلية 
9  

نَـُهَماَوِإْن طَائَِفَتاِن«   101  » ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

سورة احلجرات اآلية 
10  

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم«   101  » ِإمنَّ

سورة الروم : اآلية 
22  

ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم  «
  » وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني

114  

سورة البقرة ، اآلية 
251  

  125  » اْألَْرضُ  النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدتِ  اللَِّه َوَلْوَال َدْفعُ « 
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 الصفحة  نص الحديث / املصدر الراوي

  15 " اللهم أَْمِتْعين بسمعي وَبَصري، واجعلهما الوارَث مين"  

أخرجه البخاري 
) و النسائي 2697(

  )3/188يف سننه (

  16  َضالَلة"" ُكُل ُحمَْدثَة ِبْدَعة و ُكُل ِبْدَعة 

28  

  20  " لنا الوبر و لكم املدر "  

املسند لإلمام أمحد  -
رقم  -بن حنبل 

  17142احلديث 

قد تركتكم على احملّجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ  "
   "عنها إال هالك 

36  

، 2الكشاف ، ج 
  343ص

عليه  –أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جربيل 
  عن القلم عن اللوح احملفوظ " –السالم 

40  

ابن رشد بني حقيقيت
  الدين و الفلسفة

  9ص

إن أول ما خلق اهللا تعاىل العقل، مث قال له أقبل فأقبل، مث 
قال له أدبر فأدبر، مث قال اهللا تعاىل: فبعزيت وجالليت ما 

خلقت أعز منك، فيك أعطي، وبك آخذ، وبك أثيب و 
  بك أعاقب" 

40  

-صحيح البخاري 
  7059الرقم: 

لك يا : (  كثر إذا نعم،  :قال الصاحلون؟ وفينا رسول أ
  اخلبث )

42  

رواه أمحد وأبو داود عن
 ثوبان وصححه األلباين

( يوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة إىل 
قصعتها ، قالوا : أمن قلتنا حنن يا رسول اهللا ؟ قال : ال ،  

  غثاء كغثاء السيل )أنتم يومئذ كثري و لكنكم 

46  

قول لعمر بن اخلطاب
  رضي اهللا عنه

م أحرارا )  م أّمها   50  ( مىت تعّبدمت الناس وقد ولد

حديث رواه الشيخان ،
  البخاري و مسلم

( مثل القائم يف حدود اهللا و الواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة، فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها؛ ولكن 
الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مّروا على من فوقهم 

فقالوا : لو أنّا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا. فإذا 
أخذوا على أيديهم  تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن

51  
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  جنوا، وجنوا مجيعا)
حديث من كتاب العلم

   
من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل اهللا له به طريقا 
إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 

مبا يصنع ، وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف 
األرض حىت احليتان يف املاء، وفضل العامل على العابد  
كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة 

ألنبياء مل يورثوا دينارا، وال درمها إمنا ورثوا العلم، فمن ا
  أخذه أخذ حبظ وافر" 

53  

خمتصر صحيح اإلمام
  30البخاري ص

  54  تفقهوا قبل أن تَسوَّدوا

-عمرو بن العاص 
 -صحيح البخاري 

7352  

( إذا َحَكَم (احلاكُم) فاجتهد مث أصاب فله أجراِن، وإذا 
  أجٌر واحد )حكم فاجتهَد مث أخطَأ فله 

55  

أمحد بن حنبل: املسند
 17142رقم احلديث 

( قد تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ  
  عنها إال هالك) 

56  

  56 ( يبعث اهللا على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا الدين)   

مسنده،  يف أخرجه أمحد
احلديث رقم : 

22978   

وأباكم واحد، أال ال فضل  ( يا أيها الناس، إن ربكم واحد
لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال أسود على 

  أمحر، وال أمحر على أسود إال بالتقوى)

58 -59 

  67  ( لقد أوتيت هذا القرآن ومثله معه..)  

–من وصايا الرسول 
 –صلى اهللا عليه وسلم 
  يف حجة الوداع

  –أبدا ( تركت فيكم ما إن متسكتم  به  لن تضلوا بعدي 
  ) –كتاب اهللا و سنيت 

85  

اجلامع الصحيح ( سنن
الرتمذي ) رقم احلديث  

3680.  

