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 دراسات إنسانية  دعوة للنشر في مجــلة

 
دعوتكم لإلسـهام بنشـر أحباثكم العلمية  دراسات إنسانيةيسـر مدير جملة 

ية املختلفة، اليت تلتزم األصيلة املتعلقة مبجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماع
مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة بإحدى اللغات 

  .العربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية واليت مل يسبق نشرها

  :شروط النشر

تم بنشر األحباث املتعلقة بالدراساتدراسات إنسانية -1 اإلنسانية  ، 
وهي جملة علمية . واألنرتوبولوجية والفكرية واألدبية، االجتماعيةالفلسفية، و 

تم باألحباث األصيلة، اليت مل  يتم نشرها سابقاً، واملَعاَجلة  أكادميية حمكمة، 
  .بأسلوب علمي موثق

ترسل املقاالت وجوبا يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة  - 2
 Microsoft Wordبا بربنامج املدون أدناه، ويشرتط أن يكون املقال مكتو 

أما اللغة (، )14: ، مقاسهTraditional Arabic: نوع اخلط بالعربية (
، يراعى يف )12: ، مقاسهTimes New Roman: األجنبية فنوع اخلط 

صفحة، مبا فيها املصادر، اهلوامش، وجيب أن ترقم  15حجم املقال كحد أقصى 
 5ملخصًا عن البحث ال يزيد عن  الصفحات ترقيمًا متسلسًال؛ ويرفق الباحث

، )12: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط (أسطر بلغة حترير املقال 
؛ وننبه على ضرورة )Les Mots clés(مع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية 

  .احرتام عالمات الضبط
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مسه بالعربية ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة ا - 3 
؛ ويف حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة االسم الذي حلروف الالتينيةوبا

  .جيب أن يرد أوًال يف ترتيب األمساء

  :مادة النشر تكون موثقة كما يلي -  4
 :بالنسبة

، مكان النشر )الناشر(، دار النشر "عنوان الكتاب"اسم املؤلف، : للكتب -
  .وسنة النشر، رقم الصفحة

، عنوان اجمللة، العدد، مكان "عنوان املقال"سم املؤلف، ا: بالنسبة للمجلة -
  .النشر وسنة النشر، رقم الصفحة

، تاريخ التصفح، العنوان "عنوان املقال"اسم املؤلف، : بالنسبة ملراجع االنرتنت -
  ).يشمل امللف(اإللكرتوين كامال 

ورقة  ،"عنوان البحث" اسم املؤلف،: بالنسبة لبحث يف أعمال ملتقى أو مؤمتر -
 .تاريخ االنعقاد املؤسسة املنظمة، ملتقى اسم ورقم امللتقى،/عمل مقدمة إىل مؤمتر

رسالة  عنوان الرسالة، اسم املؤلف،: ماجستري أو دكتوراه  رسالة -
  .الدولة اجلامعة، ،)التخصص( يف ....غري منشورة لنيل شهادة ماجستري،/دكتوراه

 آخر املقال، وترقم بالتسلسل حسب توضع اإلحاالت واملراجع واملصادر يف - 5
تلك املراجع واملصادر املقتبس منها   مراجع املقال هي فقط(ظهورها يف النص 

  ). فعال
إذا (ختضع األوراق املقرتحة للتحكيم العلمي قبل نشرها،كما حيق للمجلة  - 6

إجراء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة للنشر ) رأت ضرورة لذلك
ا ؛ دون    .اجمللة غري ملزمة برد املقاالت غري املقبولة للنشرو املساس مبضمو

 اجمللةعلى صاحب املقال متابعة سري عملية نشر مقاله، من خالل موقع  – 7

http://rdi.univ-mosta.dz       
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ننبه على أن كل مقال خيالف شروط النشر، لن يؤخذ به، واجمللة غري معنية و 
  .صاحب املقال بذلكبإعالم 

   :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط -8
dirassat.insaniya@univ‐mosta.dz 
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 إمكانية الحديث عن فكر فلسفي جزائري محض

  العربي ميلود/ د
  د احلميد بن باديس مستغامنجامعة عب 

  ..!! الحق في التفلسف -*
لعل احلديث عن الفلسفة يف اجلزائر يدفعنا ملعاودة البحث والتساؤل   

ا؟ ولعل هذا التساؤل نابع من سؤال يؤرق العقل  عن كنه الفلسفة ذا
هل هناك فعال فلسفة عربية : فقط اجلزائريالعريب املعاصر وليس 
ا فكر  معاصرة؟ ملاذا نصطدم بنعت نطلقه على مباحث تفكرينا بأ

ا  وليست فلسفة، يف مقابل ننعت ذات املباحث الفكرية الغربية على أ
فلسفة، وقد نذهب إىل أبعد من هذا احلد من اإلنتقاص ألمناط 
تفكرينا، وندعوه يف اجلزائر باخلطاب، فدعونا نتساءل قبل اخلوض يف 

طبيعة هذا النمط من التفكري مقارنة أفق التفلسف املتاحة يف اجلزائر، و 
باملواضيع الفلسفية الكربى، ما هي الفلسفة ؟ وما هي أشكال التفكري 

  والتعبري اليت من املمكن أن نلحقها بالفلسفة أو ندعوها فلسفة؟
إن املتتبع ملسار الفكر الفلسفي عرب مراحله املتعاقبة يالحظ أن كل 

ى العصر املنبثة فيه، فكانت مرحلة تارخيية أضفت طابعها اخلاص عل
تشكل دوما روح ذاك العصر بكل ما حيمله من أبعاد تارخيية، سياسية، 

فكان أن محلت الفلسفة دوما يف أذهان .. ثقافية، سوسيولوجية وغريها
الفالسفة وحىت العامة، التعريف األكثر رسوخا يف الوعي اإلنساين أال 

نا للتفكري، فكل قول حيمل وهو حمبة احلكمة، واحلكمة ليست منطا مقن
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يف ثناياه أبعادا إنسانية، مهما اختلفت وتعددت هذه األبعاد هو 
  .بامتياز شكل من أشكال التفلسف

لكن يف الفرتة املعاصرة مل نصطدم فقط بالبحث عن احلق يف الفلسفة، 
بل اصطدمنا بعائق تارخيي وليس ابستمولوجي فقط، يّنمط الفلسفة 

حيث يتشدق الكثري من . باملعجزة اليونانيةضمن شكل منغلق يسمى 
، ويف املقابل جند أن "املعجزة اليونانية"مؤرخي الفلسفة يف إطالق عبارة 
، فكيف لفكر "ال شيء من عدم: "هناك قاعدة منطقية يونانية تقول

إنساين أن خيلق من عدم، لن حنول مقالنا هذا إىل استقصاء تارخيي، 
حمو تاريخ بشري بدءا مع الفراعنة  بل نكتفي بالقول انه يستحيل

ا هي  والصينيني والبابليني جبرة قلم متعصبة، ومبا أن الفلسفة يف حد ذا
تأويل للعامل فقد جنده يف نص عشتار الفينيقي آو ألواح جلجاماش 
البابلية، لن يقل كونفشيوس وال محورايب وال كتاب املوتى املصري 

كمة مبعناها الضيق املتواتر حكمة  عن سقراط، إال إذا فهمنا احل
ا ختلوا من كل إشارة دينية، أال جند يف الدين عمق التعقل؟،  أكادمييا أ

