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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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الثقافة العربية وسلطة النصوص املؤّسسة
الدكتور/ عادل حممد ال�شالح

جامعة احلدود ال�ضمالية ��  اململكة العربية ال�ضعودية 

adel.essalah@gmail.com الربيد االإلكرتوين 

ملّخ�ص:

تتجّل���ى اإ�ضكالي���ة البح���ث اجلوهرية يف اإبراز مالم���ح الثقافة العربّي���ة و�ضريورة بنائها املعريّف، فق���د ا�ضتقّر يف العقل 

اجلماع���ّي اأّن الثقاف���ة العربّي���ة مل تتطّور، ومل تواك���ب الثقافات الكونّية؛ ب�ضب���ب ان�ضدادها اإىل �ضلطة الق���دمي الذي اأ�ّض�ض 

معارف خمتلفة ال ميكن جتاوزها، ومن هذا ال�ضياق تتحّدد لدينا اأهمّية االإ�ضكالّية املطروحة، اإذ ال ميكن اأن يكون االن�ضداد 

اإىل ن����ضو�ض مرجعّي���ة موؤ�ّض�ضة تقلي���دا، ورجوعا اإىل املا�ضي، كما ال ميكن و�ضف التحديث الفك���رّي العربّي باخلروج على 

امل�ضرتك املعريّف والتقليد االأعمى للمختلف.

الكلمات املفاتيح : ثقافة، �ضلطة، اأمنوذج، العقل،الكونية
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The Arabic Culture and the Authority of the Founding Texts

Dr, adel Mohamed essalah
Northern Border University
Kingdom of Saudi Arabia

E-Mail: adel.essalah@gmail.com

Abstract: 
The main concern of this paper is to highlight the aspects of the Arabic culture and 

its knowledge construction. Indeed, it is assumed that the Arabic culture did not develop 
to meet universal cultures due to its tautness to past authority which established the 
foundations for various fields of knowledge that cannot be ignored. In this respect, the 
significance of the topic is obvious. Indeed, adherence to referential constructive texts is 
neither an imitation nor a return to the past. Similarly, Arabic intellectual modernization 
cannot be described as a deviation from collective knowledge and a blind imitation of the 
different.

Keywords: Culture, Authority, Model, Mind, cosmic
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متهيد

يعترب البحث يف الثقافة العربية يف �ضلتها بالن�ضو�ض 

املوؤ�ّض�ضة، وبي���ان مدى ان�ضدادها اإليها درا�ضة يف كربيات 

الق�ضاي���ا املع���ا�ضرة يف م���ال العل���وم االإن�ضانّي���ة، ومن 

ه���ذا املنطل���ق يتنّزل البح���ث يف اإط���ار ال���درا�ضات التي 

تن����ضد تاأ�ضي���ل التقافة العربّي���ة، والبح���ث يف ن�ضو�ضها 

املرجعّي���ة، وجذورها املعرفّية من خالل اال�ضتدالل مبتون 

قدمية وّجهت م�ضار الثقاف���ة العربّية وحّددت مالحمها، 

وتكم���ن اأهمّية البح���ث يف �ضلته باأ�ضئل���ة الثقافة العربّية 

املع���ا�ضرة، ولعّل اأهّمها بي���ان اأّن ثقافة العربّية هي ثقافة 

ت�ضتم���ّد كينونتها وا�ضتمراّيتها من االإرث املعريّف املرتاكم 

باعتب���اره مرجعّي���ة رمزّية، ولكّنه���ا يف االآن نف�ضه مل تكن 

منكفئة �ضاكنة. 

االإجراءات املنهجية واأهداف الدرا�سة:

-حتديد اخل�ضائ�ض البنيوّية للثقافة العربّية.

- بي���ان االأ�ض�ض املرجعّية للثقاف���ة العربية من خالل 

ن�ضو�ض موؤ�ّض�ضة مّثلت اأمنوذجا يحتذى على مدار 

التاريخ.

- من بن املعّطالت املعرفّية ان�ضداد الثقافة العربّية 

اإىل �ضلط���ة الق���دمي، ويف االآن نف����ضه ميّث���ل ه���ذا 

االأمنوذج معينا الإنتاج املعرفة.

اأّم���ا اأدبيات البحث فقد ات�ضح لنا اأّن ارتباط الثقافة 

العربّي���ة باالإرث الرم���زّي واملعريّف كان جلّي���ا، فقد ظلت 

من�ضّدة اإىل ه���ذا االأمنوذج، متاأثرة ب���ه واعتربت العديد 

من الدرا�ضات العربّي���ة كّل خروج على هذا امل�ضار مبثابة 

االن�ضياق يف التحديث، الذي من �ضاأنه ا�ضتهداف الثقافة 

العربّي���ة، واإلبا�ضه���ا لبو�ض ال���درا�ضات الغربّية، ومقاالت 

اال�ضت����ضراق لال�ضتنق���ا�ض م���ن مقّوماته���ا البنيوّية، وقد 

اطردت ه���ذه الدرا�ضات حت���ى غدت االأع���ّم يف املكتبات 

ودور الن����ضر، و�ضنحاول يف هذا البح���ث نقدها والك�ضف 

ع���ن عماده���ا املعريّف واأهدافه���ا، اإذ ال ميك���ن اجلزم اأّن 

الثقاف���ة العربّي���ة ه���ي ثقافة م���ا�ض، تنبني عل���ى مقولة 

»احلن���ن اإىل االأ�ضل« عل���ى ح���ّد عب���ارة »مر�ضي���ا اإلياد«

 

)))Mircea Eliade، ب���ل �ضنعم���ل عل���ى نق����ض ه���ذه 

امل�ضلم���ات وذل���ك بالربهن���ة عل���ى مالم���ح التحديث يف 

الثقافة العربّية. 

اأّما اجلانب النق���دّي لهذا البحث، وهو من االأهداف 

الرئي�ّضة، ويتمّثل يف خروج الثقافة العربّية على االأمنوذج، 

وق���د جتّل���ى يف حتديث الفك���ر العرب���ّي، واالط���الع على 

الثقافات االأخرى، واالأخذ باأ�ضباب تطّورها. 

وفيم���ا يخ����ّض منهجّي���ة البح���ث �ضنعتم���د منهجّي���ة 

نقدّية، الأننا نتعامل م���ع ن�ضو�ض كتبت يف حقب تاريخّية 

خمتلفة قدميا وحديثا، وتك����ضف عن وجوه االن�ضداد اإىل 

�ضلطة االأمنوذج املعريّف القدمي تاريخّيا، وتبّن لنا احلقب 

التاريخّية التي مل تلتزم فيه���ا الثقافة العربّية با�ضتدعاء 

املوروث، وهذا ما ا�ضطلحنا عليه بالتحديث العربّي.  

