جملة علمية دولية حمكمة
ت�صدر عن ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

املجــلد الثاين
العــدد الثاين  -يونيو 2018م

المجلد الثاني ،العدد الثاني
يونيو 2018م
لوحة غالف العـدد «يونيفرسال» من معرض جاذبية للفنانة أمل العاثم
شـعار اســم أنساق بخـط  :إبراهيم أبو طوق

للمراســالت
قطر  -الدوحة ،ص ب  2713جامعة قطرـ كلية اآلداب والعلوم  -قسم اللغة العربية  -مجلة أنساق
المراسالت باسم رئيس التحرير

البريد اإللكــــــتروني للمجلة ansaq@qu.edu.qa :
الموقع اإللكتروني للمجلة www.qu.edu.qa/ansaq :
الترقيم الدولي اإللكتروني Online-ISSN:2520-7148 :
الرقم الدولي Print-ISSN:2520-713X :
هاتـــف رقـــم + 974-4403-4823 + 974-4403-6441 :
فاكـس رقـم + 974-4403-4501 :
رقم اإليـــداع 445/2016 :

جملة علمية دولية حمكمة
ت�صدر عن ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

الإ�شراف العام
الدكتور /ر�شيد بوزيان
رئي�س ق�سم اللغة العربية

امل ــدير امل�ؤ�س�س
الدكتورة /مرمي عبد الرحمن النعيمي

رئي�س التحرير
الدكتور /عبد القادر فيدوح

مدير التحرير
د� .أحمد حاجي �صفر

الهيئة اال�ست�شارية
د .حمد بن عبد العزيز الكوّاري (قطر)
عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�سبيعي (فطر)
�سعيد يقطني (املغرب)
�سالمة ال�سويدي
�سعد م�صلوح ( م�صر)
عبد اهلل الع�شي (اجلزائر)
علي الكبي�سي (قطر)
فا�ضل عبود التمييمي
هادي ح�سن حمدودي (بريطانيا)
)Eric Gautier (France

)Luc Dheuvels (France

الهيئ ــة العلم ــية
حافظ �أ�سماعيلي
حبيب بوهرور
عبد ال�سالم حامد
مبارك حنون
حممود اجلا�سم
مراد مربوك
م�صطفى بوعناين

هيئـة التحــرير
�إبراهيم عامر
امتنان ال�صمادي
رامي �أبو �شهاب
ر�ضوان املني�سي
�صية العذبة
عبد اهلل الهتاري
عماد عبد اللطيف
عمرو مدكور
ل�ؤي خليل
حمرو�س بريك
حممد املحجري
حممد م�صطفى �سليم
هيا حممد الدرهم
علي فتح اهلل
لولوة ح�سن العبد اهلل

قواعد الن�شر فـي املجلة
 .1تن�شر املجلة البحوث العلمية الر�صينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.
 .2تخ�ضع البحوث املن�شورة للتحكيم على نحو �سري.
 .3يجب � اّأل يقل عدد كلمات البحث عن  4000كلمة ،وال يزيد عن  8000كلمة.
 .4تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.
�	.5أن تت�ضمن ال�صفحة الأوىل من البحث:
❂ عنوان البحث باللغة العربية،
❂ ا�سم الباحث باللغة بالعربية،
❂ ا�سم اجلامعة،
❂ الربيد الإلكرتوين،
❂ ملخ�ص البحث باللغة العربية (فقرة ال تقل عن ع�شرة �أ�سطر ،وال تزيد على ع�شرين �سطرا).
❂ الكلمات املفاتيح (ال تزيد عن �سبع كلمات)
�	.6أن تت�ضمن ال�صفحة الثانية من البحث:
❂ عنوان البحث باللغة الإجنليزية،
❂ ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،
❂ ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،
❂ الربيد الإلكرتوين،
❂ ملخ�ص البحث باللغة الإجنليزية (يف فقرة ال تقل عن ع�شرة �أ�سطر ،وال تزيد على ع�شرين �سطرا).
❂ الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية (ال تزيد عن �سبع كلمات)
 .7تو�ضع الهوام�ش يف �أ�سفل كل �صفحة ،وتكون مربوطة ب�شكل �آيل باملنت .كما يبد�أ ترقيم الهوام�ش عند بداية
كل �صفحة جديدة.
�	.8إذا تكرر ذكر املرجع يف ال�صفحة نف�سها ،ي�شار �إليها بـ “املرجع نف�سه”.
 .9توثق الإحاالت على النحو الآتي :يذكر ا�سم امل�ؤلف العائلي فال�شخ�صي ،ثم عنوان الكتاب �أو املقال ،ورقم
ال�صفحة( .على �أن يوثق املرجع ب�شكل كامل يف الئحة امل�صادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي :ا�سم
امل�ؤلف ،عنوان الكتاب �أو املقال ،اجلزء� /أو العدد ،الطبعة ،مكان الطبع ،تاريخ الطبع).
�	.10أي بحث ال تتوفر فيه ال�شروط ال�شكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

5

فهر�س
ا�ستـهالل
�س�ؤال املنهج	�أ.د� .إبراهيم ال�سعافني

متـــون

11

 :حمور خا�ص عن الأدبي القطري

«ال�سري�سالة» وال�شكيل التيبوجرايف يف الرواية القطرية (من البحار القدمي �إليك �أمنوذجا) مراد مربوك
جا�سم ح�سن الغيث
جت ّليات «رموز» تراث اخلليج يف امل�سرح القطري درا�سة يف م�سرحية «م�ساء للموت»
حم�صر وردة
�شعرية العنوان و�إنتاج الداللة يف جمموعة «�أباطيل» لهدى النعيمي
عبد الهادي متورا�ش	
تقنيات بناء الق�صة ال�شعبية يف ماردين ويف قطر -درا�سة مقارنة
الأ�سطرة يف الكتابة بني �إوالية الرتميز والنهائية التدليل «�أ�سطورة الإن�سان والبحرية» عايدة حو�شي

15
35
47
59
73

قراءة
نحو عدالة لغوية :من �أجل رفع ا َ
حل ْيف ال�سيا�سي عن اللغة العربية يف بالد العرب
الكتابي وحدوده
التدوين :بحث يف العقل
ّ
الثقافة العربية و�سلطة الن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة

حممد املختار ال�شنقيطي
ذكر نا�صر القحطاين
عادل حممد ال�صالح

89
107
121

دالالت
احل�سن عبد النوري
طبيعة املعرفة املعجمية ودورها يف التمكن من اللغة وا�ستعمالها
رابح �أحمد بومعزة
البنية العميقة للم�شتقات اال�سمية وتوجيهها الزمني والل�ساين
غ�صاب من�صور ال�صقر
دور لغة اللبا�س والطعام يف داللة احلديث النبوي وتداوله
ال ّت�شجري الآ ّ
العربي منوذجا) �سم ّية امل ّكي
يل للجملة العرب ّية بني الك ّل ّيات واملقايي�س (بنك امل�شجّ رات
ّ

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

135
147
167
183

7

قراءة أنساق
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الثقافة العربية وسلطة النصوص
ّ
الدكتور /عادل حممد ال�صالح