أال جيب إعادة ..أو أن هذا التمايز األكادميي بني الدين والعقل عائق
النظر يف هذه األزواج املفهومية الغامضة العقل والالعقل؟، ما الذي 

تقنية املعاصرة لتكون العقلية، كما يؤسس للحدود بينهما؟ أال تنحو ال
يشري ارنست كاسرير؟، أال يتحول العقل والدولة اليوم إىل أسطورة؟، 
أال يصبح العلم اليوم دينا ملاليني الشعوب؟، هل هناك حقا مربر قوي 

  لوضع هذا التمايز بني العقل والالعقل؟ 
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قد نعود ونراجع كيف حدثت ما يسمى املعجزة اليونانية، أليس 
كما   –" من امليتوس إىل اللوغوس"االنتقال من األسطورة إىل العقل ب

  . -يقول غادامري
ا كل أشكال " أمل حين اليوم الذي نعيد فيه بعث تعريف الفلسفة  بأ

، ونبدأ بدراسة الفلسفة من شرائع محورايب "الفكر احلاملة لروح العصر
مثال؟، أو من أقدم خمطوط قصصي خطه اإلنسان، أسطورة 

  .لجاماش، كبداية للتساؤل البشري يف قضايا احلياة واملوت واخللود؟ج
اية النسق، مل يعد هلا موضوعا حمددا وتنوعت  إن الفلسفة مع 
مواضيعها حيث باتت تطرق مواضيع مل يبحث فيها عرب تارخيها 
الطويل، حاولت الفلسفة املا بعد نسقية حماكاة الواقع اإلنساين مع كل 

ة واإلجرائية، فعلى املستوى النظري باتت الفلسفة تبحث تشعباته النظري
هلا عن وظيفة ما داخل احلقول املعرفية املعاصرة، تعيد صياغة 

ا، فبات عمل الفلسفة  ال خيرج عن السمة اليت طبعت "" إشكاليا
الفلسفة بعد هيجل حيث مل يعد هلا موضوع، وحيث أصبحت تشتغل 

  .1)("جتاوزه بنفسها وتعيد قراءة تارخيها بغية
لذا كان ال بد يف هذه الفرتة بالذات من ثورة فكربة ومنهجية على فكرة 

فال ميكن الركون إىل الرتاث األوريب املركزية واألحقية يف التفلسف، 
واالعتقاد بأحقيته املطلقة يف بعث روح الفلسفة، بل البد من زحزحته 

                                                            
عبد السالم ابن عبد العايل، أسس الفكر الفلسفي املعاصر، جماوزة امليتافيزيقا، دار توبقال   (1)

 82، ص 1991للنشر الدار البيضاء، املغرب،الطبعة األوىل،
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تزاوج الوقاحة وسوء ال تولد احلقيقة إال من : "وخلخلته، أمل يقل نيتشه
الظن والرفض القاسي والكره والشقاق يف احلياة، وما أصعب أن تتوافق 

  .)(1"""وتتحد مجيع هذه املقدمات 
إن احلديث عن احلق يف التفلسف هو يف حد ذاته حق مشروع ألي 
عقل إنساين، فهناك نصوص خارج النص اليوناين مورس عليها 

اهيم يقوم عليها الفكر الغريب اإلخفاء، فكان جيب مساءلة ونقد مف
  .نفسه، اكتسبت على مر العصور صبغة احلقيقة املقدسة

لرمبا هذا ما سيظهر بشكل جلي يف بعض القراءات الفلسفية اجلزائرية 
اليت حاولت قراءة تاريخ الفلسفة، ليس ألجل اإلجرتار، وإمنا بغية 

  .  يب عمومامساءلة املفاهيم املركزية اليت يّتقوم عليها الفكر الغر 
واحلديث عن الفلسفة يف اجلزائر لرمبا سيتخذ نوعا من الغموض عن 
اجلزائر كمكان، أو اجلزائر كأفراد منتسبني إليه، فلسنا بصدد احلديث 
هنا عن القديس أوغسطني أو جاك دريدا و ألبري كامو، بل سنتحدث 
عن جيل جزائري معاصر، حاول بعث احلق يف التفلسف يف جمتمع 

وأخره اإلستعمار، نعرتف أن املهمة كانت شبه مستحيلة مع مهشه 
بداية استقالل البالد، لعدم اإلملام اجليد بالنصوص الفلسفية الكربى، 
وسيطرة اإليديولوجيات السياسية على اجلوانب الفكرية، بني فيلسوف 

                                                            
  . 230فليكس فارس، دار القلم بريوت، ص "  هكذا تكلم زرادشت"نتشه، .  (1)
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دعم الثورة التحريرية فهو مرحب به وآخر مرفوض نتيجة مواقفه 
  .السياسية
هنا بصدد سرد تارخيي للمراحل اليت تعاقب فيها الدرس  لكن لسنا

الفلسفي يف اجلزائر، لكن نود أن نربز خصوصية التفلسف يف اجلزائر 
من خالل بعض النصوص الفلسفية اليت حاولت اخلروج من تاريخ 
الفلسفة، إىل طرح تساؤالت تعاجل يف جانبها اإلشكايل، الواقع اجلزائري 

عا ما لكنها تؤكد جاهدة على حقها يف بنربة فلسفية خافتة نو 
  .التفلسف

وسنأخذ على سبيل املثال ال احلصر نصوص ثالث جندها ذات صبغة 
فلسفية جزائرية خالصة، أوهلا كتاب فلسفة الثورة اجلزائرية لألستاذ 
البخاري محانة، والكتاب الثاين الفلسفة والفضاء العمومي لألستاذ بن 

الث الشك ومكامن الغل يف فلسفة مزيان بن شرقي، والكتاب الث
، وهي حماوالت سعت ألن املشهد اجلزائري لألستاذ الزاوي احلسني

متزج بني التصورات الفلسفية واملشهد الفلسفي والسياسي واإلجتماعي 
  .والثقايف اجلزائري

  :        الثورة الجزائرية برؤية فلسفية -*
رة باجلزائر كتاب الدكتور من أهم املؤلفات املنجزة يف الفرتة املعاص  

، ويف تقدمي هذا "فلسفة الثورة اجلزائرية" البخاري محانة املوسوم ب 

                                                            

.اجلزائر. ساتذة الثالث هم أساتذة فلسفة جبامعة وهراناأل -   
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ب تعرب بشكل عميق عن الكاتب جند هذه اجلمل حول الكاتب والكتا
الكتاب يتناول مسألة هامة وخطرية يف اخلطاب : " قيمة كليهما

ا ترتبط مبسألة اهلوية الوطنية وما يزيد من رونق . .الفكري اجلزائري، أل
اء هذا امليالد املعريف اجلديد، أن صاحب هذه اللحظة يعترب أحد  و

                                                   1"أعمدة البحث الفلسفي يف اجلزائر
وبالعودة إىل املؤلف الذي يعاجل أحد أهم مراحل اجلزائر املعاصرة، ثورة 
نوفمرب اجمليدة اليت زلزلت العامل كله يف جوانبها احلربية والسياسية، تأيت 
مقاربة األستاذ البخاري محانة هلذه الثورة مقاربة فلسفية، فلرمبا جند أن 