الثقافة العربية و�سلطة االأمنوذج

يعت���رب البحث يف الثقافة العربّية، ومكّوناتها البنيوّية 

م���ن امل�ضائ���ل امللّح���ة يف البح���ث العلم���ّي املع���ا�ضر، واإّن 

مدار بحثن���ا درا�ضة الثقاف���ة العربّية م���ن زاوية عمادها 

البني���وّي، وهي �ضلط���ة الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة، ونق�ضد بها 

وال����ضري  وال�ضع���ر  )االأدب  االأوىل  املرجعّي���ة  الن����ضو�ض 

واملغ���ازي والتاري���خ ...( الت���ي توارثها العق���ل اجلماعّي 

العرب���ّي، و�ضاهم���ت يف اإر�ضاء مقّوم���ات الثقافة العربّية، 

، و�ضنعمل على انتق���اء اأمثلة 
(((

وحتدي���د مالمح هوّيته���ا

داّل���ة عل���ى ان����ضداد الثقاف���ة العربّية اإىل م���ا�ض معريّف، 

ميّث���ل اأمنوذجا اأ�ضلّي���ا با�ضط���الح »كارل غو�ضتاف يونغ

 

 Carl Gustav Jung« . واإّن ه���ذه الن�ضو�ض املرجعّية 

املوؤ�ّض�ضة ال ميكن اأن نح�ضرها يف ن�ضو�ض بعينها، بل هي 

متنوّعة بتنّوع االأجنا�ض االأدبّية، ويهّمنا يف هذا ال�ضياق اأن 

نب���ّن اأّن م�ضار الثقافة العربّية ظّل لق���رون طوال متقّيدا 

.La nostagie des origines, Gallimard. 1991 ،1)  انظر، كتابه(
)2)  انظر، حممد عابد اجلابري، بنية العقل العربي: درا�ضة حتليلية نقدية لنظم 
لبنان،  العربية،  الوحد  درا�ضات  مركز   ،( ط  العربية،  الثقافة  يف  املعرفة 

.1986
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ب���االإرث الرمزّي امل����ضرتك الذي اأنتج���ه العقل اجلماعّي 

العربّي، ولكّن هذا التقّيد �ضهد خروجا على �ضلطة القدمي 

يف �ضياق���ات تاريخّي���ة عديدة، فت�ضّكلت ن����ضو�ض �ضّميت 

بالن����ضو�ض الهام�ضّي���ة، ونعت���ت بالن�ضاز واخل���روج على 

االإجماع، اأّم���ا حديثا فقد �ضهدت الثقاف���ة العربّية حتّوال 

بنيوّي���ا، متّثل يف مطلب حتديث الفك���ر العربّي من خالل 

النه���ل من املنجز املعريّف االإن�ضايّن، واإّن هذه االإ�ضكالّيات 

امل�ضتتبعة لالإ�ضكالّية املطروحة هي مدار اجلانب النقدي 

من البح���ث، اإذ ال ميك���ن الت�ضليم ب���اأّن الثقاف���ة العربّية 

هي ثقافة ما�ض، ثابت���ة يف مكّوناتها، ومل تتجاوز الرتاث 

الق���دمي، بل اإّن حت���ّوال معرفّيا و�ضم تاريخ ه���ذه الثقافة، 

وه���و االأمر الذي �ضنعم���ل على اإبرازه انطالق���ا من اأمثلة 

داّلة، بها يتجّلى جوهر البحث وتّت�ضح معامله.

�سلطة االأمنوذج اأو �سلطة الن�سو�ص املوؤ�س�سة 

يقت�ضي النظر يف هذه االإ�ضكالّية بيان �ضمات الثقافة 

العربّية، اأي ركائزها البنيوّية وعوامل تطّورها يف التاريخ، 

فب���ال �ضّك ل���كّل ثقافة  ميك���ن اأن حتمل مالم���ح ثقافات 

اأخرى، ولك���ن اإمكان ا�ضتقاللها يظ���ّل مطلبا ملّحا، ومن 

ثّمة ميكن احلديث عن ثقافة ما لها �ضمة التمايز عن بقّية 

الثقافات، وحتمل يف طّياتها اأ�ضباب كينونتها و�ضريورتها 

التاريخّي���ة، ون�ضع���ى يف ه���ذا البح���ث اإىل تو�ضي���ح داللة 

الثقافة دون االإغ���راق يف ال�ضروح اللغوية واال�ضطالحّية، 

فهي مّطردة يف الكت���ب والدوريات، بل ما يهّمنا هو �ضرح 

ه���ذا امل�ضطل���ح باعتباره م�ضطلح���ا وظيفّي���ا دااّل، ومن 

ه���ذا املنطل���ق �ضنتعام���ل مع ه���ذا امل�ضطل���ح كم�ضطلح 

اأنرتوبولوج���ي، ونق����ضد باالأنرتوبولوجي���ا عل���م االإنا�ضة، 

وه���و العل���م الذي يهتم ب���درا�ضة االإن�ضان م���ن جهة لغته، 

ومنط عي�ضه وطقو�ضة، واالأنظم���ة الرمزية التي يتداولها 

لتحقيق عي�ض م����ضرتك، اأّما الثقافة فهي النظام االأ�ضمل 

لكّل هذه العالمات االأنرتوبولوجية، ولعّل اأدّق تعريف لها 

»اأّن الثقاف���ة هي ذلك الكّل الذي يتاأّل���ف من كّل ما نفّكر 

 ،
(((

في���ه اأو نق���وم بعمله اأو نتمّلك���ه كاأع����ضاء يف املجتمع«

ومن خ���الل هذا التعري���ف املوجز نرى ه���ذا الو�ضل بن 

الثقاف���ة واالجتم���اع الب����ضرّي ون�ضاطات���ه املختلف���ة. وقد 

�ضرح���ت العلوم االجتماعية الثقافة وماالتها وارتباطها 

باالإن�ضان، ولكّننا ننحو يف هذا البحث اإىل االقت�ضار على 

ال����ضرح ال���دال للثقافة، وه���و االأمر عينه ال���ذي دعا اإليه 

الدار�ضون؛ نظرا اإىل تعّدد تعريفات الثقافة، ولكّن االأهّم 

الرتكيز »على اجتاه���ن وا�ضحن يف تلك التعريفات واإن 

كان بينهما تناف�ض. ينظر اأحدهما للثقافة على اأّنها تتكون 

من القيم واملعتق���دات واملعايري والرموز واالأيديولوجيات 

وغريها م����ن املنتجات العقلية. اأّما االجتاه االآخر فريبط 

ي ملجتم���ع ما، والعالقات 
ّ
الثق�اف����ة ب�ن�م����ط احل�ي�اة ال�ك�ل�

الت���ي ترب���ط بن اأف���راده، وتوّجه���ات هوؤالء االأف����راد ف�ي 

، فال بّد اإذن اأن نعترب الثقافة العربّية متنّزلة 
(((

حياتهم«

يف ه���ذا ال�ضي���اق؛ الأّن دار�ضي الثقاف���ات واالأنرتوبولوجيا 

كانت نظرياتهم �ضاملة؛ فهي تعلل تطّور الثقافات وت�ضّكلها 

واالآف���ات الطارئ���ة عليها من �ضع���ف وتبّدل وتغ���رّي. وقد 

اقت�ضى البحث درا�ضة �ضلة الثقافة بالن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة، 

ولع���ّل و�ضم الن����ضو�ض بامل���وؤ�ض�ضة يحت���اج اإىل �ضرح يف 

ذه���ن القارئ، واملق�ضود من ذل���ك جملة الن�ضو�ض التي 

اأجم���ع العقل اجلمع���ّي يف الثقافة العربّي���ة على اعتبارها 

مرجع���ا ا�ضتدالليا ي�ضتند اإليه يف بن���اء االأفكار وتوليدها، 

وه���و يتخذ �ضكل » االأمنوذج االأ�ضلّي« على حّد عبارة يونغ 

Yung ، وق���د ا�ضتندنا يف ت�ضقيق هذا امل�ضطلح اإىل علم 
االأنرتوبولوجي���ا ال �ضّيما يف م�ضطلح الن�ضو�ض املوؤ�ض�ضة، 

فمثلما تتوال���د االأ�ضاطري، وتنهل من بع�ضها بع�ضا كذلك 

�ضاأن الن�ضو�ض، وقد اأ�ضرنا يف املقّدمة اأّن هذه الن�ضو�ض 

متنّوع���ة امل�ضارب واالأجن���ا�ض، واإن اال�ضتدالل بها ال يعني 

توظيفه���ا توظيف���ا ن�ضّيا مقتطف���ة من مراجعه���ا، واإمنا 

نق�ضد تو�ضيح اأجنا�ضها ومداراتها.