جامعة احلدود ال�شمالية ــ اململكة العربية ال�سعودية
الربيد الإلكرتوين adel.essalah@gmail.com
ملخّ �ص:
تتج ّل ��ى �إ�شكالي ��ة البح ��ث اجلوهرية يف �إبراز مالم ��ح الثقافة العرب ّي ��ة و�سريورة بنائها املعر ّيف ،فق ��د ا�ستق ّر يف العقل
اجلماع � ّ�ي � ّأن الثقاف ��ة العرب ّي ��ة مل تتط ّور ،ومل تواك ��ب الثقافات الكون ّية؛ ب�سب ��ب ان�شدادها �إىل �سلطة الق ��دمي الذي � ّأ�س�س
معارف خمتلفة ال ميكن جتاوزها ،ومن هذا ال�سياق تتح ّدد لدينا �أهم ّية الإ�شكال ّية املطروحة� ،إذ ال ميكن �أن يكون االن�شداد
العربي باخلروج على
�ري
�إىل ن ���صو�ص مرجع ّي ��ة م� ّؤ�س�سة تقلي ��دا ،ورجوعا �إىل املا�ضي ،كما ال ميكن و�صف التحديث الفك � ّ
ّ
امل�شرتك املعر ّيف والتقليد الأعمى للمختلف.
الكلمات املفاتيح  :ثقافة� ،سلطة� ،أمنوذج ،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 �صلتها بالن�صو�ص
امل� ّؤ�س�سة ،وبي ��ان مدى ان�شدادها �إليها درا�سة يف كربيات
الق�ضاي ��ا املع ��ا�صرة يف جم ��ال العل ��وم الإن�سان ّي ��ة ،ومن
ه ��ذا املنطل ��ق يتنزّل البح ��ث يف �إط ��ار ال ��درا�سات التي
تن ���شد ت�أ�صي ��ل التقافة العرب ّي ��ة ،والبح ��ث يف ن�صو�صها
املرجع ّي ��ة ،وجذورها املعرف ّية من خالل اال�ستدالل مبتون
وجهت م�سار الثقاف ��ة العرب ّية وح ّددت مالحمها،
قدمية ّ
وتكم ��ن �أهم ّية البح ��ث يف �صلته ب�أ�سئل ��ة الثقافة العرب ّية
املع ��ا�صرة ،ولع ّل �أه ّمها بي ��ان � ّأن ثقافة العرب ّية هي ثقافة
ت�ستم� � ّد كينونتها وا�ستمرا ّيتها من الإرث املعر ّيف املرتاكم
باعتب ��اره مرجع ّي ��ة رمز ّية ،ولك ّنه ��ا يف الآن نف�سه مل تكن
منكفئة �ساكنة.
الإجراءات املنهجية و�أهداف الدرا�سة:
حتديد اخل�صائ�ص البنيو ّية للثقافة العرب ّية. بي ��ان الأ�س�س املرجع ّية للثقاف ��ة العربية من خاللن�صو�ص م� ّؤ�س�سة م ّثلت �أمنوذجا يحتذى على مدار
التاريخ.
 من بني ّاملعطالت املعرف ّية ان�شداد الثقافة العرب ّية
�إىل �سلط ��ة الق ��دمي ،ويف الآن نف ���سه مي ّث ��ل ه ��ذا
الأمنوذج معينا لإنتاج املعرفة.
�أ ّم ��ا �أدبيات البحث فقد ات�ضح لنا � ّأن ارتباط الثقافة
�زي واملعر ّيف كان جل ّي ��ا ،فقد ظلت
العرب ّي ��ة بالإرث الرم � ّ
من�ش ّدة �إىل ه ��ذا الأمنوذج ،مت�أثرة ب ��ه واعتربت العديد
من الدرا�سات العرب ّي ��ة ك ّل خروج على هذا امل�سار مبثابة
االن�سياق يف التحديث ،الذي من �ش�أنه ا�ستهداف الثقافة
العرب ّي ��ة ،و�إلبا�سه ��ا لبو�س ال ��درا�سات الغرب ّية ،ومقاالت
اال�ست ���شراق لال�ستنق ��ا�ص م ��ن مق ّوماته ��ا البنيو ّية ،وقد
اطردت ه ��ذه الدرا�سات حت ��ى غدت الأع � ّ�م يف املكتبات
ودور الن ���شر ،و�سنحاول يف هذا البح ��ث نقدها والك�شف
ع ��ن عماده ��ا املعر ّيف و�أهدافه ��ا� ،إذ ال ميك ��ن اجلزم � ّأن
الثقاف ��ة العرب ّي ��ة ه ��ي ثقافة م ��ا�ض ،تنبني عل ��ى مقولة

«احلن�ي�ن �إىل الأ�صل» عل ��ى ح� � ّد عب ��ارة «مر�سي ��ا �إلياد»
((( ،Mircea Eliadeب ��ل �سنعم ��ل عل ��ى نق ���ض ه ��ذه
امل�سلم ��ات وذل ��ك بالربهن ��ة عل ��ى مالم ��ح التحديث يف
الثقافة العرب ّية.
�دي لهذا البحث ،وهو من الأهداف
�أ ّما اجلانب النق � ّ
الرئي�سة ،ويتم ّثل يف خروج الثقافة العرب ّية على الأمنوذج،
ّ
وق ��د جت ّل ��ى يف حتديث الفك ��ر العرب � ّ�ي ،واالط�ل�اع على
الثقافات الأخرى ،والأخذ ب�أ�سباب تط ّورها.
��ص منهج ّي ��ة البح ��ث �سنعتم ��د منهج ّي ��ة
وفيم ��ا يخ � ّ
نقد ّية ،لأننا نتعامل م ��ع ن�صو�ص كتبت يف حقب تاريخ ّية
خمتلفة قدميا وحديثا ،وتك ���شف عن وجوه االن�شداد �إىل
�سلطة الأمنوذج املعر ّيف القدمي تاريخ ّيا ،وتبينّ لنا احلقب
التاريخ ّية التي مل تلتزم فيه ��ا الثقافة العرب ّية با�ستدعاء
العربي.
املوروث ،وهذا ما ا�صطلحنا عليه بالتحديث
ّ
الثقافة العربية و�سلطة الأمنوذج
يعت�ب�ر البحث يف الثقافة العرب ّية ،ومك ّوناتها البنيو ّية
امللح ��ة يف البح ��ث العلم � ّ�ي املع ��ا�صر ،و� ّإن
م ��ن امل�سائ ��ل ّ
مدار بحثن ��ا درا�سة الثقاف ��ة العرب ّية م ��ن زاوية عمادها
�وي ،وهي �سلط ��ة الن�صو�ص امل� �� ّؤ�س�سة ،ونق�صد بها
البني � ّ
الن ���صو�ص املرجع ّي ��ة الأوىل (الأدب وال�شع ��ر وال ���سري
اجلماعي
واملغ ��ازي والتاري ��خ  )...الت ��ي توارثها العق ��ل
ّ
العرب � ّ�ي ،و�ساهم ��ت يف �إر�ساء مق ّوم ��ات الثقافة العرب ّية،
وحتدي ��د مالمح هو ّيته ��ا((( ،و�سنعمل على انتق ��اء �أمثلة
دا ّل ��ة عل ��ى ان ���شداد الثقاف ��ة العرب ّية �إىل م ��ا�ض معر ّيف،
مي ّث ��ل �أمنوذجا �أ�صل ّي ��ا با�صط�ل�اح «كارل غو�ستاف يونغ
 . »Carl Gustav Jungو� ّإن ه ��ذه الن�صو�ص املرجع ّية
امل� ّؤ�س�سة ال ميكن �أن نح�صرها يف ن�صو�ص بعينها ،بل هي
متنوعة بتن ّوع الأجنا�س الأدب ّية ،ويه ّمنا يف هذا ال�سياق �أن
ّ
نب�ّي�نّ � ّأن م�سار الثقافة العرب ّية ظ ّل لق ��رون طوال متق ّيدا
(((
(((