  86  (وأما وزيراي من أهل األرض فأبو بكر وعمر)

صحيح البخاري ، ج
    87ص  - 2

  87( أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى، إال أنه  
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  ال نيب بعدي) 
 فيصل بدير عون

  41ص
  أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي. ائتوين بقرطاس

  قوموا عين، ال ينبغي عندي التنازع "
89  

  89  ( لعن اهللا من ختلف عنه ) يقصد جيش أسامة

ابن تيمية يف منهاج
  )7/513السنة ( 

  95  ( أقضاكم علي ) - ( األئمة من قريش ) 

حديث رواه احلاكم يف
  املستدرك

ا )   97  ( أنا مدينة العلم و علي با

النسائي، خصائص أمري
عليه  - املؤمنني علي 

  132/ - السالم 

( ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه إىل النار ويدعوهم 
  إىل اجلنة )

97  

الطربي: تاريخ األمم
 114،ص  3وامللوك ج

(اللهم إنك تعلم أين رسول اهللا، امح يا علي واكتب هذا 
  ما اصطلح عليه حممد بن عبد اهللا) 

102  

صحيح البخاري، رقم
  7362احلديث 

ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا: آمنا باهللا «
  »وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم

134  
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الصفح  األبيات  الشاعر

  ة
  بن عمرو

  كلثوم 
  اــأباح لنا حصون المجد دين     ورثنا مجد علقمة بن سيف
  زھيراً ، نعم ذخر الذاخرينا    هـورثت مھلھالً والخير من

ً ـــــــاباً وكلثوماً جمعيوعتّ    ناــــيـاألكرم تراثبھم نلنا     ا

15  

الليث بن فأر 

  الغضنفري
    إِلى َنْھَشٍل، والقوُم َحْضَرة َنْھَشلِ    َفَشلَّْت يداه يوَم َيْحِمُل راَيةً 

18  
أبو ثروان 

  العكلي
ْكريُم واللََّطفُ   ما َمْن َجفانا إِذا حاجاُتنا َحِضَرْت   َكَمْن لنا عنَده التَّ

    راَناـاِل باِدَيٍة تَ ـفأَيَّ رج      َتُكِن الَحَضاَرةُ أَْعَجَبْته َفَمْن  القطامي

اياُت والَعَكرُ   َلِجٍب بالليِل ساِمُرهُ في حاِضرٍ   ابن سيدة  19 واِھُل والرَّ  فيِه الصَّ

سلمى 

  الجھينية

بَّعُ ِوْرَد الَقطاِة إِذا اْسَمأَلَّ       َيِرُد الِمياَه َحِضيَرًة وَنفِيَضةً    التُّ

    َحَضاِر،إِذا ما أَْعَرَضْت، وفُُروُدھا   اــــأََرى ناَر َلْيَلى بالَعقِيِق كأَنَّھ  ثعلب

  َبناُت الَمخاِض: ُشؤُمھا وِحضاُرھا   فما ُتْشَتَرى إاِلَّ ِبِرْبٍح، ِسباُؤھا  أبو ذؤيب  20

  25  تسليت حاجات الفؤاد بشّمرا     ُھويةولما رأيت األمر عرش   الشماخ
أيوب بن 

  عباثة
  69  وال يستوي، عند نص األمو       ر، باذل معروفه والبخيل  

بن  طرفة

  العبد
  وُنصَّ الحديث إلى أھلــــــه        فإن الوثيقة مع نصـــــــه

بن علي 

  أبي طالب

  فكيف بھذا و المشيرون ُغّيُب؟    فإن كنَت بالشورى ملكَت أموَرھـم

  فغيُرك أولــى بالنبــيِّ وأقـربُ    وإن كنَت بالقربى حججَت خصيَمھم 
87  

  اإلمام ابن

  المبارك 

مت زّين أھلَــه     وفّتاُق أبكاِر الكالم الُمخّتـم    َصموت إذا ما الصَّ

  وِنيطت له اآلداب باللّحم و الّدم    وَعى ما وعى القرآن من كلِّ حكمة 
118  
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  بالعربية و الفرنسية و اإلنجليزية                            ملخص األطروحة       
 

 
207 

  :الملخص   

امتلكت األمة العربية بفعل التاريخ ثروة تفاعل فيھا األدب مع الحضارة تفاعل       

الروح مع الجسد ،فتشكل بذلك مخزون األمة الذي صار عطاءھا عبر العصور، 

ونتاج أبنائھا في مختلف العلوم والفنون، وغطاءھا الذي حفظ ھويتھا وصان قيمھا 

  رغم عضات أنياب  السنين .

لدى كثير النخب في العصر الحديث،  هراجعاتمو هتعددت قراءات، ھذا المخزون   

 توجه الرأي العام، مركزيةالتي ظھرت بوصفھا  البديھياتومعھا تمت زعزعة 

تستخدم آليات خطابية لترسيخ قيم التبعية والنمطية الثابتة، ومع ھذه المراجعات و

تموضعاته، كونھا تقدم أعيد االعتبار للخطابات التي أقصاھا المركز حفاظا على 

  حقائق مغيبة ُوِسَمت باألصيلة.

خلق وعي مغاير يحترم  الداعية إلىلذا جاءت القراءة الفكرية لطه عبد الرحمن،    

نبذ التصادم من أجل خلق ، ويوينھي كل أشكال الوصاية الفكرية حدود االختالف،

كرية العربية حرر األوھام التي انبنت عليھا الرؤى الفيحضور قيمي تعددي، و

  المعاصرة.