ها فلسفات إنسانية،  العديد من الثورات العاملية كانت أرضيتها ومنطلق
كالثورة الفرنسية مثال، لكن مع الثورة اجلزائرية مل يكن املنطلق فلسفيا 
لكنها أنتجت فلسفة، أنتجت فلسفة للتاريخ مغايرة لفلسفة التاريخ 
اهليغلية، لكنها فلسفة نوفمرب كما يسميها املؤلف، فلسفة تداخلت يف 

لمانية، شعبوية ثناياها مقاربات إسالمية وإسالموية، علمية وع
 . وماركسية

وهنا ختتلف الفلسفة يف مفهومها الشائع عن مفهوم الفلسفة الثورية، 
فلسفة من أجل "فليست الفلسفة كما يقول األستاذ البخاري 

التفلسف، دومنا تفاعل يذكر مع الواقع املعاش وحتدياته املتعددة 
النابعة  سفةبل إن الفلسفة اليت نريد ونقصد هي تلك الفل.. واملتجددة

                                                            
، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، ط)التصدير(البخاري محانة، فلسفة الثورة اجلزائرية،  - 1

   .09، ص 2005
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من أعماقنا والقادرة على التعبري عن أمالنا وأالمنا، عن أصالتنا  
وتفتحنا يف الوقت نفسه، وذلك من خالل عملها على وصلنا بكل 

  . 1 "معطيات عصرنا، وبكل اجيابية ماضينا كذلك ويف نفس الوقت
تعريف جزائري خالص للفلسفة من خالل فلسفة الثورة اجلزائرية، نلمح 

تاذ البخاري من خالله يدعو هو كذلك إىل احلق يف التفلسف األس
جملتمعنا، فليس بالضرورة أن نطرح ذات املفاهيم الفلسفية الغربية 
ونقارب ذات املوضوعات، لكن أن نتفلسف من خالل تارخينا 
وحاضرنا، ساعني ألن نغري شيئا من تعقيداته، جمارين قول ماركس 

وبالفعل كانت . ريوا العامل ال أن يفسروهونداءه أنه على الفالسفة أن يغ
فلسفة الثورة اجلزائرية خري مغري لواقع جمتمع بأكمله، حاول أن يؤسس 
لفلسفته من خالل مجلة من العناصر التنظريية واإلجرائية امتزج فيها 
السياسي واإلجتماعي والثقايف وكله حتت بوتقة فلسفة الثورة اجلزائرية أو 

.                                                                 ريةثورة الفلسفة اجلزائ
 .أهم إرهاصات التفلسف بالجزائر: الفضاء العمومي -*

النموذج الثاين الذي اخرتناه للتدليل على أن لنا احلق يف التفلسف، 
. مؤلف لألستاذ بن مزيان بن شرقي موسوم بالفلسفة والفضاء العمومي

ولعل األستاذ سيختصر علينا البحث عن أشكال التفلسف داخل نصه 
هلا، فلرمبا أنه قد انتبه للمشكلة املعرفية وإصدار أحكام تقييميه حو 

                                                            

.             37، ص  السابقاملرجع  - 1  
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املطروحة علينا كجزائريني وحىت كمسلمني وعرب واملتمثلة يف التساؤل 
هل لنا احلق يف أن نتفلسف وأن نفكر فلسفيا يف واقعنا : التايل

  .وفضاءنا اخلاص والعمومي؟
ة  فلنقرأ هذه العبارات اليت أراد هلا األستاذ بن مزيان أن تكون يف مقدم

كانت صفته الفلسفة حق وواجب على كل إنسان مهما  :" كتابه 
ليس لشيء بل ألن الفلسفة هي اإلنسان  وموطنه، جنسه أو لغته،

نفسه، وعليه إذا كانت الفلسفة اليوم تعيش ترحاهلا فتلك مرحلة 
ضرورية من مراحل تارخيها، وما علينا سوى العمل على أن نفلسف 

  . 1"طبيعي لتاريخ الفلسفة نفسهاونتفلسف داخل هذا التنوع ال
وعليه سعى املؤلف ألن ميارس هذا احلق يف التفلسف داخل فضاءنا 
العمومي، حماوال البحث يف فضاءات التواصل املمكنة داخل جمتمعنا 
وفق خصوصيته طبعا، وليس بعيدا عن نظريات التواصل الفلسفية، 

ا مسألة اإلنسان احلديث -مثال-فحنة أرندت  متيز بني  يف كتا
 espaceالفضاء العمومي : فضائني ينتظم من خالهلما جمرى التواصل

public   والفضاء اخلاصespace privé .  
هذا التواصل بني الفضاء العمومي واخلاص هو ما سيشكل فيما بعد 

 Rationalitéتواصليةمسعى هابرماس للتأسيس لعقلنة 

                                                            
دار الغرب للنشر  -ضيحالتحديد والتو  -بن مزيان بن شرقي، الفلسفة والفضاء العمومي - 1

   .12ص، 2007، 1والتوزيع وهران، ط
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Communicationnelle  يةيف مقابل العقلنة األداتRationalité 

instrumentale عقلنة تواصلية ختلق فضاءات ارتباطات اجتماعية داخل ،
الفضاء العمومي، تواصل عقالين بني أفراد اجملتمع من دون قمع أو 

  .  عنف وإكراه وفق أخالقية اإلتصال
هذه األخالقية هي ما سيبحث عنها األستاذ بن مزيان يف مؤلفه من 

ئني اخلاص والعمومي متلمسا حدود التجربة خالل اإلرحتال بني الفضا
الفلسفية التواصلية اجلزائرية من خالل طرح جمموعة موضوعات ميتزج 
فيها اجلانب الفلسفي العام، واإلجتماعي والرتاثي اجلزائري، فأن تبحث 
نظريا يف الالمفكر فيه ضمن املخيال اإلجتماعي، فأنت جتسد سلطة 

، وجند من ضمن املوضوعات املطروحة العقل يف تفعيل الفضاء العمومي
الغريب، املصاحلة، اإلمضاء، الضيافة، اجلامعة، : يف هذا الكتاب 

 .إخل...البخل

التحرير من إذا تأملنا داخل نصوص هذه املوضوعات جندها تدعوا إىل 
القوى املؤسسية والبيئية واجلنسية اليت حتد من خيارات اإلنسان، ومن 

ا باعتبارها أمراً واقعًا ال يقوى التحكم العقالين يف احل ياة، واليت يؤخذ 
على هذا األساس . اإلنسان الفكاك منه، وواقعة خارج دائرة حكمه

فإن البصرية املستمدة من الوعي النقدي لفضائنا اخلاص والعمومي 
ا تسمح بالتعرف على األسباب الصحيحة واحلقيقية  تعترب حتريرية مبا أ

معارف التحرير تتأتى من خالل . مشاكل ملا يواجه اإلنسان من
  ).       حتول الوعي(التحرير الذايت الناتج عن التأمل والذي يفضي إىل 
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باستئناف "لفظة حتول الوعي لرمبا تتطابق مع عنونة اخلامتة يف الكتاب 
، ألن عجلة الفلسفة ال تكف عن الدوران وال تعرتف باحلدود "البدء

بدايتها ضمن كل الفضاءات دون  بل هي جتدد حركتها وتستأنف
 .استثناء

 . الصراعات الهوياتية داخل الواقع الجزائري -*

النموذج األخري الذي اخرتناه إلبراز أفق التفلسف يف اجلزائر، هو     
الشك ومكامن الغل يف : "ألستاذ الزاوي احلسني موسوم بكتاب ل