(1( R. Bierstedt. The Social Order. New York : Mc Graw Hill 
1963

)2)   نف�ض املرجع.
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هوّية الن�ّص املوؤ�ّس�ص

لقد در�ض ن�ضر حامد اأبو زي���د اأبنية الثقافة العربّية 

وانته���ى يف كتابه » مفهوم الن�ض« اإىل اأّن الثقافة العربّية 

قام���ت على الق���راآن وتاأويله » وللق���راآن يف ح�ضارتنا دور 

ثقايّف ال ميك���ن جتاهله يف ت�ضكيل مالمح هذه احل�ضارة، 

ويف حتدي���د طبيع���ة علومه���ا. واإن �ضّح لن���ا بكث���ري م���ن 

التب�ضيط اأن نختزل احل����ضارة يف بعد واحد من اأبعادها 

ل�ضّح لن���ا اأن نق���ول اإّن احل�ضارة امل�ضرّي���ة القدمية هي 

ح����ضارة » ما بع���د امل���وت«، واأن احل����ضارة اليونانّية هي 

ح����ضارة »العقل«، اأّما احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، فهي 

، وي���رى اأبو زي���د اأّن جانب���ا تاأويلّيا 
(((

ح����ضارة » الن����ّض«

ارتبط بهذه الثقافة، وهو تاأويل يك�ضف عن جدل االإن�ضان 

مع الواقع، ومن ثّمة ا�ضتط���اع العقل العربّي اأن يرتقي يف 

املع���ارف، ويتعّمق يف التاأويل وحتلي���ل اخلطاب، وقد كان 

مدار هذا التاأويل حول القراآن فن�ضاأت التفا�ضري املختلفة 

للق���راآن، لك���ّن اأبا زيد يت����ضاءل حول طبيعة ه���ذا التاأويل 

واآليات���ه، » واإذا كانت الثقافة العربّية ثقافة تعطي للن�ّض 

الق���راآين هذه االأولّية، وجتعل م���ن التاأويل نهجا فالبّد اأّن 

لهذه الثقافة مفهوما- ولو �ضمنيا-ملاهّية الن�ّض وطرائق 

التاأوي���ل، ومع ذل���ك فقد حظ���ي جانب »التاأوي���ل« ببع�ض 

ال���درا�ضات التي ركزت عل���ى العلوم الدينّي���ة، وجتاهلت 

. والثابت اأن املوؤّول ينت���ج ن�ضو�ضا جديدة 
(((

ما �ضواه���ا«

هي نتاج للن�ض املوؤ�ّض�ض، لكّنها ن�ضو�ض تختلف حتما عن 

الن����ض االأ�ضلّي، واإمنا حتاول اأن حتاكيه وتوؤّوله وفق فهم 

املوؤّول و�ضع���ة اطالعه وما ت�ضمح به قوان���ن الثقافة التي 

ينتمي اإليها.

ويت����ضح لنا اأّن ن�ضر حام���د اأبو زيد �ضعى اإىل تفكيك 

ثنائي���ة الثقافة و�ضلطة الن����ضو�ض املوؤ�ّض�ضة؛ فهو يرى  اأّن 

الثقافة تنتقي ن�ضو�ضها التي تعتربها منوذجا ا�ضتدالليا 

للمعرف���ة، كم���ا اأّن الثقاف���ة مت���ار�ض �ضربا م���ن �ضروب 

الثقايف  املركز  القراآن،  علوم  يف  درا�ضة  الن�ض،  مفهوم  زيد،  اأبو  حامد  ن�ضر   (1(
العربّي، ط1، 2014. �ض، 9.

)2)  املرجع ال�ضابق، �ض، 10.

الرقابة على النتاج الرمزّي، وتظّل عملّية االنتقاء من�ضّدة 

اإىل العقل اجلماعّي املنخ���رط يف اإجماع ال يقبل اخلروج 

ع���ن �ضنن الثقافة » فما ترف����ضه الثقافة وتنفيه ال يقع يف 

ا  دائ���رة ) الن����ضو�ض(، وما تتلّق���اه الثقاف���ة بو�ضفه ن�ضّ

دااّل فه���و كذل���ك، وقد يختل���ف اجّتاه الثقاف���ة يف اختيار 

الن����ضو�ض م���ن مرحل���ة تاريخّي���ة اإىل مرحل���ة تاريخّية 

اأخ���رى، فتنفي ما �ضب���ق لها اأن تقبلت���ه، اأو تتقّبل ما �ضبق 

 ، واإّن ه���ذا اجلدل داخل 
(((

له���ا اأن نفته م���ن الن�ضو�ض«

الثقافة هو جدل تكّر�ضه االإكراهات التاريخية، فال ميكن 

لثقاف���ة ما اأن تكون �ضاكنة وثابت���ة يف ن�ضو�ضها وتاأويلها، 

واإن املخي���ال اجلماع���ّي والعقل اجلمعّي يقوم���ان بانتقاء 

الن����ضو�ض يف كّل حقب���ة م���ن احلقب، وهم���ا حمكومان 

بالتبّدل والتغرّي بتغرّي العمران الب�ضرّي، كما اأّن لل�ضلطان 

ال�ضي���ا�ضّي دروا يف �ضلطة الن�ّض، فعديد الن�ضو�ض ميكن 

اأن تنمحي وحتّل حمّلها ن�ضو�ض اأخرى تكون اأكرث موؤائمة 

لل�ضائ���د وتقّبال يف ال�ضمري اجلماع���ّي، ولكّن هذا التبّدل 

وعدم الثبات يف الن�ضو�ض ال ميكن اأن يتعّلقا بالن�ضو�ض 

امل���وؤ�ّض�ضة االأوىل ب���ل بالن����ضو�ض الالحق���ة، ولك���ّن هذا 

ال ينف���ي اأن الن����ضو�ض امل���وؤ�ض�ضة قد خ�ضع���ت اإىل انتقاء 

ورقابة، وال ميكن اإقرار اأّن عامل دّقتها هو العامل الوحيد 

لظهوره���ا يف طابع ا�ضتداليل ومنوذج يحتذى، ولكّن هذه 

الفر�ضي���ات ال ميكن اأن ت�ضمل الق���راآن الكرمي يف الثقافة 

العربّي���ة؛ الأنه ن�ض مف���ارق للعقل الب����ضرّي، وعليه مدار 

العملية التاأويلية كّلها. 