انظر ،كتابه.La nostagie des origines, Gallimard. 1991 ،
انظر ،حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العربي :درا�سة حتليلية نقدية لنظم
املعرفة يف الثقافة العربية ،ط  ،1مركز درا�سات الوحد العربية ،لبنان،
.1986
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اجلماعي
الرمزي امل ���شرتك الذي �أنتج ��ه العقل
ب ��الإرث
ّ
ّ
ولكن هذا التق ّيد �شهد خروجا على �سلطة القدمي
العربيّ ،
ّ
يف �سياق ��ات تاريخ ّي ��ة عديدة ،فت�ش ّكلت ن ���صو�ص �س ّميت
بالن ���صو�ص الهام�ش ّي ��ة ،ونعت ��ت بالن�شاز واخل ��روج على
الإجماع� ،أ ّم ��ا حديثا فقد �شهدت الثقاف ��ة العرب ّية حت ّوال
العربي من خالل
بنيو ّي ��ا ،مت ّثل يف مطلب حتديث الفك ��ر
ّ
النه ��ل من املنجز املعر ّيف الإن�ساينّ ،و� ّإن هذه الإ�شكال ّيات
امل�ستتبعة للإ�شكال ّية املطروحة هي مدار اجلانب النقدي
من البح ��ث� ،إذ ال ميك ��ن الت�سليم ب� �� ّأن الثقاف ��ة العرب ّية
هي ثقافة ما�ض ،ثابت ��ة يف مك ّوناتها ،ومل تتجاوز الرتاث
الق ��دمي ،بل � ّإن حت� � ّوال معرف ّيا و�سم تاريخ ه ��ذه الثقافة،
وه ��و الأمر الذي �سنعم ��ل على �إبرازه انطالق ��ا من �أمثلة
دا ّلة ،بها يتج ّلى جوهر البحث وتتّ�ضح معامله.
�سلطة الأمنوذج �أو �سلطة الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة
يقت�ضي النظر يف هذه الإ�شكال ّية بيان �سمات الثقافة
العرب ّية� ،أي ركائزها البنيو ّية وعوامل تط ّورها يف التاريخ،
فب�ل�ا ّ
�شك ل ��ك ّل ثقافة ميك ��ن �أن حتمل مالم ��ح ثقافات
ملحا ،ومن
�أخرى ،ولك ��ن �إمكان ا�ستقاللها يظ� � ّل مطلبا ّ
ث ّمة ميكن احلديث عن ثقافة ما لها �سمة التمايز عن بق ّية
الثقافات ،وحتمل يف ط ّياتها �أ�سباب كينونتها و�صريورتها
التاريخ ّي ��ة ،ون�سع ��ى يف ه ��ذا البح ��ث �إىل تو�ضي ��ح داللة
الثقافة دون الإغ ��راق يف ال�شروح اللغوية واال�صطالح ّية،
فهي ّ
مطردة يف الكت ��ب والدوريات ،بل ما يه ّمنا هو �شرح
ه ��ذا امل�صطل ��ح باعتباره م�صطلح ��ا وظيف ّي ��ا دا ّال ،ومن
ه ��ذا املنطل ��ق �سنتعام ��ل مع ه ��ذا امل�صطل ��ح كم�صطلح
�أنرتوبولوج ��ي ،ونق ���صد بالأنرتوبولوجي ��ا عل ��م الإنا�سة،
وه ��و العل ��م الذي يهتم ب ��درا�سة الإن�سان م ��ن جهة لغته،
ومنط عي�شه وطقو�سة ،والأنظم ��ة الرمزية التي يتداولها
لتحقيق عي�ش م ���شرتك� ،أ ّما الثقافة فهي النظام الأ�شمل
لك ّل هذه العالمات الأنرتوبولوجية ،ولع ّل �أدقّ تعريف لها
«� ّأن الثقاف ��ة هي ذلك الك ّل الذي يت�أ ّل ��ف من ك ّل ما نف ّكر
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في ��ه �أو نق ��وم بعمله �أو نتم ّلك ��ه ك�أع ���ضاء يف املجتمع»(((،
ومن خ�ل�ال هذا التعري ��ف املوجز نرى ه ��ذا الو�صل بني
��شري ون�شاطات ��ه املختلف ��ة .وقد
الثقاف ��ة واالجتم ��اع الب � ّ
�شرح ��ت العلوم االجتماعية الثقافة وجماالتها وارتباطها
بالإن�سان ،ولكنّنا ننحو يف هذا البحث �إىل االقت�صار على
ال ���شرح ال ��دال للثقافة ،وه ��و الأمر عينه ال ��ذي دعا �إليه
أهم
الدار�سون؛ نظرا �إىل تع ّدد تعريفات الثقافةّ ،
ولكن ال ّ
الرتكيز «على اجتاه�ي�ن وا�ضحني يف تلك التعريفات و�إن
كان بينهما تناف�س .ينظر �أحدهما للثقافة على �أنّها تتكون
من القيم واملعتق ��دات واملعايري والرموز والأيديولوجيات
وغريها مـ ��ن املنتجات العقلية� .أ ّما االجتاه الآخر فريبط
الثقـافـ ��ة بـنـمـ ��ط احلـيـاة الـكـلـّي ملجتم ��ع ما ،والعالقات
وتوجه ��ات ه�ؤالء الأفـ ��راد فـي
الت ��ي ترب ��ط بني �أف ��رادهّ ،
حياتهم»((( ،فال ب ّد �إذن �أن نعترب الثقافة العرب ّية متنزّلة
يف ه ��ذا ال�سي ��اق؛ ل ّأن دار�سي الثقاف ��ات والأنرتوبولوجيا
كانت نظرياتهم �شاملة؛ فهي تعلل تط ّور الثقافات وت�ش ّكلها
والآف ��ات الطارئ ��ة عليها من �ضع ��ف وتب ّدل وتغ�ّي�ررّ  .وقد
اقت�ضى البحث درا�سة �صلة الثقافة بالن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة،
ولع� � ّل و�سم الن ���صو�ص بامل� ��ؤ�س�سة يحت ��اج �إىل �شرح يف
ذه ��ن القارئ ،واملق�صود من ذل ��ك جملة الن�صو�ص التي
�أجم ��ع العقل اجلمع � ّ�ي يف الثقافة العرب ّي ��ة على اعتبارها
مرجع ��ا ا�ستدالليا ي�ستند �إليه يف بن ��اء الأفكار وتوليدها،
أ�صلي» على ح ّد عبارة يونغ
وه ��و يتخذ �شكل « الأمنوذج ال ّ
 ، Yungوق ��د ا�ستندنا يف ت�شقيق هذا امل�صطلح �إىل علم
الأنرتوبولوجي ��ا ال �س ّيما يف م�صطلح الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة،
فمثلما تتوال ��د الأ�ساطري ،وتنهل من بع�ضها بع�ضا كذلك
�ش�أن الن�صو�ص ،وقد �أ�شرنا يف املق ّدمة � ّأن هذه الن�صو�ص
متن ّوع ��ة امل�شارب والأجن ��ا�س ،و�إن اال�ستدالل بها ال يعني
توظيفه ��ا توظيف ��ا ن�ص ّيا مقتطف ��ة من مراجعه ��ا ،و�إمنا
نق�صد تو�ضيح �أجنا�سها ومداراتها.
(1) R. Bierstedt. The Social Order. New York : Mc Graw Hill
(((
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نف�س املرجع.
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الن�ص امل� ّؤ�س�س
هو ّية ّ
لقد در�س ن�صر حامد �أبو زي ��د �أبنية الثقافة العرب ّية
وانته ��ى يف كتابه « مفهوم الن�ص» �إىل � ّأن الثقافة العرب ّية
قام ��ت على الق ��ر�آن وت�أويله « وللق ��ر�آن يف ح�ضارتنا دور
ثقا ّيف ال ميك ��ن جتاهله يف ت�شكيل مالمح هذه احل�ضارة،
�صح لن ��ا بكث�ي�ر م ��ن
ويف حتدي ��د طبيع ��ة علومه ��ا .و�إن ّ
التب�سيط �أن نختزل احل ���ضارة يف بعد واحد من �أبعادها
ل�صح لن ��ا �أن نق ��ول � ّإن احل�ضارة امل�صر ّي ��ة القدمية هي
ّ
ح ���ضارة « ما بع ��د امل ��وت» ،و�أن احل ���ضارة اليونان ّية هي
ح ���ضارة «العقل»� ،أ ّما احل�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية ،فهي
��ص»((( ،وي ��رى �أبو زي ��د � ّأن جانب ��ا ت�أويل ّيا
ح ���ضارة « الن � ّ
ارتبط بهذه الثقافة ،وهو ت�أويل يك�شف عن جدل الإن�سان
العربي �أن يرتقي يف
مع الواقع ،ومن ث ّمة ا�ستط ��اع العقل
ّ
املع ��ارف ،ويتع ّمق يف الت�أويل وحتلي ��ل اخلطاب ،وقد كان
مدار هذا الت�أويل حول القر�آن فن�ش�أت التفا�سري املختلفة
للق ��ر�آن ،لك � ّ�ن �أبا زيد يت ���ساءل حول طبيعة ه ��ذا الت�أويل
للن�ص
و�آليات ��ه « ،و�إذا كانت الثقافة العرب ّية ثقافة تعطي ّ
الق ��ر�آين هذه الأول ّية ،وجتعل م ��ن الت�أويل نهجا فالب ّد � ّأن
الن�ص وطرائق
لهذه الثقافة مفهوما -ولو �ضمنيا-ملاه ّية ّ
الت�أوي ��ل ،ومع ذل ��ك فقد حظ ��ي جانب «الت�أوي ��ل» ببع�ض
ال ��درا�سات التي ركزت عل ��ى العلوم الدين ّي ��ة ،وجتاهلت
ما �سواه ��ا»((( .والثابت �أن امل�ؤ ّول ينت ��ج ن�صو�صا جديدة
هي نتاج للن�ص امل� ّؤ�س�س ،لكنّها ن�صو�ص تختلف حتما عن
أ�صلي ،و�إمنا حتاول �أن حتاكيه وت�ؤ ّوله وفق فهم
الن ���ص ال ّ
امل�ؤ ّول و�سع ��ة اطالعه وما ت�سمح به قوان�ي�ن الثقافة التي
ينتمي �إليها.
ويت ���ضح لنا � ّأن ن�صر حام ��د �أبو زيد �سعى �إىل تفكيك
ثنائي ��ة الثقافة و�سلطة الن ���صو�ص امل� ّؤ�س�سة؛ فهو يرى � ّأن
الثقافة تنتقي ن�صو�صها التي تعتربها منوذجا ا�ستدالليا
للمعرف ��ة ،كم ��ا � ّأن الثقاف ��ة مت ��ار�س �ضربا م ��ن �ضروب
(((
(((

ن�صر حامد �أبو زيد ،مفهوم الن�ص ،درا�سة يف علوم القر�آن ،املركز الثقايف
العربي ،ط� .2014 ،1ص.9 ،
ّ
املرجع ال�سابق� ،ص.10 ،