 ".فلسفة املشهد اجلزائري

مشهد اجلزائري فلسفته اخلاصة مرتبطة ويربز جليا من العنوان أن لل
كما يطرح األستاذ -بالرهانات اليت يقف عليها اجملتمع، واليت تتطلب 

أن يتم معاجلتها وفهمها بالطرق العلمية  -الزاوي يف كتابه هذا
  . والفلسفية بعيدا عن السجاالت السياسية والفكرية العقيمة

الواقع اجلزائري، ولعل فقد تناول املؤلف أهم اإلشكاالت اليت تصادف 
أمهها إشكالية اهلوية باملعىن اخلاص وإشكالية األنا واآلخر مبعناها العام 

فاجملتمع اجلزائري يعاين حالة من اإلغرتاب ميكن مواجهتها . والشمويل
باملراهنة على الفلسفة ملا حتتويه من مناهج ومضامني كفيلة بإحداث 

  .جتماعي واملعريفنوع من اخللخلة داخل هذا اإلشكال اإل
إذ يؤكد األستاذ الزاوي على مسألة الوعي التارخيي يف فهم الذات 
ببعدها اهلويايت، وحيذر من مغبة األدجلة، اليت تشكل تربة خصبة ألدجلة 
الشعارات والربامج السياسية، متخذة من اهلوية اجملال األنسب إلجناح 
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ؤلف إىل مثل هذه املشاريع، فمن خالل هذا الكتاب سيسعى امل
توضيح طبيعة األزمة اليت يعاين منها اجملتمع اجلزائري وما أفرزه من قيم 

، ما متخض عنها "أو.. إما" مصطنعة ذات طابع ثنائي تعمل مبنطق 
ثنائيات عدة متصارعة عقائديا وأيديولوجيا، الرجل واملرأة، الدين 

  . إخل...والدولة، القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية
ا هذه ال ا حتمل صراعا مزيفا، أل ثنائيات املفتعلة يراها املؤلف على أ

تفتقد ملقاربة هوياتية قائمة على املعرفة التارخيية والبعد التأملي 
  .الفلسفي

لذا جند األستاذ الزاوي حياول أن يشخص واقع الشك ومكامن الغل 
داخل الواقع اجلزائري، من أدجلة فكرية وصراعات هوياتية، وغموض 
يكتنف طبيعة هذه السجاالت، فنجده يضع هذه األزمات حتت اجملهر 
ويعرض للمنهاج الفكري األنسب لتجاوز هذه األزمة اهلوياتية، أال 
وهي الفلسفة القادرة على تبيان مواطن الضعف والتشعب، وتقدمي 

  .املصوغات الالزمة لتجاوز هذه املشكالت املزيفة واملصطنعة
ضعف املرجعيات "مي هذه األزمات هو يف فالسبب الرئيس وراء تنا

الفكرية احمللية والوطنية، ما أسهم بشكل تدرجيي يف بروز وتنامي ما 
  .           1"يسمى بإشكالية اهلوية

                                  
                                                            

الزاوي احلسني، الشك ومكامن الغل يف فلسفة املشهد اجلزائري، رياض العلوم للنشر  - 1
   38، ص 2005، 1والتوزيع اجلزائر، ط
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 : دفاعا عن الحق في التفلسف  -*
السادس أطلق املفكر اإلنساين اهلولندي إرازم صيحة يف مستهل القرن 

يا إلهي ما أروع هذا القرن الذي أراه ينفتح "عشر يقول فيها 
  ".أمامنا

صيحة تعرب عن مدى إفتتان املفكرين يف عصر النهضة بعصرهم 
م يشاركون بالفعل يف مغامرة مثرية وفريدة من نوعها تقدم  وشعورهم بأ

  .عليها البشرية على صعيد الفكر والثقافة واملعارف
الذي ينفتح أمامنا  21حنن اليوم تباشري القرن  فهل ترى سنستقبل

  .بنفس احلماس واإلعجاب والتفاؤل؟
سؤال أؤسس ملشروعيته من أين ال أظن أن حالة إرازم هي حالة  

بل قد نتفاءل حنن كذلك من خالل هذه التجربة الفلسفية . إستثنائية
اجلزائرية، واليت تشكل انتفاضة فعلية على مستوى الدرس العلمي 

موما والذي هو ملك لإلنسانية مجعاء، فالعامل واملفكر والباحث ليس ع
. فقد سئل الفيلسوف الفرنسي الراحل جاك دريدا يوما. ملكا لنفسه

فأجاب بأنه ال جيب أن . ماذا يعين أن تكون مفكرا وفيلسوفا فرنسيا
نسأل أي فيلسوف عن جنسيته وال عن جواز سفره وال أن نطالبه 

  .ه هو فكر إنساين، ينأى عن فكرة املواطنة والدولة بتأشرية ألن فكر 
عقب عرض هذه النماذج الثالث اليت حاولت أن خترج النص الفلسفي 
من فضاءه املكاين األصلي إىل فضاءات أخرى وأمكنة أخرى، ال بد 
من اإلقرار بأن احلق يف التفلسف هو ما جيب أن منارسه يف شىت 
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زماتنا، فليس هذا احلق بالشيء جماالت حياتنا ومع كل مشاكلنا وأ
الذي يطلب من الغري بل يكفي أن نتحكم يف ميكانزمات التفلسف،  

  .كي تبقى الفلسفة هي األرض املوحدة جلميع العقول
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  .مالك بن نبي من نقد العقل إلى نقد الفعل
  بن جلطي محمد           

سفي للفكر العريب واإلسالمي الفلإن املتتبع للتاريخ والسياق املعريف و 
ىن منها الفكر التأخر اليت عان يتنبه إىل أن إشكالية التقدم و البد و ا

حوايل  ال يزال يتخبط فيها إىل حد الساعة  منذالعريب اإلسالمي و 
د باألساس إىل كون أن الباحثني ، تعو –الثامن والتاسع عشر  –القرنني 

قد عنوا بالدرجة األوىل بالبحث ة الدارسني املشتغلني باحلالة اإلسالميو 
م قد أغفلوا إىل حد التأسيس أي اجلانب النظريلنظر و او  ، يف حني أ

 هذه النظريات  الستقراءاملوجبة ن مل يكن متاما احلاجة الشديدة و ما إ
من جهة أخرى اتسم الكثري فكار على أرض الواقع من جهة، و واأل

ا أحدث ، مممارسة والتطبيقامل استحالتمنها بالصبغة الطوباوية اليت 
موضوعه و  الباحث العملي اي بني فكرة فجوة واسعة بني النظري و 

  .التصديقي 
ملثقف الفعل ال / ، هذا القول ليس يف صدد نفي أنه ميكن ملثقف طبعا

، أن مير من برزخ الكينونة إىل واقعية العامل من أجل العمل +-العقل/ 
ال  عربية ، لكن األصل أن هذا على النهوض باحلضارة اإلسالمية ال

تعىن  ،)فعلية(يكون إال عن طريق اتباع اسرتاتيجية فكرية وإصالحية 
لكل املفاهيم واألفكار املوروثة  بالدرجة األوىل باملمارسة التفكيكة 

الىت تلعب للعقل العريب و  االجتماعيالراسخة داخل املخيال الثقايف و و 
التبلورات الفلسفية ي لشعب ما و  التأسيس للفعل احلضار دورا مهما يف
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ا هذا "ألن السوسيوثقافية له تباعا و  اآللية الوظائفية اليت يتحلى 
املادة املتخيل يف املنعطفات التارخيية امللتهبة هي اليت ينبغي أن تكون 