يّتخ���ذ الن�ّض موقعه التاأ�ضي����ضّي يف ثقافة ما انطالقا 

م���ن قيمته املعرفّي���ة اأّوال، ثم تلبيته حلاج���ة مادّية ثانيا، 

وب���ال �ضك اإن املعرف���ة ه���ي معطى رم���زّي، لكّنها ترتجم 

اإىل حاج���ات مادّية، اأّما القراآن فح�ضب اأبي زيد هو مدار 

عملّي���ة تاأويلّي���ة يف الثقاف���ة العربّية، وتفرع���ت عنه علوم 

الق���راآن مب�ضامينها املختلفة، وقد نقل القراآن العرب من 

الوثنّية اإىل التوحيد، وارتبط بعامل االآخرة، واملعاد لذلك 

وج���د فيه النا�ض حاجة تلبّي رغبته���م يف الثواب والنجاة 

)3)  املرجع ال�ضابق، �ض، 27.
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م���ن العقاب. اأّما ال�ضعر فق���د احتّل مكانة مهّمة يف العقل 

العربّي، وو�ضمت الثقافة العربّية باأّنها ثقافة �ضعر، لذلك 

جن���د تربي���را ال�ضتمراريته واالإحاط���ة بدرا�ضته من جهة 

م�ضامينه واأ�ضاليبه، وميكن اأن ن�ضتدّل هنا باأهمّية ال�ضعر 

اجلاهلّي واملعّلقات ال�ضبع يف ر�ضم منوذج يحتذى يف ترديد 

ال�ضع���ر وقول���ه، حتى ق���رون متقّدمة يف تاري���خ احل�ضارة 

العربّية، بل كان للقول ال�ضعرّي الغلبة مقارنة مع االأجنا�ض 

االأدبّي���ة االأخرى، وق���د متّثل هذا ال�ضعر حي���اة العرب يف 

اجلاهلّية واالإ�ضالم، واختلفت م�ضامينه باختالف احلقب 

التاريخية، وتنّوعت اأغ���را�ضه من اجلاهلّية اإىل االإ�ضالم 

لكنه حافظ على جوهره، اأّما حديثا فالزال ال�ضعر يرّدد، 

ولكّنه اختل���ف �ضكال، وم�ضمونا فخرج���ت الق�ضيدة عن 

نظ���ام ال�ضطري���ن وامل�ضام���ن ال�ضعرّية القدمي���ة، ولكّن 

ا موؤ�ّض�ضا بقي ماثال  الن����ض ال�ضعرّي القدمي بو�ضفه ن����ضّ

يف املتخّي���ل اجلماعّي، فح�ضرت بالغته و�ضعرّيته و�ضوره 

القدمي���ة يف ال�ضع���ر احلديث، وقد غدا ه���ذا ال�ضعر اأكرث 

انفتاح���ا على الك���ويّن واالأ�ضط���ورّي، والثقاف���ات الكثرية 

بف�ضل الدراي���ة باللغات، واال�ضتفادة منها، وجملة االأمر؛ 

ا م���وؤ�ّض�ضا فاعال يف الثقافة  اإّن اعتب���ار ال�ضعر القدمي ن�ضّ

العربّي���ة ب���ّن وجلّي؛ فلم يخف���ت �ضوت ال�ضعر يف الع�ضر 

احلدي���ث واملعا�ضر، بل تط���ّور و�ضاهم يف اإث���راء الثقافة 

العامل���ة العربّي���ة والغربّية، وظل هذا اجل���دل بن الثقافة 

العربّية وال�ضعر جدال متجّددا الأّنه اأحد مكّوناتها البنيوية 

االأوىل، وداعما من دعائم ا�ضتمراريتها.

والثابت لدين���ا، اأّن الثقافة العربّية هي بن الثقافات 

املوؤ�ّض�ضة رغم ع���دم تزّمنها يف التاري���خ مقارنة بالثقافة 

اليوناني���ة، وهذا يع���ود اإىل اأ�ضبقّية احل����ضارة اليونانّية، 

وتطّور العق���ل الب�ضرّي، وامتالكه للعل���وم واأ�ضبابها، فقد 

كان���ت احل����ضارة اليوناني���ة �ضّباقة يف العل���وم واملعارف، 

و�ضكل���ت بنية ثقافّي���ة متينة، واأحاطت ب���كل العلوم لذلك 

�ضنعت���رب هذه الثقاف���ة مبثابة الن����ضو�ض امل���وؤ�ض�ضة التي 

كانت لها �ضلطة االأمن���وذج على الثقافة العربّية، ونق�ضد 

ب�ضلط���ة االأمن���وذج �ضربا م���ن املثاقفة االأح���ادّي وقع بن 

الثقافت���ن، بيد اأّن ه���ذا االأمنوذج �ضرع���ان ما حتّول اإىل 

اأمنوذج ميار�ض �ضلطة معرفية على اأبنية الثقافة العربّية 

الأ�ضب���اب خمتلفة، لعّل اأهّمه���ا ال�ضبق التاريخّي للح�ضارة 

اليونانّية، وافتقاد العرب لقاعدة علوم متينة متّكنهم من 

االكتف���اء بها، وثمة عامل بني���وّي اأّن كل ثقافة الحقة البّد 

له���ا من اأن تتاأّثر بال�ضابق من الثقافات، ولكّن هذا التاأثر 

كان يف نظ���ر عديد الدار�ضن منق���و�ضا، ومّت حتريفه عن 

مقا�ضده، فق���د اأ�ضار عبد الرحمان بدوّي اإىل اأّن التباين 

بن الثقافتن ظل جلّيا اإىل مدى بعيد؛ » فالروح اليونانّية 

متتاز اأّول ما متت���از بالذاتّية، اأي ب�ضع���ور الذات الفردّية 

بكيانه���ا وا�ضتقاللها ع���ن غريها من ال���ذوات، وباأّنها يف 

و�ضع اأفق���ّي باإزاء ه���ذه الذوات االأخ���رى، حّتى ولو كانت 

ه���ذه الذوات اآله���ة؛ بينما الروح االإ�ضالمّي���ة تفني الذات 

يف كّل لي����ضت ال���ذوات املختلفة اأجزاء تكّون���ه، بل هو كّل 

يعلو على الذوات كّله���ا، ولي�ضت هذه الذوات اإاّل من اآثاره 

 ،
(((

ومن خلق���ه، ي�ضريها كما ي�ضاء، ويفعل به���ا ما يريد«

ولكن رغ���م هذا النقد، ف���اإّن الثقاف���ة العربّية يف طورها 

االأّول نهلت من ال���رتاث اليونايّن، ومل يتبلور هذا التنافر 

اإاّل يف ف���رتة الحقة من تاريخ الثقاف���ة العربّية االإ�ضالمية 

ة ملّ���ا ا�ضتحكمت العل���وم االإ�ضالمّي���ة، وتداخلت مع  خ���ا�ضّ

العل���وم االأخ���رى فوقع تكف���ري الفال�ضفة وح���رق كتبهم ، 

لك���ن الالفت اأن هذا الت�ضارب مل يعل���ن عنه يف البداية، 

لذل���ك �ضنتتّبع ه���ذا االإ�ضكالّي���ة، و�ضن�ضتدّل عل���ى اعتبار 

ا م���وؤ�ّض�ضا للثقافة العربّية، وهي يف  الثقاف���ة اليونانية ن�ضّ

نظرن���ا فر�ضّية قابلة للتدليل واالإثب���ات مل يّطرد �ضرحها 

يف البح���وث والدرا�ضات، اأّما الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة االأخرى 

فلم تكن خارجّية بل ه���ي من لّب الثقافة و�ضميمها، وقد 

مثلت �ضلطة على تاريخ الثقافة، وحّولت م�ضارها ووجهت 

الثقافة العاملة لقرون طوال. 