Résumé: 
      La nation arabo – islamique a acquis par l, histoire une richesse dans 

laquelle interagissait la littérature avec la civilisation comme une 

interaction de l, âme avec le corps, formant ainsi le savoir de la nation 

qui est devenu le protecteur de son identité et de ses valeurs au fil des 

siècles. 

   Ce patrimoine a connu plusieurs niveaux de réception et de révisions 

par l’élite actuelle. Les axiomes considérés comme vecteurs orientant 

l’opinion publique, et ayant utilisé des mécanismes discursifs en vue de 
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consolider les valeurs de subordination et de stéréotypes, ont été remis 

en cause. 

    Avec ces nouvelles lectures, la rhétorique exclue par l’égocentrisme 

en voulant sauvegarder son positionnement de leadership, s’est vue 

reconsidérée puisqu’elle présentait des vérités cachées considérées 

comme originales. 

       C’est ainsi que la pensée de Taha Abdul Rahman a appelé à une 

conscience différente qui tolère les limites de la diversité, exclue toutes 

formes de confrontations de la pensée, et libère les mensonges sur 

lesquels s’est basée la pensée arabe contemporaine 

Abstract 

The Arab-Islamic nation has acquired through history a wealth in which 

literature interacted with civilization as an interaction of the soul with the 

body, thus forming the knowledge of the nation that has become the 

protector of its identity and its values over the centuries. 

This heritage has experienced several levels of reception and revisions 

by the current elite. Axioms considered as vectors for public opinion, 

and having used discursive mechanisms to consolidate the values of 

subordination and stereotypes, have been called into question. 

With these new readings, the rhetoric excluded by egocentrism in 

wanting to safeguard its position of leadership, was reconsidered since it 

presented hidden truths considered as original. 

Thus the thought of Taha Abdul Rahman has called for a different 

consciousness that tolerates the limits of diversity, excludes all forms of 

confrontation of thought, and frees the lies on which contemporary Arab 

thought is based. 
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  در والمراجعقائمة المصا
  

، بإشراف الحافظ ناجي امحمد البھلولي برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم  .1

 قرآن بالرباط، المملكة المغربية دار ال

  المصادر و المراجع العربية

الرحمن، قراءة في مشروعه الفكري، مركز  طه عبد :إبراھيم مشروح  .2

 ، 2009،  1، لبنان، طالحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت

ابن األزرق : بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقيق ، د محمد بن عبد الكريم ،   .3

  1، ج  1976الدار العربية للكتاب ، تونس 

هللا بن عبد المحسن ابن الجوزي: مناقب اإلمام أحمد بن حنبل، تح، عبد   .4

  1979 2التريكي، دار ھجر، ط 

ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تح، ناصر بن   .5

 ، د ط ، د ت ،  1عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض ج 

ابن تيمية : مجموعة الفتاوى، تح ، أنور الباز و عامر الجزار، دار الوفاء، ط   .6

3  ،2005   ، 

ابن جني أبو الفتوح عثمان :  الخصائص ، تح ، عبد الحميد ھنداوي ، دار   .7

  1بيروت ، د ت ، ج 3الكتب العلمية ، ط

 د ط ،  ،ت د –بيروت  دار الجيل، ابن خلدون : المقدمة ،  .8

  2002 1، ط1ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ابن حزم ، بيروت لبنان ،ج   .9

ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب ،دار صادر  .10

 ،1997 1، ط6بيروت، مج

دار الكتاب  ،عبد السالم تدمري عمر ،تح ،السيرة النبوية :ابن ھشام  .11

  ،1ج ،1993 ،4 ط، العربي، بيروت
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 ،تح ،اإلبانة على أصول الديانة: األشعري إسماعيلي بن أبو الحسن عل  .12

 ،1980،  1ط  ،مكتبة دار البيان، دمشق ،وطؤعبد القادر األرن

أبو عبد هللا الحسين بن أحمد ( الزوزني) : شرح المعلقات السبع ، دار  .13

 ، طبعة جديدة ،  2007الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت 

التوحيد، تح ، د فتح هللا خليف، دار الجامعات  أبو منصور الماتريدي:  .14

 المصرية ، اإلسكندرية ، د ط ، د ت، 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي: رسائل الكندي الفلسفية ،تح محمد    .15

 ،  2، ط 1978الھادي أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، القاھرة 

أبي الحسن العامري: اإلعالم بمناقب اإلسالم، تح،أحمد عبد الحميد غراب،   .16

  1967دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، 

  .1979، 2، عدد  10مية، عالم الفكر، مج أحمد أبو زيد : التجربة اإلسال   .17

أحمد أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان،   .18

 279،ص 2005 1،ط1ج

،  2بيروت لبنان ، ج  أحمد أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي ،  .19

 ، 2005  1ط

 ،  2005،  1، ط  3أحمد أمين : ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العربي، ج   .20

،  10أحمد أمين : فجر اإلسالم ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ، ط  .21

1969  .   

 2 ط، دار الفكر، بيروت، صدقي محمد ،تح ،المسند: أحمد بن حنبل  .22

  . 6ج، 1994،

 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالني  .23
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