ة أخرى العمل أوال على القراءة بعبار ، 1"األوىل للتحليل والفهم والتفسري
  . املؤسسة لتكون  العقل االسالمي العريبإعادة القراءة لألفكار و 

اته اجلزئية على مكونعلينا أن ندرس الفكر االسالمي و  من هنا يتوجب
والدولة وذلك باالعتماد على عنصر الدقة  الفردمستوى اجلماعة و 

بعاد النفسية واالجتماعية بل وحىت الرباعة يف التحليل بالنسبة لكل األو 
وعي ال يشكل جوهر حياة األفراد ألن الاالقتصادية السياسية و 

التمثيالت السياسية جوهر سانية بأكثر مما تشكل املؤسسات و النف
  . 2"احلياة السياسية للجماعات 

كيف ميكن أن نقدم . إال أنه وعلى مستوى الفعل االصالحي امليداين 
هذه األسطر كمشروع ممارسايت ميكن من خالله البدء يف مشروع 

  .اذا تأخرنا و تقدم الغرب ؟ أخرى مل؟ ، بعبارة !  ضوي
مل اإلسالمي منهك بسبب جاء سؤال اإلصالحية يف وقت كان العا

فكان  . صابته بفعل فساد، واستبداد حكامهالكوارث اليت أاحلوادث و 
، لكل فعل داخلي كان أو املريض بل كالشيخ اهلرم مستسلما كالرجل

                                                            
حل ، دار الساقي، بريوت، هاشم صا. حممد أركون ، أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ، تر  1

  .126، ص  1993،  1ط ،لبنان
فيف دمشقيه ، منشورات دار اآلداب، ع. ، نقد العقل السياسي، تر رجييس دبريه -  2

  . 44، ص  1986،  1، طبريوت، لبنان
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ة اليت اكتسبها من ، راض عما جيري بفعل تلك اهلالة النرجسيخارجيا
التقهقر جممل البالد اإلسالمية فساد التدهور و . اخلالفة /لدولة موروث ا

حىت التعليمية إال يف بعض ة والقضائية والوزارية و يف كل امليادين العسكري
  .الكتب الفقهية و النحوية اليت تلوكها األلسن ال العقول
 –دولة العثمانية يف مثل هذه الظروف كان العامل العريب حتت حكم ال

اية الربع األول من القرن العشرين  - من القرن السادس عشر إىل 
حبكم تغري موازين القوى بدأت الدول األوربية تطمح ملرياث هذا و 

فكانت احلملة . الرجل املريض لكي متد حركتها الصناعية باملواد األولية
معها  و ) م1801- 1798(الفرنسية هي إحدى بوادر هذه الطموحات 

بل أرادت أن  –كانت املواجهة بني حضارة فقهية لغوية ظنت نفسها 
ا األقوى إقليميا مبرياثها الكب –تظن  اخلالفة، وبني / ري من الدولة أ

ا امليثولوجحضارة ناهضة ي وكونت لنفسها مؤسسات ، نزعت ثو
ماسلطوية و  أن تنموا وتطور نفسها صناعيا  مدنية استطاعت 

  .تكنولوجياو 
لذي أطاح بنرجسية ذه احلملة كانت مبثابة الزلزال املعريف اه

، اليت أعادت طرح فة، خاصة يف وعي النخبة املثقاخلالفة/الدولة
اإلسالمي دخل يف ، هل للموروث تساؤل يف املعيار الفكري املوروثال

التأخر ؟ أم أن طبيعة املشكلة تكمن يف طبيعة النظام ثنائية التقدم و 
  .؟ السياسي احلاكم
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الكبري ة اإلسالمية باالحتكاك املباشر و ، لقد ارتبط سؤال اإلصالحيإذن
ميثل حتديا يف مستوى  –ال يزال و  –ي كان مع التطور األوريب الذ
 التطور يفن جهة، وضاغطا من موقع النمو و التنافس احلضاري م

يف حني أن . املستوى العلمي والتكنولوجي والصناعي من جهة أخرى
اياه مرتبطة باملفاهيم العقدية مي كانت جممل قضالفكر اإلسال

، إىل أن مفهوم يلنا هذه العباراتحت ،واإلصالحية الدينية واالجتماعية
خالفا ملا يذهب اإلصالح يف الفكر اإلسالمي ارتبط باملفهوم السياسي 

أبدا باملعيار أن مفهوم اإلصالح مرتبط دائما و  ، يفله العقل األصويل
هذه األمة إال مبا صلح به  ال يصلح آخر"القول الديين من موقع 

، ألن اإلصالح كمفهوم يف الفكر اإلسالمي كان قبل الوافد 1"أوهلا
لكن يبدو أن .األجنيب يرتكز على فكرة أن اإلصالح باإلسالم ذاته 

اخللل وقع يف املفهوم حني طرئ اجلديد على املعادلة االجتماعية ، 
حتت الضغط األورويب ن الواجب و لعنصر األجنيب فأصبح مبدخول ا

  .بينه وبني املعيار الديينفك اإلرتباط الكبري النظر يف مفهوم اإلصالح و 
يف عملية اإلصالح املتبعة أي  هذا ما سيحيلنا إىل التماس األثر الغريب

  . 2هنا سيصبح املسلمون حباجة إىل الغري يف تصورهم لعملية االصالح"

                                                            
عبد اإلله بلقزير،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، - 1
   . 22،  ص 2004،  2ط

 ،  1ط ،، بريوتالدولة الوطنية، دار التنويراإلصالحية العربية و  ى أو مليل،أنظر عل-2
   18 -17،  ص 1985
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ؤال الدولة األول يف الفكر داخل كل هذه اإلرهاصات نشأ س
أو -رادين اخلللاإلسالمي احلديث بصيغة املدنية داخل النخب الفكرية 

الذي أصاب اجملتمعات اإلسالمية إىل امليدان - التأخرإشكالية التقدم و 
  .السياسي 

، هو ما شكل اإلرهاصات الفكرية  لفكر مالك إن ما سبق من الذكر
، فكره راهنية اليوم و اللحظةيكسب بن نيب وهو ما ساهم جدا بأن 

 .تزداد وتتضخم يوما بعد يوم راهنيتهبل يظهر أن 

، حييلنا دومنا تردد املشروع النهضوي العريب االسالميإن احلديث عن 
إىل العودة ألعمال مالك بن نيب اليت لقيت اهتماًما كبريًا يف ذلك 

مالك ابن ذلك أن . بالفعل، حنن أمام قامة فكرية. هالرعيل الذي جايل
هضة يف نيب ليس مفكرًا جزائريًا فقط حىت ولو حتدث عن شروط الن

مر اىل فقد وصل األ . احلقيقة هو مفكر عاملي بامتياز، لكن يفاجلزائر
تسميته ابن خلدون الثاين، ألنه أحيا رسوم ابن خلدون، ولكن زاد 

كم البيئة كان أجرأ من ابن خلدون يف كثري من األمور حبعليها و 
تعرَّف على تالميذ املصلح فال خيفى علينا أنه . ضيات الواقع طبعاومقت

، كما قرأ لعدٍد من الُكّتاب “عبد احلميد بن باديس”الكبري 
على إحدى البعثات التبشريية  - أيًضا–الفرنسيني، وكان يرتدد 