كتب اأدوني�ض كتابا مهّما يعّد من اأهّم الكتب احلديثة 

يف درا�ضة الثقاف���ة العربّي���ة عنوان���ه »الثاب���ت واملتحّول«، 

عبد الرحمن بدوي، الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، درا�ضات   (1(
لكبار امل�ضت�ضرقن، مكتبة النه�ضة امل�ضرية، 1940.
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وع���ّرف اأدوني����ض الثابت يف الثقافة العربّي���ة » باأّنه الفكر 

ال���ذي ينه�ض عل���ى الن�ّض، ويّتخد من ثبات���ه حّجة لثباته 

هو، فهما وتقوميا، ويف���ر�ض نف�ضه بو�ضفه املعنى الوحيد 

ال�ضحي���ح له���ذا الن����ّض، وبو�ضف���ه، ا�ضتن���ادا اإىل ذلك، 

، وميكن يف ه���ذا املنح���ى اأن نوّظف 
(((

�ضلط���ة معرفّي���ة«

عبارة اأدوني�ض ونعترب اأن الن�ّض املوؤ�ض�ض ن�ض ثابت، وهو 

ن����ّض له �ضلط���ة معرفّية فتتاأّثر به ن����ضو�ض اأخرى وتدور 

يف فلكه ويظّل على م���دار التاريخ موؤثرا فيها موّجها لها، 

بي���د اأّن ه���ذا الن����ض الثابت يقابل���ه با�ضط���الح اأدوني�ض 

ن����ّض متحّول وتعريف���ه » الفكر الذي ينه����ض، هو اأي�ضا، 

على الن����ّض، لكن بتاأويل يجعل الن����ّض قابال للتكّيف مع 

الواق���ع وجتّدده، واإّم���ا اأّنه الفكر الذي ال ي���رى يف الن�ّض 

 ،
(((

اأّية مرجعّية، ويعتمد اأ�ضا�ضا على العقل ال على النقل«

ومن خالل هذا ال�ضرح يكون املتحول نقي�ضا للثابت اأو هو 

تط���ّور حتمّي للن�ض الثابت الذي ال ميكن اأن ي�ضمد اأمام 

االإكراه���ات التاريخّي���ة وتب���ّدل العم���ران الب����ضرّي الذي 

يغرّي من جوهر الثقاف���ات وحركتها يف التاريخ، والالفت 

اأّن اأدوني����ض و�ضم الن����ض االأّول بال�ضلط���ة والن�ض الثاين 

بالنق���ل الذي ينت�ضر اإىل العق���ل ال اإىل �ضلطة النقل التي 

ه���ي مال الن����ض االأّول، فهذا الف����ضل ميّكننا من فهم 

اأّويّل مفاده اأّن الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة عادة ما تعتمد النقل 

منهجا وت�ضتم���ّد منه �ضلطتها ولكّنه���ا ال ميكن اأن ت�ضمد 

اأمام �ضلط���ة العقل، لذلك كثريا ما نالحظ اأن الن�ضو�ض 

امل���وؤ�ض�ضة �ضرعان ما تخف���ت �ضلطته���ا، اإذا تعر�ضت اإىل 

نقد، وميكن اأن ن�ضتدّل يف هذا املو�ضوع بكتاب طه ح�ضن 

يف ال�ضعر اجلاهلّي، وهو كتاب رغم النقد الذي وّجه اإليه 

ا�ضتطاع اأن ينقد املدّونة ال�ضعرّية اجلاهلّية بجراأة حماوال 

تفكيكه���ا واإثب���ات انتحالها واإقرار اأنها ن����ضو�ض منحولة 

، وهو راأي نقدّي قال به 
(((

كتب���ت الحقا يف تاريخ االإ�ضالم

طه ح�ضن ومل يلق قبوال يف االأو�ضاط االأكادميية والدينية 

)1)  اأدوني�ض، الثابت والتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، دار ال�ضاقي، 
ط7، 1994. �ض، 13.

املرجع ال�ضابق. �ض، 14-13.  (2(
)3)  طه ح�ضن، يف ال�ضعر اجلاهلّي، دار الكتب امل�ضرية، 1926.

نظ���را الأنه يعت���رب مقدمة يف تقوي�ض الثواب���ت يف الثقافة 

العربية االإ�ضالمية، بيد اأّن ا�ضت�ضهادنا بهذا الكتاب يتمّثل 

يف اأّن الن����ض املوؤ�ض�ض بقدر متانت���ه فاإّنه �ضرعان ما يغدو 

قابال للتفكيك اإذا ما مّت نقده واإر�ضاء مقّدمات نظرّية يف 

نق�ض اأن يكون موؤ�ّض�ضا.  

�سلطة الن�سو�ص و�سوؤال احلداثة

لق���د ا�ضتقّر يف العقل اجلماعّي اأن الثقافة العربّية مل 

تتط���ّور ومل تواكب الثقافات الكونّية ب�ضبب ان�ضدادها اإىل 

�ضلط���ة القدمي الأّن���ه عقل جماع���ّي اأ�ّض�ض معارف خمتلفة 

ال ميكن جتاوزها اأو خرقها، ومن هذا ال�ضياق تتحّدد لدينا 

اأهمّية االإ�ضكالّية املطروحة اإذ ال ميكن اأن يكون االن�ضداد 

اإىل ن�ضو�ض مرجعّية موؤ�ّض�ضة تقليدا ورجوعا اإىل املا�ضي 

كم���ا ال ميكن و�ضف التحديث الفك���رّي العربّي  باخلروج 

على املحّددات املعرفّية والتقليد االأعمى للمختلف.

احلداثة و�سلطة االأمنوذج

ي���رى اأدوني����ض اأّن حركت���ن دوؤوبت���ن تتحّكم���ان يف 

الثقاف���ة، االأوىل حرك���ة اأ�ضولّي���ة ثابت���ة تق���ّد�ض الن����ض 

املوؤ�ض�ض، اأّما الثاني���ة فهي حركة مّددة حداثية، بيد اأّن 

الغلب���ة تكون اأحيانا ل�ضلط���ة الن�ض امل���وؤ�ّض�ض الأّنه ي�ضتمّد 

�ضلطته من الثقافة التي ت�ضتند اإىل الدين، يذكر اأدوني�ض« 

كانت الثقافة يف امل�ضتوى االأول هي ثقافة النظام ال�ضائد، 

اأي الثقاف���ة التي تقوم، �ضاأن النظام، على دعوى التم�ّضك 

باالأ�ضول، واملحافظة على القيم املوروثة، كما هي، اأو كما 

، واإّن هذا ال�ضرب االأّول من 
(((

نقلها اخللف على ال�ضلف«

الثقافة ين�ضّد اإىل �ضلطة االأمنوذج اأو اإىل الن�ّض املوؤ�ّض�ض، 

فهو يعلي من �ضاأنه ويحاول اأن يوّلد ن�ضو�ضا حافة به هي 

يف الواقع مبثابة احل����ضن املنيع الذي ال ميكن اخرتاقه، 

وق���د الحظن���ا اأّن الثقاف���ة العربّي���ة اأر�ضت مدّون���ة نقدية 

متينة ل���الإ�ضادة بال�ضعر اجلاهلي مث���ال ودرء كل �ضبهات 

انتحال���ه واختالقه، فعادة ما ت�ضطل���ع الن�ضو�ض املوازية 

الثابت والتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، �ض 22.  (4(
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بهذا الدور التربيرّي، اأما ما يكتب يف تفنيد ذلك من نقد 