الرمزي ،وتظ ّل عمل ّية االنتقاء من�ش ّدة
الرقابة على النتاج
ّ
اجلماعي املنخ ��رط يف �إجماع ال يقبل اخلروج
�إىل العقل
ّ
ع ��ن �سنن الثقافة « فما ترف ���ضه الثقافة وتنفيه ال يقع يف
ن�صا
دائ ��رة ( الن ���صو�ص) ،وما تتل ّق ��اه الثقاف ��ة بو�صفه ّ
دا ّال فه ��و كذل ��ك ،وقد يختل ��ف اتجّ اه الثقاف ��ة يف اختيار
الن ���صو�ص م ��ن مرحل ��ة تاريخ ّي ��ة �إىل مرحل ��ة تاريخ ّية
�أخ ��رى ،فتنفي ما �سب ��ق لها �أن تقبلت ��ه� ،أو تتق ّبل ما �سبق
له ��ا �أن نفته م ��ن الن�صو�ص»(((  ،و� ّإن ه ��ذا اجلدل داخل
الثقافة هو جدل تك ّر�سه الإكراهات التاريخية ،فال ميكن
لثقاف ��ة ما �أن تكون �ساكنة وثابت ��ة يف ن�صو�صها وت�أويلها،
اجلمعي يقوم ��ان بانتقاء
و�إن املخي ��ال اجلماع � ّ�ي والعقل
ّ
الن ���صو�ص يف ك ّل حقب ��ة م ��ن احلقب ،وهم ��ا حمكومان
الب�شري ،كما � ّأن لل�سلطان
بالتب ّدل والتغيرّ بتغيرّ العمران
ّ
الن�ص ،فعديد الن�صو�ص ميكن
�ا�سي دروا يف �سلطة ّ
ال�سي � ّ
�أن تنمحي وحت ّل حم ّلها ن�صو�ص �أخرى تكون �أكرث م�ؤائمة
ولكن هذا التب ّدل
لل�سائ ��د وتق ّبال يف ال�ضمري اجلماع � ّ�يّ ،
وعدم الثبات يف الن�صو�ص ال ميكن �أن يتع ّلقا بالن�صو�ص
امل� �� ّؤ�س�سة الأوىل ب ��ل بالن ���صو�ص الالحق ��ة ،ولك � ّ�ن هذا
ال ينف ��ي �أن الن ���صو�ص امل� ��ؤ�س�سة قد خ�ضع ��ت �إىل انتقاء
ورقابة ،وال ميكن �إقرار � ّأن عامل دقّتها هو العامل الوحيد
ولكن هذه
لظهوره ��ا يف طابع ا�ستداليل ومنوذج يحتذىّ ،
الفر�ضي ��ات ال ميكن �أن ت�شمل الق ��ر�آن الكرمي يف الثقافة
��شري ،وعليه مدار
العرب ّي ��ة؛ لأنه ن�ص مف ��ارق للعقل الب � ّ
العملية الت�أويلية ك ّلها.
��سي يف ثقافة ما انطالقا
ي ّتخ ��ذ ّ
الن�ص موقعه الت�أ�سي � ّ
م ��ن قيمته املعرف ّي ��ة �أ ّوال ،ثم تلبيته حلاج ��ة ماد ّية ثانيا،
�زي ،لكنّها ترتجم
وب�ل�ا �شك �إن املعرف ��ة ه ��ي معطى رم � ّ
�إىل حاج ��ات ماد ّية� ،أ ّما القر�آن فح�سب �أبي زيد هو مدار
عمل ّي ��ة ت�أويل ّي ��ة يف الثقاف ��ة العرب ّية ،وتفرع ��ت عنه علوم
الق ��ر�آن مب�ضامينها املختلفة ،وقد نقل القر�آن العرب من
الوثن ّية �إىل التوحيد ،وارتبط بعامل الآخرة ،واملعاد لذلك
تلبي رغبته ��م يف الثواب والنجاة
وج ��د فيه النا�س حاجة ّ
(((
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م ��ن العقاب� .أ ّما ال�شعر فق ��د احت ّل مكانة مه ّمة يف العقل
العربي ،وو�سمت الثقافة العرب ّية ب�أنّها ثقافة �شعر ،لذلك
ّ
جن ��د تربي ��را ال�ستمراريته والإحاط ��ة بدرا�سته من جهة
م�ضامينه و�أ�ساليبه ،وميكن �أن ن�ستدلّ هنا ب�أهم ّية ال�شعر
اجلاهلي واملع ّلقات ال�سبع يف ر�سم منوذج يحتذى يف ترديد
ّ
ال�شع ��ر وقول ��ه ،حتى ق ��رون متق ّدمة يف تاري ��خ احل�ضارة
ال�شعري الغلبة مقارنة مع الأجنا�س
العرب ّية ،بل كان للقول
ّ
الأدب ّي ��ة الأخرى ،وق ��د مت ّثل هذا ال�شعر حي ��اة العرب يف
اجلاهل ّية والإ�سالم ،واختلفت م�ضامينه باختالف احلقب
التاريخية ،وتن ّوعت �أغ ��را�ضه من اجلاهل ّية �إىل الإ�سالم
لكنه حافظ على جوهره� ،أ ّما حديثا فالزال ال�شعر ير ّدد،
ولكنّه اختل ��ف �شكال ،وم�ضمونا فخرج ��ت الق�صيدة عن
ولكن
نظ ��ام ال�شطري ��ن وامل�ضام�ي�ن ال�شعر ّية القدمي ��ةّ ،
��صا م� ّؤ�س�سا بقي ماثال
الن ���ص
ّ
ال�شعري القدمي بو�صفه ن � ّ
اجلماعي ،فح�ضرت بالغته و�شعر ّيته و�صوره
يف املتخ ّي ��ل
ّ
القدمي ��ة يف ال�شع ��ر احلديث ،وقد غدا ه ��ذا ال�شعر �أكرث
انفتاح ��ا على الك ��و ّ
�وري ،والثقاف ��ات الكثرية
ين والأ�سط � ّ
بف�ضل الدراي ��ة باللغات ،واال�ستفادة منها ،وجملة الأمر؛
ن�صا م� �� ّؤ�س�سا فاعال يف الثقافة
� ّإن اعتب ��ار ال�شعر القدمي ّ
وجلي؛ فلم يخف ��ت �صوت ال�شعر يف الع�صر
العرب ّي ��ة ب�ّي�نّ
ّ
احلدي ��ث واملعا�صر ،بل تط� � ّور و�ساهم يف �إث ��راء الثقافة
العامل ��ة العرب ّي ��ة والغرب ّية ،وظل هذا اجل ��دل بني الثقافة
العرب ّية وال�شعر جدال متج ّددا لأنّه �أحد مك ّوناتها البنيوية
الأوىل ،وداعما من دعائم ا�ستمراريتها.
والثابت لدين ��اّ � ،أن الثقافة العرب ّية هي بني الثقافات
امل� ّؤ�س�سة رغم ع ��دم تز ّمنها يف التاري ��خ مقارنة بالثقافة
اليوناني ��ة ،وهذا يع ��ود �إىل �أ�سبق ّية احل ���ضارة اليونان ّية،
الب�شري ،وامتالكه للعل ��وم و�أ�سبابها ،فقد
وتط ّور العق ��ل
ّ
كان ��ت احل ���ضارة اليوناني ��ة �س ّباقة يف العل ��وم واملعارف،
و�شكل ��ت بنية ثقاف ّي ��ة متينة ،و�أحاطت ب ��كل العلوم لذلك
�سنعت�ب�ر هذه الثقاف ��ة مبثابة الن ���صو�ص امل� ��ؤ�س�سة التي
كانت لها �سلطة الأمن ��وذج على الثقافة العرب ّية ،ونق�صد
�ادي وقع بني
ب�سلط ��ة الأمن ��وذج �ضربا م ��ن املثاقفة الأح � ّ
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الثقافت�ي�ن ،بيد � ّأن ه ��ذا الأمنوذج �سرع ��ان ما حت ّول �إىل
�أمنوذج ميار�س �سلطة معرفية على �أبنية الثقافة العرب ّية
التاريخي للح�ضارة
لأ�سب ��اب خمتلفة ،لع ّل �أه ّمه ��ا ال�سبق
ّ
اليونان ّية ،وافتقاد العرب لقاعدة علوم متينة مت ّكنهم من
�وي � ّأن كل ثقافة الحقة الب ّد
االكتف ��اء بها ،وثمة عامل بني � ّ
ولكن هذا الت�أثر
له ��ا من �أن تت�أ ّثر بال�سابق من الثقافاتّ ،
كان يف نظ ��ر عديد الدار�سني منق ��و�صا ،و ّمت حتريفه عن
بدوي �إىل � ّأن التباين
مقا�صده ،فق ��د �أ�شار عبد الرحمان ّ
بني الثقافتني ظل جل ّيا �إىل مدى بعيد؛ « فالروح اليونان ّية
متتاز �أ ّول ما متت ��از بالذات ّية� ،أي ب�شع ��ور الذات الفرد ّية
بكيانه ��ا وا�ستقاللها ع ��ن غريها من ال ��ذوات ،وب�أنّها يف
و�ضع �أفق � ّ�ي ب�إزاء ه ��ذه الذوات الأخ ��رى ،حتّى ولو كانت
ه ��ذه الذوات �آله ��ة؛ بينما الروح الإ�سالم ّي ��ة تفني الذات
يف ك ّل لي ���ست ال ��ذوات املختلفة �أجزاء تك ّون ��ه ،بل هو ك ّل
يعلو على الذوات ك ّله ��ا ،ولي�ست هذه الذوات �إ ّال من �آثاره
ومن خلق ��ه ،ي�سريها كما ي�شاء ،ويفعل به ��ا ما يريد»(((،
ولكن رغ ��م هذا النقد ،ف� �� ّإن الثقاف ��ة العرب ّية يف طورها
الأ ّول نهلت من ال�ت�راث اليوناينّ ،ومل يتبلور هذا التنافر
�إ ّال يف ف�ت�رة الحقة من تاريخ الثقاف ��ة العرب ّية الإ�سالمية
�ا�صة ملّ ��ا ا�ستحكمت العل ��وم الإ�سالم ّي ��ة ،وتداخلت مع
خ� ّ
العل ��وم الأخ ��رى فوقع تكف�ي�ر الفال�سفة وح ��رق كتبهم ،
لك ��ن الالفت �أن هذا الت�ضارب مل يعل ��ن عنه يف البداية،
لذل ��ك �سنتت ّبع ه ��ذا الإ�شكال ّي ��ة ،و�سن�ستدلّ عل ��ى اعتبار
ن�صا م� �� ّؤ�س�سا للثقافة العرب ّية ،وهي يف
الثقاف ��ة اليونانية ّ
نظرن ��ا فر�ض ّية قابلة للتدليل والإثب ��ات مل ّ
يطرد �شرحها
يف البح ��وث والدرا�سات� ،أ ّما الن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة الأخرى
لب الثقافة و�صميمها ،وقد
فلم تكن خارج ّية بل ه ��ي من ّ
مثلت �سلطة على تاريخ الثقافة ،وح ّولت م�سارها ووجهت
الثقافة العاملة لقرون طوال.
أهم الكتب احلديثة
كتب �أدوني�س كتابا مه ّما يع ّد من � ّ
يف درا�سة الثقاف ��ة العرب ّي ��ة عنوان ��ه «الثاب ��ت واملتح ّول»،
(((