اإلجنيلية، فتعرَّف على اإلجنيل، وناقش هؤالء املبشرين يف أدق 
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رموز احلركة الوطنية الذين تعّرف عليهم سواء لا أيضً  بإضافة، 1األفكار
جاهد املغريب الكبري فقد  يف باريس أو يف مصر، 

ُ
كانت له عالقة مع امل

عبد الكرمي اخلطايب، ولكن يبقى احلظ األكثر عندما تعّرف على 
الطالب عبد السالم اهلراسي الذي عّرفه أيًضا من جهته بعبد الصبور 

هذا و . ة أعماله وإدخاهلا إىل اللغة العربيةشاهني الذي عمل على ترمج
  .ما ساهم يف خلق تنوع ثقايف لديه 

من خالل هذا عمل على التكيف مع قضايا عصره ومع مشكالت و 
"  مالك ابن نيب"، فهو أوسع وأكملاجملتمع اجلزائري بشكل أعمق و 

، باجلرأة اتسمت، إال أن أفكاره إن نشأ حتت وطأة االستعمار وضغطهو 
عرب عنه ، فاملتتبع للسياق اخلطايب لديه من رتك شيًئا يف نفسه إال و ومل ي

 ، كان ليلمس تلك اللغةه مبا فيها حىت الظاهرة القرآنيةخالل جل كتب
االستعمار   "الداعية دوما إىل مواجهته ألنه أي و  لالستعماراملتحدية 

فإن  ، يسعى أوًال أن جيعل من الفرد خائنًا ضد اجملتمع الذي يعيش فيه
مل يستطع فإنه حياول أن حيقق خيانة اجملتمع هلذا الفرد على يد بعض 

وكل ما نتمناه هو أن تقوم يف بالدنا رابطة من املثقفني ... األشرار
لكشف هجمات االستعمار على اجلبهة الفكرية حىت ال تبقى األفكار 

                                                            

، حدث يف العام  فيلسوف مشكالت احلضارة.. مالك بن نيب: مصطفى عاشور  - 1 
  www.islamonline.net :اهلجري ،
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هلذا كان لزاما على و  1"دمعرضة لتلك اهلجمات دون جندة وال مد
م أن يأخذ بأسباب التحرر من هيمنته وتسلطه من خالل املسل

قد أورد يف هذا ة املعرفية يف العامل اإلسالمي و باملسألة الثقافي"النهوض 
علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية، واستقاللنا يف ميدان " الصدد أنه 

  . 2." األفكار حىت حنقق بذلك استقاللنا االقتصادي والسياسي
إن كان مهندسا ابع فكر مالك بن نيب، جند أنه و بالعودة إىل منو 

 لالشتغالمشتغال بالكهرباء إال أن هذا مل يقمع تلك الرغبة اجلاحمة 
هذا ما جتلى يف إطالعا ته األوىل على بعلوم اإلنسان واجملتمع، و 

قبيل مؤلفات عبد جمموعة من األدبيات النهضوية واإلصالحية من 
واد جمموعة أخرى من ر ، و عبدوالشيخ حممد الرمحن الكواكيب، و 

  . التجديد االصالح و 
ا،  ، أنه و إن در من إحدى املفارقاتو   س الكهرباء إال أنه مل يشتغل 
اليت حتضر  ذاً بالعلوم االجتماعية والفلسفة،هذا يعود لكونه كان مأخو و 

ملشتغل بالفلسفة الغربية ال بد ، كما أن ا بشكٍل كبري يف كّل نصوصه
  .  خطابه حبيث يكاد ال خيُلو أي نص له منها قطأن يلمسها يفو 

، هو أّن مالك ابن نيب نشري إليه يف هذه الورقة البحثيةلكن ما نريد أن 
، الذي كان يف رحلته عيدنا إىل املصلح رفاعة الطهطاويباألساس ي

                                                            
الصراع الفكري يف البالد املستعمرة ، دمشق، دار الفكر، سنة ابن نيب مالك ،  -   1

  . 126 ،125م، ص 1979 -هـ1399
  .62، ص  1970إنتاج املستشرقني ، القاهرة ، مكتبة عمار، سنة ابن نيب مالك ،   -  2 



21 

هنا ال نستخدم مفهوم التفكري يف الفجوة بني العاملني، و  مدّشًنا لبداية
فهي كاحلرية  ،نيب له مفهوم أعمق للحضارة ّن مالك ابناحلضارتني ، أل
املتفاعل صول عليها إال باإلنسان املتعقل، املدرك لوقته، و ال ميكن احل

، لق باملعارف العاملية على السواءاملتعرتاب، واملتناغم مع الرتاث، و مع ال
إذ جيد أّن احلضارة هي  1"ال ينتجيتحول إىل زبون مستهلك و دون أن 

ا هو ، وأن الذي يشارك فيها هو اجلميع والية وشاملةنإنسا ذي يتأثر 
يف  االخنراطهذا ما يضع العامل اإلسالمي أمام وجوب اجلميع كذلك، و 

  .بناء احلضارة اإلنسانية و بأن يكون جزءا أساسيا منها 
هذه الفكرة األخرية هي اليت حياول من خالهلا هدم التصور القائل أن 

اساس صراع احلضارات أو ثنائية حضارة مقابل العامل يقوم على 
  . حضارة ، فهذه العناوين مقدمة لتسطيح القول يف احلضارة فقط 

فبالعودة إىل خطاب النهضة من أيام رفاعة الطهطاوي ومجال الدين 
أي خطاب يتحّرك يف األفغاين جنده أنه كان خطابا ذو إيقاع رفيع ، 

لكن . كري وعقلي أيضاعمق ف، كما أنه يتسم باألفق احلضاري
نة هيموسقوط اخلالفة العثمانية و  وضاعمع تدهور األاملالحظ، أنه و 

، تشّكل نوع من ردود األفعال اليت اإلستعمار وغري ذلك من الظروف
انتهت إىل ما بعد حممد عبدو ورشيد رضا أدخلت الفكر اإلسالمي 

  . احلضارة يف حالة من النمطية يف التفكري لألسف تنزل كثريًا عن فكرة
                                                            

, دار الغرب للنشر والتوزيع ،مالك بن نيباالنسان املستقبلي يف فكر ، بوعرفة عبد القادر -   1
  .   8ص, 2001،  1ط
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وهنا ال نود أن منّر على األدبيات اليت ظهرت يف ما بعد رشيد رضا مع 
تيار اإلخوان املسلمني أو غريه، مع سيد قطب وحممد قطب حتديًدا 

ولكن لألسف  وفق  ن يعاجلا قضايا كثرية يف احلضارة،،اللذين حاوال أ
دة دمسة املفهوم الصراعي الذي رمبا شكل يف ما بعد عقود من الزمن ما

 .هلنتنغتون غذت فكرة  صراع احلضارات لديه

فراغ يف الفكر العريب ال  هذه الفرتة سادت حالة شديدة منيف
ان هناك على اهلامش مالك ابن نيب، باملوازاة ك، لكن و واإلسالمي

سابق حىت حّرك بفكر كبري و ، بل كان يتالذي مل يؤّسس حزبًا أو مجاعة
فيها رواد مدرسة فرانكفورت  احلضارة  ، ففي الفرتة اليت انتقدللغرب

ا وصلت اىل باب مسدود إىل غري ذلك مع م اركيز الغربية وأعلنوا أ
مع ظهور تيارات فلسفية جديدة أي وأدورنو وغريمها يف ما بعد، و 