فه���و يعّد من ثقافة الهام�ض الت���ي ال ميكن للثقافة العاملة 

ال�ضائ���دة اأن تدمها يف �ضميمها وجوهرها. اأّما ال�ضرب 

الثاين م���ن الثقافة، فهو اأكرث ا�ضتن���ارة يف نظر اأدوني�ض، 

الأّنه يقوم عل���ى نقد الثواب���ت واإر�ضاء ثقافة بديلة تنه�ض 

عل���ى نقد الق���دمي ف�« كان���ت الثقافة يف امل�ضت���وى الثاين، 

مم���وع النت���اج ال���ذي كت���ب، ا�ضتن���ادا اإىل نظ���رة اأّولت 

االأ�ضول، ب�ضكل مغاير، واأعادت النظر يف القيم املوروثة، 

انطالق���ا من ه���ذا التاأوي���ل ، فتجاوزت بع�ضه���ا، وفهمت 

.
(((

بع�ضها فهما خمتلفا«

هك���ذا اإذن، ين����ضاأ ج���دل يف الثقاف���ة، ويظ���ل املاأزق 

حائ���ال دون ال���و�ضول اإىل حداثة عربّية  ميك���ن اأن تطّور 

املعرفة وتق���ّدم اأجوبة تط���ّور العمران الب����ضرّي العربّي، 

ويرجع اأدوني����ض هذا ال�ضراع اإىل تق���دمي الدين كاأولوية 

معرفي���ة قب���ل املعارف كّله���ا، فيتحّول اإىل معي���ار يحتكم 

اإليه وتقا�ض به بقية املع���ارف مثل االأدب وال�ضعر والفكر، 

ي على  يذكر اأدوني�ض« اإّن االجتاه الذي قال بالثابت الن�ضّ

امل�ضت���وى الدين���ّي، ق���ا�ض االأدب وال�ضعر والفك���ر، بعاّمة، 

عل���ى الدين. ومب���ا اأّنه، الأ�ضباب تاريخّي���ة، كان ميّثل راأي 

ال�ضلط���ة، فاإّن الثقافة الت���ي �ضادت كانت ثقافة ال�ضلطة- 

اأي اأنه���ا كان���ت ثقاف���ة الثابت-هكذا ح���دث يف املمار�ضة 

متف����ضل ب���ن الدين���ّي وال�ضي���ا�ضّي، من جه���ة، والثقايف 

ة اإىل  م���ن جهة ثاني���ة. وحتّولت املعرف���ة الدينّية اخل���ا�ضّ

. وقد تبّن لنا اأّن هذا التداخل 
(((

معيارّي���ة معرفّية عاّمة«

بن الدين���ّي وال�ضيا�ضّي والثقايف اأّث���ر يف �ضريورة املعرفة 

وتطّوره���ا يف الثقافة العربية وكانت ل���ه نتائج عك�ضية يف 

اأحيان كثرية، وميكن اأن نقّدم مثاال على هذا مثل املوقف 

النقدي ال���ذي ن�ضاأ الحقا من العل���وم اليونانية كالفل�ضفة 

والعلوم ال�ضحيحة رغم اأّنها كانت من الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة 

والثابت���ة يف الثقاف���ة العربّية، وميك���ن اأن ن�ضتدّل يف هذا 

ال�ضياق براأي عبد الرحمان بدوّي، فقد اأرجع هذا النفور 

املرجع ال�ضابق، �ض 22.  (1(

املرجع ال�ضابق، �ض 14.  (2(

اإىل عوام���ل من داخل بنية الثقاف���ة العربّية يقول: »وعلى 

ه���ذا النحو ن�ضتطيع اأن نفهم نف���ور اجلمهور واأهل ال�ضّنة 

من بقّية العلوم اليونانّي���ة، اأو علوم االأوائل كما ي�ضّمونها. 

ف���اإذا كان���وا قد نف���روا م���ن احل����ضاب، فالأّنه���م اأدركوا 

بغريزته���م اأّن نظرة الروح االإ�ضالمّي���ة اإىل العدد تختلف 

ع���ن نظرة الروح اليونانّية اإليه، واإذا كانوا قد حملوا على 

الفل���ك، فالأّنهم قد �ضعروا �ضع���ورا غام�ضا مبا بن نظرة 

الروح االإ�ضالمّي���ة ونظرة الروح اليونانّية اإىل الزمان من 

. ولكّن هذا الراأي قد يتمّي���ز باالإطالقّية، فقد 
(((

تباي���ن«

بدا جلّيا اأّن هذا النفور كان الحقا للحظة املثاقفة االأوىل، 

فلم نلحظ اعرتا�ضا بل جتاوبا مع العلوم اليونانّية االأوىل، 

وجتّل���ى ذلك يف الرتجمات الكثرية، يف العلوم ال�ضحيحة 

والط���ب واالأدب، وق���د تع���ّرف الع���رب اإىل كت���ب اأر�ضطو 

واأفالطون واأبقراط وا�ضتفادوا منها، ولكّن هذا التجاوب 

مل يدم طويال وهو حمكوم بنظرة دينّية حتّكمت يف العقل 

اجلمعي العربّي االإ�ضالمي فراأت يف العلوم الوافدة ن�ضازا، 

وق���د قّدم عبد الرحمان بدوي تف����ضريات منها ما ورد يف 

قوله« »واإذا راأينا االجتاه العام لروح احل�ضارة االإ�ضالمّية 

ينف���ر نف���ورا �ضدي���دا من ال���رتاث اليون���ايّن فيحمل عليه 

حمل���ة عنيفة �ضعواء، ه���ي رّد فعل قوّي له���ذه الروح �ضّد 

روح ح����ضارة اأخ���رى، �ضعرت مبا بينه���ا وبينها من تباين 

، ويبدو اأّن ه���ذا االإ�ضكال 
(((

ي���كاد ي�ضل ح���ّد التناق����ض«

امتّد اإىل الع�ضر احلدي���ث، فيطرح اأدوني�ض هذا املعطى 

يف قال���ب حدي���ث وذل���ك يف قوله« ه���ذا امل���وروث الثقايّف 

ه���و اأ�ضل ثقافتن���ا. حن اأخذن���ا نواجهه، من���ذ احتكاكنا 

باحل����ضارة الغربي���ة احلديث���ة، اكتفينا اإجم���اال بتمجيد 

اأو متيي���ز املظاه���ر التي تالئ���م اأيديولوجياتن���ا الراهنة، 

اأو التي ال تتناق�ض معها، فاأخذ كل جيل عربّي اأو كّل مفّكر 

يخي���ط موروثه رداء مطابقا الجتاه���ه االإيديولوجّي: فهو 

تارة واحة العقل احلّر، وتارة ال�ضجن واملعتقل، وهو طورا 

الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، درا�ضات لكبار امل�ضت�ضرقن )   (3(
املقّدمة(

املرجع ال�ضابق ) املقّدمة(  (4(
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مهد الدميقراطّية، وطورا اآخر مهد العبودّية، وهو حينا، 

 .
(((

يت�ضّم���ن كّل �ضيء، وحين���ا فق���ري يحتاج ل���كّل �ضيء«

وهكذا اإذن تظّل امل�ضاألة انتقائية داخل بنية الثقافة، فهي 

متار�ض �ضربا من االإق�ضاء ال�ضرورّي جلملة من املعارف 

يف كّل حقب���ة تاريخّية، ويغدو ه���ذا االإق�ضاء �ضامال الأمم 

باأ�ضره���ا وهوّي���ات جماعّية الأّن املخي���ال اجلمعّي للثقافة 

االأّم ال يتالءم مع تلك املع���ارف الوافدة، واإّن هذا النزوع 

االإرادّي اإىل اإر�ضاء رقاب���ة على املختل���ف يوؤّدي اإىل ثقافة 

�ضاكنة قدمية غري متجّددة، وهو حال الثقافة العربّية يف 

مراحل كثرية من تاريخها.  