عبد الرحمن بدوي ،الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية ،درا�سات
لكبار امل�ست�شرقني ،مكتبة النه�ضة امل�صرية.1940 ،
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وع� � ّرف �أدوني ���س الثابت يف الثقافة العرب ّي ��ة « ب�أنّه الفكر
حجة لثباته
الن�ص ،ويتّخد من ثبات ��ه ّ
ال ��ذي ينه�ض عل ��ى ّ
هو ،فهما وتقوميا ،ويف ��ر�ض نف�سه بو�صفه املعنى الوحيد
��ص ،وبو�صف ��ه ،ا�ستن ��ادا �إىل ذلك،
ال�صحي ��ح له ��ذا الن � ّ
�سلط ��ة معرف ّي ��ة»((( ،وميكن يف ه ��ذا املنح ��ى �أن ّ
نوظف
الن�ص امل�ؤ�س�س ن�ص ثابت ،وهو
عبارة �أدوني�س ونعترب �أن ّ
��ص له �سلط ��ة معرف ّية فتت�أ ّثر به ن ���صو�ص �أخرى وتدور
ن� ّ
موجها لها،
يف فلكه ويظ ّل على م ��دار التاريخ م�ؤثرا فيها ّ
بي ��د � ّأن ه ��ذا الن ���ص الثابت يقابل ��ه با�صط�ل�اح �أدوني�س
��ص متح ّول وتعريف ��ه « الفكر الذي ينه ���ض ،هو �أي�ضا،
ن� ّ
��ص قابال للتك ّيف مع
��ص ،لكن بت�أويل يجعل الن � ّ
على الن � ّ
الن�ص
الواق ��ع وجت ّدده ،و�إ ّم ��ا �أنّه الفكر الذي ال ي ��رى يف ّ
(((
�أ ّية مرجع ّية ،ويعتمد �أ�سا�سا على العقل ال على النقل» ،
ومن خالل هذا ال�شرح يكون املتحول نقي�ضا للثابت �أو هو
حتمي للن�ص الثابت الذي ال ميكن �أن ي�صمد �أمام
تط� � ّور ّ
��شري الذي
الإكراه ��ات التاريخ ّي ��ة وتب� � ّدل العم ��ران الب � ّ
يغيرّ من جوهر الثقاف ��ات وحركتها يف التاريخ ،والالفت
� ّأن �أدوني ���س و�سم الن ���ص الأ ّول بال�سلط ��ة والن�ص الثاين
بالنق ��ل الذي ينت�صر �إىل العق ��ل ال �إىل �سلطة النقل التي
ه ��ي جمال الن ���ص الأ ّول ،فهذا الف ���صل مي ّكننا من فهم
�أ ّو ّ
يل مفاده � ّأن الن�صو�ص امل� �� ّؤ�س�سة عادة ما تعتمد النقل
منهجا وت�ستم� � ّد منه �سلطتها ولك ّنه ��ا ال ميكن �أن ت�صمد
�أمام �سلط ��ة العقل ،لذلك كثريا ما نالحظ �أن الن�صو�ص
امل� ��ؤ�س�سة �سرعان ما تخف ��ت �سلطته ��ا� ،إذا تعر�ضت �إىل
نقد ،وميكن �أن ن�ستدلّ يف هذا املو�ضوع بكتاب طه ح�سني
وجه �إليه
يف ال�شعر
اجلاهلي ،وهو كتاب رغم النقد الذي ّ
ّ
ا�ستطاع �أن ينقد املد ّونة ال�شعر ّية اجلاهل ّية بجر�أة حماوال
تفكيكه ��ا و�إثب ��ات انتحالها و�إقرار �أنها ن ���صو�ص منحولة
نقدي قال به
كتب ��ت الحقا يف تاريخ الإ�سالم((( ،وهو ر�أي ّ
طه ح�سني ومل يلق قبوال يف الأو�ساط الأكادميية والدينية
(((
(((
(((

�أدوني�س ،الثابت والتح ّول ،بحث يف الإبداع والإتباع عند العرب ،دار ال�ساقي،
ط� .1994 ،7ص.13 ،
املرجع ال�سابق� .ص.14-13 ،
اجلاهلي ،دار الكتب امل�صرية.1926 ،
طه ح�سني ،يف ال�شعر
ّ