ميكن . النقدالفلسفة النقدية اليت كانت تضع احلضارة الغربية يف حمك 
ة الوصل بني فكر النهضة نيب مهز ، شكل مالك ابن القول أنه باملوازاة

بني جلمع بني الفكر النهضوي الغريب و ، من خالل حماولة اواإلصالح
على فكرة اجلامعة  االشتغالبالتحديد الفكر النهضوي اإلسالمي و 

  .اإلسالمية املطروحة من قبل مجال الدين األفغاين 
لة إن حماولة اجلمع هذه مل تكن يف سبيل التوفيق بقدر ما هي حماو 

ضوي إسالمي غري ت ابع ، ألن القارئ لنب نيب البد تأسيسية لفكر 
أن يعلم أن مسألة الثورة لديه ليست حتررا منه فقط فهناك العديد من  و 

، لكن ن االستعمار هي جمرد طرد ملستعمريعتربون أّن قضية التحّرر م



23 

باملقابل يذهب مالك بن نيب إىل أبعد من ذلك ليتحدث عن فكرة 
من راط يف احللول احلضارية الكربى و ية لالستعمار وعن كيفية االخنالقابل

أنه لكي : إن هناك نتيجة منطقية وعلمية تفرض نفسها، هي"هنا قوله 
نتحرر من أثر هو االستعمار، جيب أن نتحرر أوًال من سببه وهو 

فكون املسلم غري حائز مجيع الوسائل اليت يريدها . القابلية لالستعمار
ذلك هو االستعمار، وأما أال يفكر : خصيته، وحتقيق مواهبهلتنمية ش

، ويف بذل  املسلم يف استخدام ما حتت يده من وسائل استخداماً مؤثراً 
وأما   ، ، حىت بالوسائل العارضة أقصى اجلهد لريفع من مستوى حياته

خلطة  - على العكس –أال يستخدم وقته يف هذه السبيل، فيستسلم 
فتلك هي :  مًا مهمًال، يكفل جناح الفنية االستعماريةإفقاره وحتويله ك

  . 1." القابلية االستعمارية
، ملاذا يبقى السؤال، لكن  إذا حنن أمام قامة فكرية بأّمت معىن الكلمة

؟ احلضارة تساوي  مالك ابن نيب تعامل مع الفكر بأسلوب رياضي
مالك تأمل مصطلحات نعندما فنحن . 2"إنسان زائد وقت زائد تراب"

ابن نيب، إما نغري أو نتغري، إما نكون أو ال نكون، أن اجملتمعات اليت ال 
  .رياضية قابلة للحياة جند . ..حترتم األفكار متوت

                                                            

، بريوت، دار عبد الصبور شاهني. رمجة دت وجهة العامل اإلسالمي، ، ابن نيب مالك -  1 
  . 105 ، صالفكر، بدون تاريخ

  .170ص ,  2002،  2ط ،دار الفكر دمشق ، تأمالت ابن نيب مالك   2
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كان يعرف ماذا يريد، مل يكن هذا الكالم يوضح أن مالك بن نيب  
تائهًا يف خضم التحديات، فعندما نشأ يف اجلزائر ووجد حتدي 

 الفرنسة مقابل العروبة ويف التنصري مقابل االستعمار الفرنسي يف
، تأثّر بفكر مجعية العلماء املسلمني  اإلسالم ويف نسخ الوطنية اجلزائرية

اجلزائريني وفكر عبد احلميد بن باديس وحممد البشري اإلبراهيمي قبل أن 
الظاهرة "كتابه الشهري  ، لذلك عندما كتب وغريه  يقرأ الطهطاوي

فيه عبارة حنتاجها يف كّل عصر ومصٍر وزمن، ففي هذه ، قال  " القرآنية
علينا أن نتعامل مع النّص القرآين وكأّن الوحي ينزل لتوه "العبارة يقول 
أي جيب ان نتفاعل روًحا وفهًما مع النص دون أن  . " من السماء

  . نثقله باإلسرائيليات أو ببعض الرتاثيات امليتة
: فكريني نعاين منهما اآلنولذلك حذر مالك بن نيب من موردين 
لكن هو عندما بدأت . الوافد املسموم، واملوروث امليت، فكالمها قاتل

،  مرحلة الثورة يف اجلزائر ووجد حضانة مجال عبد الناصر والقاهرة للثورة
مشكالت "ترك باريس إىل مصر، وهو قد عمل وصنع مشروعه 

 القاهرة ويف وهو يف إعالم مصر وعلى مدارج اجلامعات يف"  احلضارة
هذا األمر يظهر و . ، وكان حوله من حوله من الناس دمشق ويف لبنان

  .كان صاحب مشروع وحوله رعايةأنه  
التأمل بل ل أال حيبس نفسه يف عامل الذهن و إن مالك بن نيب حاو 

 التأسيس من موقع بناء أفكاره وإخراجها للحياة و البعث ذهب اىل
متضامن يكون فاعله تماسك و مر يتطلب وعي اجتماعي مهذا األو 
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املثقف مة متثل اجلسم فإن النخبة ــــ و األساس املثقف ألنه إذا كانت األ
ا  ا ــــ عقله و امللكة احملركة و املشخصة لذا   . عنوا

ألخر فهما لكن هذه الثنائية ال ميكن ألي حد منها أن يقوم دون ا
ا النهوض دون ة سيكتب هلفال األم ،اتزان ما داما معا يف تكامل و 

ال املثقف ميكن له اجناح زرعه دون أمة ومجهور خاص لذلك خنبتها و 
و لكن اذا أردنا أن نذهب يف هذا السياق اىل أقصى حتليل " ،الفكر

فال اجلمهور ، جيب أن نقول أن أن املشكلتني بقيتا معا دون حلول
النخبة اكتسبت الفكر ال ب الروح االجتماعي الذي يفتقده و اكتس

* أليس ي هذا ما جيعلنا نستحق فعال التشبه بالفراش ،ذي يعوزهاال
    1ألننا ننتقل من مشكلة اىل أخرى تسلية وتضييعا للوقت

ولذلك جنده يركز على فكرة األفروآسيوية ومؤمتر باندونغ  أو حمور  
طنجة جاكرتا بالعموم هذا احملور هو العامل اإلسالمي الذي يسميه 

رة الوسيطة، أي هي قارة االعتدال املناخي علماء اجلغرافيا القا
، ويف قلب هذه القارة  واالعتدال الفكري وقارة الثروات بكل أنواعها

ا  الوسيطة األّمة العربية، ويف قلب األّمة العربية مصر اليت ترعرع يف رحا

                                                            
  . 124ص,  1991 1ط,اجلزائر , دار الفكر ,يف مهب املعركة , ابن نيب مالك   1
و اغتيال للعقل , للوقت  مما ينتج عنه تضييع املثقف الفراشة ينتقل من مشكلة اىل أخرى* 

وتفاقم احملن و عدم قدرة الوعي احلضاري على التبلور كفعل حضاري يؤسس للعاملية الثانية 
االنسان املستقبلي يف فكر مالك بن , للمزيد أنظر بوعرفة عبد القادر .للحضارة االسالمية 

  .   66ص , 2001 1ط, دار الغرب للنشر و التوزيع , نيب



26 

فكر مالك ابن نيب، فكتب معظم فكره برعاية ومتويل مجال عبد الناصر 
الثورة واالستقالل يف اجلزائر ذهب وكان مديًرا  ومصر، ومن ّمث بعد