قلق يف احل�سارة

يقت�ضي القول للتدليل على ما اأ�ضاب الثقافة العربّية 

من �ضكون معريّف الت����ضاوؤل عن االإّنيات امل�ضاهمة يف هذا 

االإ�ضكال املع���ريّف، ولعّل االإجابة عن ه���ذا الت�ضاوؤل تكمن 

يف نظرن���ا يف �ضلط���ة الن����ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة، وه���ي �ضلطة 

جدلّية ميار�ضه���ا الن�ّض على الثقاف���ة ومتار�ضها الثقافة 

عل���ى الن�ض من خ���الل االإعالء منه واإق����ضاء الن�ضو�ض 

املوازية له، بيد اأّن هذا اجلدل كانت له نتائج �ضاهمت يف 

ركود املعرف���ة واندراجها �ضمن �ضلطة االأمنوذج، و�ضاهم 

ذل���ك يف ق�ضور مع���ريّف يف ماالت �ضّت���ى يهّمنا منها يف 

ه���ذا البحث املع���ارف االإن�ضانية املح����ضة، واإذا اأردنا اأن 

�ضها فهي يف مال االأدب وتاريخ االأفكار، والثابت  نخ�ضّ

لدين���ا اأّن الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة يف الثقافة العربّية حمكومة 

بالتبّدل والتغري، رغم ا�ضتقرار هذه الن�ضو�ض يف التاريخ 

وال�ضم���ري اجلمع���ّي االإ�ضالم���ي الأ�ضباب حّللناه���ا �ضابقا 

واأوج���ز فيه���ا ال���كالم عبد الرحم���ان بدوي ح���ن و�ضف 

احل�ضارة باأّنها تقوم على حمو الذات املبدعة وان�ضهارها 

يف ذات متعالي���ة، واأمام هذا التماهي امل�ضتند اإىل ت�ضّور 

اإ�ضالمّي ت�ضبح بنية الثقافة العربّية حائال دون ا�ضتلهام 

عل���وم مغاي���رة للنم���وذج الق���دمي، والذي ال يق���ّر بالغيب 

وترات���ب العل���وم ومرجعها االإلهّي يف نظ���ر عبد الرحمان 

الثابت واملتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، �ض 33.  (1(

ب���دوي، ولكّن هذا الت�ضّور �ضه���د تبّدال يف حمّطات كثرية 

م���ن التاريخ، فقد انتقلت الفل�ضفة االإغريقية اإىل العرب، 

و�ضاهم���ت يف تطوي���ر علم ال���كالم، وميّث���ل املعتزلة خري 

مثال على قبول التفك���ري املختلف وكذلك ال�ضاأن بالن�ضبة 

اإىل كتاب���ات اأب���ي بكر الرازي وابن �ضينا واب���ن ر�ضد، اأّما 

حديثا فقد ات�ضحت ال�ضورة بجالء، وميكن اأن ن�ضت�ضهد 

باملوقف من اال�ضت�ضراق باعتباره من املعارف التي ن�ضاأت 

 هوؤالء 
(((

يف بيئ���ة مغايرة واأنتجها عقل ي���و�ضم بالو�ضعّية

امل�ضت�ضرق���ون الذي���ن ق���ال عنه بن����ضامل حمي����ض«  ذهبوا 

يف و�ضفه���م ل���الإ�ضالم اإىل اعتم���اد منط���ق البح���ث عن 

االأ�ضباه والنظائر ورّدها اإىل اأ�ضول موؤّثرة متواترة، وهذا 

يرتج���م عملّيا باف���رتا�ض اأف�ضلّية ال�ضاب���ق على الالحق، 

بل وبق����ضور املتاأّخر عن املتق���ّدم. ويف اإطار هذا املنطق 

نرى كي���ف اجتهد بع�ضهم يف عّد واإف���راز هذه النقائ�ض 

يف تكوين الذهنّي���ة االإ�ضالمّية، ك�ضعف القدرة التخييلّية 

، اإذ 
(((

والتجريدّي���ة وانعدام ال�ضع���ور بالن�ضق والقان���ون«

ب���رز ه���ذا املوقف يف ج���ّل الكتاب���ات اال�ضت�ضراقّية، وهذا 

يعود اإىل الروؤية الثابتة وال�ضاكنة للثقافة العربّية العربّية 

كما جتّلت يف مرايا اال�ضت�ضراق احلديث واملعا�ضر. وال بّد 

لن���ا من فهم هذا املاأزق املع���ريّف مثلما جتّلى يف الكتابات 

اال�ضت�ضراقّي���ة، فهي تك�ضف عن �ضورت���ن يف االآن نف�ضه، 

و�ضورة  اال�ضت����ضراق  م���راآة  العربّي���ة يف  الثقاف���ة  �ضورة 

االأدبي���ات اال�ضت�ضراقي���ة يف م�ضت���وى متّثله���ا للمع���ارف 

والعل���وم وكيفّية توظيفها للمناه���ج امل�ضتحدثة ف�« املعرفة 

اال�ضت�ضراقّية معرفة داّلة من كّل وجوهها من حيث اإّن كّل 

عنا�ضرها ت�ضهد له���ا يف باب الف�ضل واالإيجاب، اأو ت�ضهد 

عليه���ا يف مقام اخلط���اأ واالنخداع. وه���ي يف كّل االأحوال 

ا متواترا هو بال�ضرورة مدخل اأ�ضا�ضّي للتعّرف  ت�ضّكل ن�ضّ

عل���ى عقلّي���ة الغ���رب وح�ضا�ضّيت���ه، وبالتايل عل���ى اأمناط 

)2)   ادوارد �ضعيد، اال�ضت�ضراق، املفاهيم الغربّية لل�ضرق، ترجمة د حمّمد عناين، 
روؤية للن�ضر والتوزيع، 2006.

ال�ضروق،  دار   1 اال�ضت�ضراق، ط  مرايا  واالإ�ضالم يف  العرب  بن�ضامل حمي�ض،     (3(
م�ضر 2011، �ض 75.
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 ،
(((