نظ ��را لأنه يعت�ب�ر مقدمة يف تقوي�ض الثواب ��ت يف الثقافة
العربية الإ�سالمية ،بيد � ّأن ا�ست�شهادنا بهذا الكتاب يتم ّثل
يف � ّأن الن ���ص امل�ؤ�س�س بقدر متانت ��ه ف�إنّه �سرعان ما يغدو
قابال للتفكيك �إذا ما ّمت نقده و�إر�ساء مق ّدمات نظر ّية يف
نق�ض �أن يكون م� ّؤ�س�سا.
�سلطة الن�صو�ص و�س�ؤال احلداثة
اجلماعي �أن الثقافة العرب ّية مل
لق ��د ا�ستق ّر يف العقل
ّ
تتط� � ّور ومل تواكب الثقافات الكون ّية ب�سبب ان�شدادها �إىل
�سلط ��ة القدمي لأ ّن ��ه عقل جماع � ّ�ي � ّأ�س�س معارف خمتلفة
ال ميكن جتاوزها �أو خرقها ،ومن هذا ال�سياق تتح ّدد لدينا
�أهم ّية الإ�شكال ّية املطروحة �إذ ال ميكن �أن يكون االن�شداد
�إىل ن�صو�ص مرجع ّية م� ّؤ�س�سة تقليدا ورجوعا �إىل املا�ضي
العربي باخلروج
�ري
كم ��ا ال ميكن و�صف التحديث الفك � ّ
ّ
على املح ّددات املعرف ّية والتقليد الأعمى للمختلف.
احلداثة و�سلطة الأمنوذج
ي ��رى �أدوني ���س � ّأن حركت�ي�ن د�ؤوبت�ي�ن تتح ّكم ��ان يف
الثقاف ��ة ،الأوىل حرك ��ة �أ�صول ّي ��ة ثابت ��ة تق� � ّد�س الن ���ص
امل�ؤ�س�س� ،أ ّما الثاني ��ة فهي حركة جم ّددة حداثية ،بيد � ّأن
الغلب ��ة تكون �أحيانا ل�سلط ��ة الن�ص امل� �� ّؤ�س�س لأنّه ي�ستم ّد
�سلطته من الثقافة التي ت�ستند �إىل الدين ،يذكر �أدوني�س»
كانت الثقافة يف امل�ستوى الأول هي ثقافة النظام ال�سائد،
التم�سك
�أي الثقاف ��ة التي تقوم� ،ش�أن النظام ،على دعوى ّ
بالأ�صول ،واملحافظة على القيم املوروثة ،كما هي� ،أو كما
نقلها اخللف على ال�سلف»((( ،و� ّإن هذا ال�ضرب الأ ّول من
الن�ص امل� ّؤ�س�س،
الثقافة ين�ش ّد �إىل �سلطة الأمنوذج �أو �إىل ّ
فهو يعلي من �ش�أنه ويحاول �أن يو ّلد ن�صو�صا حافة به هي
يف الواقع مبثابة احل ���صن املنيع الذي ال ميكن اخرتاقه،
وق ��د الحظن ��ا � ّأن الثقاف ��ة العرب ّي ��ة �أر�ست مد ّون ��ة نقدية
متينة ل�ل��إ�شادة بال�شعر اجلاهلي مث�ل�ا ودرء كل �شبهات
انتحال ��ه واختالقه ،فعادة ما ت�ضطل ��ع الن�صو�ص املوازية
(((
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التربيري� ،أما ما يكتب يف تفنيد ذلك من نقد
بهذا الدور
ّ
فه ��و يع ّد من ثقافة الهام�ش الت ��ي ال ميكن للثقافة العاملة
ال�سائ ��دة �أن تدجمها يف �صميمها وجوهرها� .أ ّما ال�ضرب
الثاين م ��ن الثقافة ،فهو �أكرث ا�ستن ��ارة يف نظر �أدوني�س،
لأنّه يقوم عل ��ى نقد الثواب ��ت و�إر�ساء ثقافة بديلة تنه�ض
عل ��ى نقد الق ��دمي فـ» كان ��ت الثقافة يف امل�ست ��وى الثاين،
جمم ��وع النت ��اج ال ��ذي كت ��ب ،ا�ستن ��ادا �إىل نظ ��رة �أ ّولت
الأ�صول ،ب�شكل مغاير ،و�أعادت النظر يف القيم املوروثة،
انطالق ��ا من ه ��ذا الت�أوي ��ل  ،فتجاوزت بع�ضه ��ا ،وفهمت
بع�ضها فهما خمتلفا»(((.
هك ��ذا �إذن ،ين ���ش�أ ج ��دل يف الثقاف ��ة ،ويظ ��ل امل�أزق
حائ�ل�ا دون ال ��و�صول �إىل حداثة عرب ّية ميك ��ن �أن تط ّور
العربي،
��شري
املعرفة وتق� � ّدم �أجوبة تط� � ّور العمران الب � ّ
ّ
ويرجع �أدوني ���س هذا ال�صراع �إىل تق ��دمي الدين ك�أولوية
معرفي ��ة قب ��ل املعارف ك ّله ��ا ،فيتح ّول �إىل معي ��ار يحتكم
�إليه وتقا�س به بقية املع ��ارف مثل الأدب وال�شعر والفكر،
الن�صي على
يذكر �أدوني�س» � ّإن االجتاه الذي قال بالثابت ّ
امل�ست ��وى الدين � ّ�ي ،ق ��ا�س الأدب وال�شعر والفك ��ر ،بعا ّمة،
عل ��ى الدين .ومب ��ا �أنّه ،لأ�سباب تاريخ ّي ��ة ،كان مي ّثل ر�أي
ال�سلط ��ة ،ف� ّإن الثقافة الت ��ي �سادت كانت ثقافة ال�سلطة-
�أي �أنه ��ا كان ��ت ثقاف ��ة الثابت-هكذا ح ��دث يف املمار�سة
�ا�سي ،من جه ��ة ،والثقايف
متف ���صل ب�ي�ن الدين � ّ�ي وال�سي � ّ
�ا�صة �إىل
م ��ن جهة ثاني ��ة .وحت ّولت املعرف ��ة الدين ّية اخل � ّ
معيار ّي ��ة معرف ّية عا ّمة»((( .وقد تبينّ لنا � ّأن هذا التداخل
وال�سيا�سي والثقايف �أ ّث ��ر يف �سريورة املعرفة
بني الدين � ّ�ي
ّ
وتط ّوره ��ا يف الثقافة العربية وكانت ل ��ه نتائج عك�سية يف
�أحيان كثرية ،وميكن �أن نق ّدم مثاال على هذا مثل املوقف
النقدي ال ��ذي ن�ش�أ الحقا من العل ��وم اليونانية كالفل�سفة
والعلوم ال�صحيحة رغم �أنّها كانت من الن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة
والثابت ��ة يف الثقاف ��ة العرب ّية ،وميك ��ن �أن ن�ستدلّ يف هذا
بدوي ،فقد �أرجع هذا النفور
ال�سياق بر�أي عبد الرحمان ّ
(((
(((
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�إىل عوام ��ل من داخل بنية الثقاف ��ة العرب ّية يقول« :وعلى
ه ��ذا النحو ن�ستطيع �أن نفهم نف ��ور اجلمهور و�أهل ال�سنّة
من بق ّية العلوم اليونان ّي ��ة� ،أو علوم الأوائل كما ي�س ّمونها.
ف� ��إذا كان ��وا قد نف ��روا م ��ن احل ���ساب ،فلأ ّنه ��م �أدركوا
بغريزته ��م � ّأن نظرة الروح الإ�سالم ّي ��ة �إىل العدد تختلف
ع ��ن نظرة الروح اليونان ّية �إليه ،و�إذا كانوا قد حملوا على
الفل ��ك ،فلأنّهم قد �شعروا �شع ��ورا غام�ضا مبا بني نظرة
الروح الإ�سالم ّي ��ة ونظرة الروح اليونان ّية �إىل الزمان من
ولكن هذا الر�أي قد يتم ّي ��ز بالإطالق ّية ،فقد
تباي ��ن»(((ّ .
بدا جل ّيا � ّأن هذا النفور كان الحقا للحظة املثاقفة الأوىل،
فلم نلحظ اعرتا�ضا بل جتاوبا مع العلوم اليونان ّية الأوىل،
وجت ّل ��ى ذلك يف الرتجمات الكثرية ،يف العلوم ال�صحيحة
والط ��ب والأدب ،وق ��د تع� � ّرف الع ��رب �إىل كت ��ب �أر�سطو
ولكن هذا التجاوب
و�أفالطون و�أبقراط وا�ستفادوا منهاّ ،
مل يدم طويال وهو حمكوم بنظرة دين ّية حت ّكمت يف العقل
العربي الإ�سالمي فر�أت يف العلوم الوافدة ن�شازا،
اجلمعي
ّ
وق ��د ق ّدم عبد الرحمان بدوي تف ���سريات منها ما ورد يف
قوله» «و�إذا ر�أينا االجتاه العام لروح احل�ضارة الإ�سالم ّية
ينف ��ر نف ��ورا �شدي ��دا من ال�ت�راث اليون ��ا ّ
ين فيحمل عليه
قوي له ��ذه الروح �ض ّد
حمل ��ة عنيفة �شعواء ،ه ��ي ر ّد فعل ّ
روح ح ���ضارة �أخ ��رى� ،شعرت مبا بينه ��ا وبينها من تباين
ي ��كاد ي�صل ح� � ّد التناق ���ض»((( ،ويبدو � ّأن ه ��ذا الإ�شكال
امت ّد �إىل الع�صر احلدي ��ث ،فيطرح �أدوني�س هذا املعطى
يف قال ��ب حدي ��ث وذل ��ك يف قوله» ه ��ذا امل ��وروث الثقا ّيف
ه ��و �أ�صل ثقافتن ��ا .حني �أخذن ��ا نواجهه ،من ��ذ احتكاكنا
باحل ���ضارة الغربي ��ة احلديث ��ة ،اكتفينا �إجم ��اال بتمجيد
�أو متيي ��ز املظاه ��ر التي تالئ ��م �أيديولوجياتن ��ا الراهنة،
عربي �أو ك ّل مف ّكر
�أو التي ال تتناق�ض معها ،ف�أخذ كل جيل ّ
إيديولوجي :فهو
يخي ��ط موروثه رداء مطابقا الجتاه ��ه ال
ّ
تارة واحة العقل احل ّر ،وتارة ال�سجن واملعتقل ،وهو طورا
(((
(((

الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية ،درا�سات لكبار امل�ست�شرقني (
املقدّمة)
املرجع ال�سابق ( املقدّمة)
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مهد الدميقراط ّية ،وطورا �آخر مهد العبود ّية ،وهو حينا،
يت�ض ّم ��ن ك ّل �شيء ،وحين ��ا فق�ي�ر يحتاج ل ��ك ّل �شيء»(((.
وهكذا �إذن تظ ّل امل�س�ألة انتقائية داخل بنية الثقافة ،فهي
ال�ضروري جلملة من املعارف
متار�س �ضربا من الإق�صاء
ّ
يف ك ّل حقب ��ة تاريخ ّية ،ويغدو ه ��ذا الإق�صاء �شامال لأمم
اجلمعي للثقافة
ب�أ�سره ��ا وهو ّي ��ات جماع ّية ل ّأن املخي ��ال
ّ
الأ ّم ال يتالءم مع تلك املع ��ارف الوافدة ،و� ّإن هذا النزوع
إرادي �إىل �إر�ساء رقاب ��ة على املختل ��ف ي�ؤ ّدي �إىل ثقافة
ال ّ
�ساكنة قدمية غري متج ّددة ،وهو حال الثقافة العرب ّية يف
مراحل كثرية من تاريخها.
قلق يف احل�ضارة
يقت�ضي القول للتدليل على ما �أ�صاب الثقافة العرب ّية
من �سكون معر ّيف الت ���سا�ؤل عن الإنّيات امل�ساهمة يف هذا
الإ�شكال املع ��ر ّيف ،ولع ّل الإجابة عن ه ��ذا الت�سا�ؤل تكمن
يف نظرن ��ا يف �سلط ��ة الن ���صو�ص امل� �� ّؤ�س�سة ،وه ��ي �سلطة
الن�ص على الثقاف ��ة ومتار�سها الثقافة
جدل ّية ميار�سه ��ا ّ
عل ��ى الن�ص من خ�ل�ال الإعالء منه و�إق ���صاء الن�صو�ص
املوازية له ،بيد � ّأن هذا اجلدل كانت له نتائج �ساهمت يف
ركود املعرف ��ة واندراجها �ضمن �سلطة الأمنوذج ،و�ساهم
ذل ��ك يف ق�صور مع ��ر ّيف يف جماالت �ش ّت ��ى يه ّمنا منها يف
ه ��ذا البحث املع ��ارف الإن�سانية املح ���ضة ،و�إذا �أردنا �أن
نخ�ص�صها فهي يف جمال الأدب وتاريخ الأفكار ،والثابت
ّ
لدين ��ا � ّأن الن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة يف الثقافة العرب ّية حمكومة
بالتب ّدل والتغري ،رغم ا�ستقرار هذه الن�صو�ص يف التاريخ
وال�ضم�ي�ر اجلمع � ّ�ي الإ�سالم ��ي لأ�سباب ح ّللناه ��ا �سابقا
و�أوج ��ز فيه ��ا ال ��كالم عبد الرحم ��ان بدوي ح�ي�ن و�صف
احل�ضارة ب�أنّها تقوم على حمو الذات املبدعة وان�صهارها
يف ذات متعالي ��ة ،و�أمام هذا التماهي امل�ستند �إىل ت�ص ّور
إ�سالمي ت�صبح بنية الثقافة العرب ّية حائال دون ا�ستلهام
�
ّ
عل ��وم مغاي ��رة للنم ��وذج الق ��دمي ،والذي ال يق� � ّر بالغيب
إلهي يف نظ ��ر عبد الرحمان
وترات ��ب العل ��وم ومرجعها ال ّ
(((

الثابت واملتح ّول ،بحث يف الإبداع والإتباع عند العرب� ،ص .33

ولكن هذا الت�ص ّور �شه ��د تب ّدال يف ّ
حمطات كثرية
ب ��دويّ ،
م ��ن التاريخ ،فقد انتقلت الفل�سفة الإغريقية �إىل العرب،
و�ساهم ��ت يف تطوي ��ر علم ال ��كالم ،ومي ّث ��ل املعتزلة خري
مثال على قبول التفك�ي�ر املختلف وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة
�إىل كتاب ��ات �أب ��ي بكر الرازي وابن �سينا واب ��ن ر�شد� ،أ ّما
حديثا فقد ات�ضحت ال�صورة بجالء ،وميكن �أن ن�ست�شهد
باملوقف من اال�ست�شراق باعتباره من املعارف التي ن�ش�أت
يف بيئ ��ة مغايرة و�أنتجها عقل ي ��و�سم بالو�ضع ّية((( ه�ؤالء
امل�ست�شرق ��ون الذي ��ن ق ��ال عنه بن ���سامل حمي ���ش» ذهبوا
يف و�صفه ��م ل�ل��إ�سالم �إىل اعتم ��اد منط ��ق البح ��ث عن
الأ�شباه والنظائر ور ّدها �إىل �أ�صول م�ؤ ّثرة متواترة ،وهذا
يرتج ��م عمل ّيا باف�ت�را�ض �أف�ضل ّية ال�ساب ��ق على الالحق،
بل وبق ���صور املت�أخّ ر عن املتق� � ّدم .ويف �إطار هذا املنطق
نرى كي ��ف اجتهد بع�ضهم يف ع ّد و�إف ��راز هذه النقائ�ص
يف تكوين الذهن ّي ��ة الإ�سالم ّية ،ك�ضعف القدرة التخييل ّية
والتجريد ّي ��ة وانعدام ال�شع ��ور بالن�سق والقان ��ون»(((� ،إذ
ب ��رز ه ��ذا املوقف يف ج� � ّل الكتاب ��ات اال�ست�شراق ّية ،وهذا
يعود �إىل الر�ؤية الثابتة وال�ساكنة للثقافة العرب ّية العرب ّية
كما جت ّلت يف مرايا اال�ست�شراق احلديث واملعا�صر .وال ب ّد
لن ��ا من فهم هذا امل�أزق املع ��ر ّيف مثلما جت ّلى يف الكتابات
اال�ست�شراق ّي ��ة ،فهي تك�شف عن �صورت�ي�ن يف الآن نف�سه،
�صورة الثقاف ��ة العرب ّي ��ة يف م ��ر�آة اال�ست ���شراق و�صورة
الأدبي ��ات اال�ست�شراقي ��ة يف م�ست ��وى مت ّثله ��ا للمع ��ارف
والعل ��وم وكيف ّية توظيفها للمناه ��ج امل�ستحدثة فـ» املعرفة
اال�ست�شراق ّية معرفة دا ّلة من ك ّل وجوهها من حيث � ّإن ك ّل
عنا�صرها ت�شهد له ��ا يف باب الف�ضل والإيجاب� ،أو ت�شهد
عليه ��ا يف مقام اخلط� ��أ واالنخداع .وه ��ي يف ك ّل الأحوال
أ�سا�سي للتع ّرف
ت�ش ّكل ّ
ن�صا متواترا هو بال�ضرورة مدخل � ّ
عل ��ى عقل ّي ��ة الغ ��رب وح�سا�س ّيت ��ه ،وبالتايل عل ��ى �أمناط
(((
(((