�ضناع���ة مراياه واإنتاج �ضوره الغريّي���ة واإديولوجّياته«

واإّن االأهّم لي�ض �ضّد الدرا�ضات اال�ضت�ضراقية وا�ضتعدائها 

بل فهم كيفية ا�ضتغال العقل اال�ضت�ضراقي حتى ن�ضل اإىل 

فه���م ال�ضورة املت�ضّكلة عن الثقاف���ة العربّية ون�ضتفيد من 

املعارف اال�ضت�ضراقية، فلي����ض كّل ما كتب يف اال�ضت�ضراق 

ميّثل ا�ضتنقا�ضا للح����ضارة العربّية واأبنيتها الرمزّية، بل 

ثمة معارف ط���ّورت الدر�ض االأدبّي عند العرب من خالل 

ال����ضروح والتحقيقات واالأطروح���ات العلمّية التي قّدمت 

يف اجلامعات الغربّية. ف����« اإذا كان اال�ضت�ضراق من حيث 

املب���داأ ظاهرة ترّبرها �ضرعا احلاج���ة اإىل معرفة االآخر، 

فماهي يف م�ضاره املركبات واملحطات التي مبقدورها من 

جهة اأن ت�ضهم يف ترقي���ة معرفة الذات املدرو�ضة بذاتها، 

واأن ت���دّل، من جهة اأخرى عك�ضّية، ال على هذه الذات، بل 

.
(((

على �ضفات واأحوال الذات العارفة نف�ضها؟«

يطرح ه���ذا ال�ضاهد اإ�ضكالّي���ة املثاقفة بن النظامن 

املعرفي���ن؛ الثقاف���ة العربّي���ة مب���ا ه���ي ذات م���درو�ضة 

واال�ضت����ضراق مب���ا هو ن����ّض ينتم���ي اإىل مرجعّي���ة فكرّية 

مغاي���رة، من حي���ث املنهج واالأف���كار، لذلك الب���ّد لنا اأن 

نتعام���ل مع اال�ضت����ضراق باعتب���اره ن�ضا �ضارح���ا للثقافة 

العربّية، ون�ضتبعد اإمكاني���ات اإق�ضائه من دائرة املعارف 

االإن�ضاني���ة وتدري����ضه يف اجلامع���ات، وق���د اأ�ضار املفّك���ر 

املغرب���ي طه عبد الرحمان اإىل اإ�ضكالّية ت�ضتبع االطمئنان 

اإىل الواف���د اال�ضت�ضراقي اأو املعارف احلادثة على الثقافة 

العربّية، وهو ما ا�ضطل���ح عليه ب�« �ضبهة ا�ضتبدال الرتاث 

املقتب����ض بالرثاث االأ�ضلّي« ذل���ك اأّن العديد من املفكرين 

يق���ّرون به���ذا االنحراف ال���ذي مي���ار�ضه الفك���ر العربّي 

املع���ا�ضر اإذ » ملّ���ا كان هذا االقتبا�ض ال���ذي ميار�ضه اأهل 

العربّي���ة من امل�ضلمن يتن���اول كّل االأن����ضاق الفكرّية التي 

يف���رت�ض اأّنه���ا وّل���دت احلداثة عن���د االآخري���ن، وجب اأن 

يتن���اول اأي����ضا اأ�ضول واأ�ضب���اب هذه االأن����ضاق الفكرّية يف 

تاري���خ الثقاف���ات غ���ري االإ�ضالمّية املقتب����ض منها، ف�ضال 

املرجع ال�ضابق، �ض، 18.  (1(
)2)  املرجع ال�ضابق، �ض، 22.

، واإّن هذا ال���راأي يعّلل االأمر 
(((

ع���ن فروعه���ا ونتائجه���ا«

ب�اأّن���ه » يقطع حا�ضر املقتب�ض عن ما�ضيه وميحو ذاكرته؛ 

واإذ ذاك، فواح���د م���ن اأمري���ن، اإّما اأن يح����ضر نف�ضه يف 

ع���امل ال يح����ضن التفكري على وفقه، واإّم���ا اأن يق�ضي على 

، واإن مثل 
(((

انبعاث���ه الفكرّي م���ن حيث يظّن اأنه يوؤمن���ه«

ه���ذا االرتياب من �ضاأنه اأن يعّطل م�ضار احلداثة العربّية، 

فهو ي�ضتند اإىل معطيات يراها يقينّية، واحلال اأن الثقافة 

ال ميكن لها اأن تبقى منعزلة يف �ضريورتها التاريخية، واإّن 

االقتب���ا�ض الواعي ي�ضهم يف التعّرف اإىل امل�ضرتك املعريّف 

الك���ويّن وي���وؤ�ّض�ض اإىل املختلف ونبذ االإق����ضاء، ومن ثّمة 

تنفل���ت الثقافات من ربق���ة الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة وتغتذي 

بامل�ضرتك املغاير.

خامتة:

ميّث���ل البحث امل�ضته���دف بالدرا�ضة م�ضروع���ا فكرّيا 

قاب���ال للتطوير واالإثراء، و�ضنعم���ل على االإحاطة بالفكرة 

اجلوهرّي���ة حّت���ى تّت����ضح لنا معامله���ا واإحاالته���ا لنتمّكن 

م���ن تطويرها يف قادم البحوث. ولع���ّل البحث يف �ضورته 

احلالّي���ة ميك���ن اأن يب���ّن يف -جان���ب اأّول- اأّن الثقاف���ة 

العربّي���ة تعلي م���ن موروثها وحت���اول ا�ضتح����ضاره يف كّل 

املحط���ات التاريخّي���ة، وهي يف نظر كثري م���ن النّقاد من 

املعّط���الت املعرفّية والعوائق الفكرّي���ة و�ضبب من اأ�ضباب 

وه���ن الثقافة املعا�ضرة التي مل ت�ضهد جتديدا حقيقيا بل 

اإبداعا مف����ضوال، اأّما من جانب ثان -وهو نقي�ض االأّول- 

فاإّن االإقرار باأّن الثقافة العربّية تعيد ا�ضتدعاء الن�ضو�ض 

املرجعّي���ة االأوىل يف املعارف املع���ا�ضرة هو اإبداع مو�ضول 

ح����ضب عبارة طه عب���د الرحمان و�ضمة م���ن �ضمات ثراء 

الثقاف���ة وتن���ّوع مكّوناته���ا وروافدها املعرفّي���ة والبنيوّية. 

وميك���ن اأن جنمل جملة من النتائج مو�ضولة مبا تقّدم يف 

النقاط التالية:

-جت���اوز الفكرة القائلة ب���اأّن الثقافة العربّي���ة هي ثقافة 

االإ�ضالمّية،  احلداثة  تاأ�ضي�ض  اإىل  املدخل   : احلداثة  روح   ، الرحمن  عبد  طه    (3(
املركز الثقايّف العربّي، ط1، الدار البي�ضاء، 2006. �ض، 156.

)4)  املرجع ال�ضابق، �ض، 157-156.
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ثابتة، اإذ املتحّول فيها متجّل يف اأن�ضاق معرفّية كثرية. 

- اإّن الثقاف���ة العربّية ت�ضّكلت وفق ن�ضق معريّف قائم على 

الرتاكم واالن�ضداد اإىل الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة، وقد جتّلى 

ذل���ك يف حقول معرفّية كثرية مث���ل االأدب �ضعرا ونرثا، 

وعلوم قراآن وتف���ا�ضري وغري ذلك من العلوم االأ�ضا�ضّية 

التي اطردت يف الثقافة العربّية. 

- مّت اإق���رار ه���ذا االأمن���وذج ب�ضلط���ة االأدب���اء والفقه���اء 

واملف�ّضرين وعلماء البيان العربّي، وعّد كّل خروج عليه 

خروج���ا عل���ى �ضنن الثقاف���ة العربّية، لذل���ك نعت من 

خالف الن�ضق يف مقاالت االأّولن بالبدعة والزندقة.

- اإّن و�ضم الثقافة العربية باأّنها ثقافة ما�ض هي م�ضادرة 

مّت اختالقه���ا وال ميكن اأن متّثل �ضمة مطلقة من �ضمات 

الثقاف���ة العربّي���ة، فللثقاف���ة العربّية �ضم���ة االختالف 

والتنّوع والرثاء املعريّف.  

االإحاالت
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