ادوارد �سعيد ،اال�ست�شراق ،املفاهيم الغرب ّية لل�شرق ،ترجمة د حم ّمد عناين،
ر�ؤية للن�شر والتوزيع.2006 ،
بن�سامل حمي�ش ،العرب والإ�سالم يف مرايا اال�ست�شراق ،ط  1دار ال�شروق،
م�صر � ،2011ص .75
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�صناع ��ة مراياه و�إنتاج �صوره الغري ّي ��ة و�إديولوج ّياته»(((،
أهم لي�س �ص ّد الدرا�سات اال�ست�شراقية وا�ستعدائها
و� ّإن ال ّ
بل فهم كيفية ا�شتغال العقل اال�ست�شراقي حتى ن�صل �إىل
فه ��م ال�صورة املت�ش ّكلة عن الثقاف ��ة العرب ّية ون�ستفيد من
املعارف اال�ست�شراقية ،فلي ���س ك ّل ما كتب يف اال�ست�شراق
مي ّثل ا�ستنقا�صا للح ���ضارة العرب ّية و�أبنيتها الرمز ّية ،بل
أدبي عند العرب من خالل
ثمة معارف ط� � ّورت الدر�س ال ّ
ال ���شروح والتحقيقات والأطروح ��ات العلم ّية التي ق ّدمت
يف اجلامعات الغرب ّية .ف� �ـ» �إذا كان اال�ست�شراق من حيث
ربرها �شرعا احلاج ��ة �إىل معرفة الآخر،
املب ��د�أ ظاهرة ت ّ
فماهي يف م�ساره املركبات واملحطات التي مبقدورها من
جهة �أن ت�سهم يف ترقي ��ة معرفة الذات املدرو�سة بذاتها،
و�أن ت ��دلّ  ،من جهة �أخرى عك�س ّية ،ال على هذه الذات ،بل
على �صفات و�أحوال الذات العارفة نف�سها؟»(((.
يطرح ه ��ذا ال�شاهد �إ�شكال ّي ��ة املثاقفة بني النظامني
املعرفي�ي�ن؛ الثقاف ��ة العرب ّي ��ة مب ��ا ه ��ي ذات م ��درو�سة
��ص ينتم ��ي �إىل مرجع ّي ��ة فكر ّية
واال�ست ���شراق مب ��ا هو ن � ّ
مغاي ��رة ،من حي ��ث املنهج والأف ��كار ،لذلك الب� � ّد لنا �أن
نتعام ��ل مع اال�ست ���شراق باعتب ��اره ن�صا �شارح ��ا للثقافة
العرب ّية ،ون�ستبعد �إمكاني ��ات �إق�صائه من دائرة املعارف
الإن�ساني ��ة وتدري ���سه يف اجلامع ��ات ،وق ��د �أ�شار املف ّك ��ر
املغرب ��ي طه عبد الرحمان �إىل �إ�شكال ّية ت�ستبع االطمئنان
�إىل الواف ��د اال�ست�شراقي �أو املعارف احلادثة على الثقافة
العرب ّية ،وهو ما ا�صطل ��ح عليه بـ» �شبهة ا�ستبدال الرتاث
أ�صلي» ذل ��ك � ّأن العديد من املفكرين
املقتب ���س بالرثاث ال ّ
العربي
يق� � ّرون به ��ذا االنحراف ال ��ذي مي ��ار�سه الفك ��ر
ّ
املع ��ا�صر �إذ « ملّ ��ا كان هذا االقتبا�س ال ��ذي ميار�سه �أهل
العرب ّي ��ة من امل�سلمني يتن ��اول ك ّل الأن ���ساق الفكر ّية التي
يف�ت�ر�ض �أ ّنه ��ا و ّل ��دت احلداثة عن ��د الآخري ��ن ،وجب �أن
يتن ��اول �أي ���ضا �أ�صول و�أ�سب ��اب هذه الأن ���ساق الفكر ّية يف
تاري ��خ الثقاف ��ات غ�ي�ر الإ�سالم ّية املقتب ���س منها ،ف�ضال
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.18 ،
املرجع ال�سابق� ،ص.22 ،
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ع ��ن فروعه ��ا ونتائجه ��ا»((( ،و� ّإن هذا ال ��ر�أي يع ّلل الأمر
بـ�أ ّن ��ه « يقطع حا�ضر املقتب�س عن ما�ضيه وميحو ذاكرته؛
و�إذ ذاك ،فواح ��د م ��ن �أمري ��ن� ،إ ّما �أن يح ���شر نف�سه يف
ع ��امل ال يح ���سن التفكري على وفقه ،و�إ ّم ��ا �أن يق�ضي على
يظن �أنه ي�ؤمن ��ه»((( ،و�إن مثل
انبعاث ��ه
الفكري م ��ن حيث ّ
ّ
ه ��ذا االرتياب من �ش�أنه �أن ّ
يعطل م�سار احلداثة العرب ّية،
فهو ي�ستند �إىل معطيات يراها يقين ّية ،واحلال �أن الثقافة
ال ميكن لها �أن تبقى منعزلة يف �سريورتها التاريخية ،و� ّإن
االقتب ��ا�س الواعي ي�سهم يف التع ّرف �إىل امل�شرتك املعر ّيف
الك ��و ّ
ين وي� �� ّؤ�س�س �إىل املختلف ونبذ الإق ���صاء ،ومن ث ّمة
تنفل ��ت الثقافات من ربق ��ة الن�صو�ص امل� �� ّؤ�س�سة وتغتذي
بامل�شرتك املغاير.
خامتة:
مي ّث ��ل البحث امل�سته ��دف بالدرا�سة م�شروع ��ا فكر ّيا
قاب�ل�ا للتطوير والإثراء ،و�سنعم ��ل على الإحاطة بالفكرة
اجلوهر ّي ��ة ح ّت ��ى ت ّت ���ضح لنا معامله ��ا و�إحاالته ��ا لنتم ّكن
م ��ن تطويرها يف قادم البحوث .ولع� � ّل البحث يف �صورته
احلال ّي ��ة ميك ��ن �أن يب�ّي نّ�ن يف -جان ��ب �أ ّولّ � -أن الثقاف ��ة
العرب ّي ��ة تعلي م ��ن موروثها وحت ��اول ا�ستح ���ضاره يف ك ّل
املحط ��ات التاريخ ّي ��ة ،وهي يف نظر كثري م ��ن النقّاد من
ّ
املعط�ل�ات املعرف ّية والعوائق الفكر ّي ��ة و�سبب من �أ�سباب
وه ��ن الثقافة املعا�صرة التي مل ت�شهد جتديدا حقيقيا بل
�إبداعا مف ���صوال� ،أ ّما من جانب ثان -وهو نقي�ض الأ ّول-
ف� ّإن الإقرار ب� ّأن الثقافة العرب ّية تعيد ا�ستدعاء الن�صو�ص
املرجع ّي ��ة الأوىل يف املعارف املع ��ا�صرة هو �إبداع مو�صول
ح ���سب عبارة طه عب ��د الرحمان و�سمة م ��ن �سمات ثراء
الثقاف ��ة وتن� � ّوع مك ّوناته ��ا وروافدها املعرف ّي ��ة والبنيو ّية.
وميك ��ن �أن جنمل جملة من النتائج مو�صولة مبا تق ّدم يف
النقاط التالية:
جت ��اوز الفكرة القائلة ب� �� ّأن الثقافة العرب ّي ��ة هي ثقافة(((
(((

طه عبد الرحمن  ،روح احلداثة  :املدخل �إىل ت�أ�سي�س احلداثة الإ�سالم ّية،
العربي ،ط ،1الدار البي�ضاء� .2006 ،ص.156 ،
املركز الثقا ّيف
ّ
املرجع ال�سابق� ،ص.157-156 ،
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ثابتة� ،إذ املتح ّول فيها متج ّل يف �أن�ساق معرف ّية كثرية.
 � ّإن الثقاف ��ة العرب ّية ت�ش ّكلت وفق ن�سق معر ّيف قائم علىالرتاكم واالن�شداد �إىل الن�صو�ص امل� ّؤ�س�سة ،وقد جت ّلى
ذل ��ك يف حقول معرف ّية كثرية مث ��ل الأدب �شعرا ونرثا،
وعلوم قر�آن وتف ��ا�سري وغري ذلك من العلوم الأ�سا�س ّية
التي اطردت يف الثقافة العرب ّية.
 ّمت �إق ��رار ه ��ذا الأمن ��وذج ب�سلط ��ة الأدب ��اء والفقه ��اءالعربي ،وع ّد ك ّل خروج عليه
واملف�سرين وعلماء البيان
ّ
ّ
خروج ��ا عل ��ى �سنن الثقاف ��ة العرب ّية ،لذل ��ك نعت من
خالف الن�سق يف مقاالت الأ ّولني بالبدعة والزندقة.
 � ّإن و�سم الثقافة العربية ب�أنّها ثقافة ما�ض هي م�صادرةّمت اختالقه ��ا وال ميكن �أن مت ّثل �سمة مطلقة من �سمات
الثقاف ��ة العرب ّي ��ة ،فللثقاف ��ة العرب ّية �سم ��ة االختالف
والتن ّوع والرثاء املعر ّيف.
الإحاالت
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الإ�سالم ّي ��ة ،درا�س ��ات لكب ��ار امل�ست�شرقني ،مكتب ��ة النه�ضة
امل�صرية.1940 ،
8 .8الدوريات واملجالت
9 .9احميدة النيفر ،مع�ضلة املركز والأطراف يف ترجمة القر�آن
الكرمي وتف�سريه ،م�ؤمنون بالحدود ،عدد يونيو .2015
الديني وت�صحيح �صورة الإ�سالم لدى الآخر
1010جتديد اخلطاب
ّ
«الغربي» ،م�ؤمنون بال حدود 25 ،نوفمرب .2016
ّ
1111املثاقفة� ،سل�سة م�ؤمنون بالحدود ،يونيو .2014
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