  .للتعليم العايل
األمر اآلخر . إًذا غري صحيح أنه كان فقط ينظّر من خالل املكتبات

أّن املسألة اليت حتدث عنها بشكل رياضي، قبل أن نتحدث عن مسألة 
ي احلضارة، أوًال مّيز بني الثقافة واحلضارة واملدنية، فاملدنية ُمنَجٌز ماد

، لذلك أّكد  تقين واحلضارة منجز يف اإلنسان واملادة والثقافة هي اهلوية
ورّكز على مسألة أساسية بأّن الرأمسال اإلنساين البشري هو الرأمسال 

، وهلذا عندما حتدث مالك ابن نيب  األهم، أهم من تكديس األشياء
ا يف صريورة اإلنسان ة ، حتّدث عن ثالثي عن مسار احلضارة وصريور

هي عامل األفكار الذي حيمله عامل األشخاص للفعل واإلجناز يف عامل 
  .األشياء

 فإًذا اإلنسان هو الذي حيمل الفكر من أجل أن ينجز يف احلضارة 
لكن يف بنائها و " ت يف ترتيب القيم االجتماعية هلذا القضية ليس

 ، الذي ينمو يف مجيع جوانبه يفضامنة متكاملة كبناء الكائن احليمت
نعم، . 1"أعضاء جين حىت، ال يكون له مثال راس رجل و وقت واحد 

هذه احلضارة نقدم . حنن لنا حضارة هلا خصوصية نابعة من هويتنا
ا لآلخرين لذلك من هذا املنطلق نقول الثقافة تنجز اإلنسان . إجنازا

                                                            
  . 76، ص  1988،  2الك ، بني الرشاد والتيه، دار الفكر،  دمشق ، طابن نيب م -   1
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واإلنسان ينجز احلضارة وهذا ملمح أساسي عند مالك ابن نيب، يف 
  .عامل األشخاص وعامل األشياءعامل األفكار و 

ل بأن احلضارة و قي جند ابن نيب،  إذا انتقلنا إىل املعادلة الرياضية
ل وقت ألن الوقت هو قومل ي"  إنسان بالرتتيب، تراب، زمن"تساوي 

حمطة قليلة الزمن ألن أساًسا املرحلة حتتاج اىل وقت طويل والرتاب كان 
لذلك إذا أردنا أن نطلق ،  يقصد به الثروة لكن هو قدم اإلنسان

على اإلنسان من أجل أن  االهتماممشروعا حضاريا ال بّد أن نوّجه 
نعرف بأن اهلوية الثقافية وهذه ركز عليها مالك ابن نيب، اهلوية الثقافية 

األّمة العربية هي من الراعي إىل الفيلسوف هي نفسها، كما  ألبناء
هو نفس اهلوية الثقافية اليت  ضرب مثال عن الربيطاين، فالراعي الربيطاين

  . عنده إىل أن نصل إىل املفكر
من هذا املنطلق وجد مالك ابن نيب أّن النهضة ستكون يف اإلنسان 
وهلذا رّكز على مسألة الرتبية وعلى مسألة اإلعداد والتوجيه، ومنها 
. حتّدث عن عامل االقتصاد، ويف عامل االقتصاد هناك لفتة جد مهّمة

ي يف عامل االقتصاد عندما قال بأّن األمن الغذائي له هذه اللفتة ه
األولوية وأّن أّمتنا العربية وعاملنا اإلسالمي عنده اخلربات املرتاكمة يف 

اعة فلو اجتمعت ليبيا بشس.. الزراعة، فلنبدأ التنمية من الزراعة أوال
الكويت بأمواهلا املعطلة ألدرك العامل تراها ومصر بسواعد أبنائها و 
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هذا من . 1االكتفاء الذايت هي حتت يدهريب كله أن شروط االقالع و الع
  .، ثانًيا نؤمن األمن الغذائي جهة أوال خنتصر مسافات يف التقدم

. مالك ابن نيب كان يعرف إىل أين يتجهجند أن من هذا املنطلق إذا 
أما أن نربط ما فعله مالك ابن نيب مع واقعنا، يف احلقيقة أفكار مالك 

 حاضرة يف امللتقيات، يف األفكار، يف اجلامعات عند املفكرين، ابن نيب
  .وليس فقط يف ماليزيا، يف كل عاملنا من طنجة إىل جاكرتا على تفاوت

يف احلقيقة هناك فكر فئوي، فكر عنصري اّدعى أنه ميثل اإلسالم 
، هذا الفكر هو الذي  لوحده وأنه له احلق احلصري يف الفهم والتفسري

اجملموعات اإلرهابية التكفريية اليت أهلكت احلرث والنسل أنتج هذه 
ا هي  وأهلكت فكر مالك ابن نيب وفكر غري مالك ابن نيب أل

لكن عند العودة إىل مالك ابن . صادرت احلق يف التفكري عند اآلخرين
نيب، جند بأنه عاجل مشكالت األمة أوال يف بعد العالقات الدولية، 

ر طنجة جاكرتا كمنطقة فاصلة يف الصراع عندما حتدث عن قيمة حمو 
الدويل واحلرب الباردة، حتدث عن االقتصاد، حتدث عن الدائرة العربية 

  .ضمن الدائرة اإلسالمية وهذه قضية مهمة جًدا وكانت له احلضانة
التأمل بإمعان خاصة يف نقطة مهمة جيب هلذا السبب يف احلقيقة 

بأّن النهضة تكون من اإلنسان جيب أن نبدأ منها كلنا هي عندما حّدد 

                                                            
  . 102،  ص2000،  4ط  ،دار الفكر، دمشق، سوريا ،املسلم يف عامل االقتصاد ،ابن نيب مالك  1
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ِإنَّ اللََّه ال "من اآلية الكرمية احلادية عشرة يف سورة الرعد  انطالقاأوال، 
  .  1" يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ 

نعتقد بأّن مالك ابن نيب هو الذي واصل وطّور تفكري النهضة إننا 
ي ومجال الدين األفغاين، ولكن لألسف واإلصالح من رفاع الطهطاو 

الذي غلب هو فكر اجلماعة والفكر املتحّزب الذي ال يلتفت إىل 
  .األفكار العميقة وإىل من هو خارج احلدود

من التنبؤ مبصري األمة إن قوة فكر مالك بن نيب تكمن يف أنه متكن 
امل نشهد معاليوم كّل املصائب واالحنرافات و ، إذ حنن نعيش اإلسالمية

االحنطاط اليت حّذر منها املرحوم املفكر مالك ابن نيب ، الذي مّيز بني 
معناها العام على إطار حياة واحدة " الثقافة تشتمل يفاحلضارة والثقافة 

،  جيمع بني راعي الغنم والعامل، حبيث توحد بينهما مقتضيات مشرتكة
تم يف معناها بكل طبقة من طبقات اجملتمع فيما ينا سبها من وهي 

ا، وما هلذه الوظيفة من شروط خاصة، وعلى ذلك فإن  وظيفة تقوم 
، كما  الثقافة تتدخل يف شؤون الفرد، ويف بناء اجملتمع، وتعاجل القيادة

  .2" تعاجل مشكلة اجلماهري
 ق مع مايقف على مفرق طري املفاهيم املقدمة من قبله جتعله إن

ال يكمن بني حضارات حبد  اعأي إن الصر  ،سيقوله هنتغتون فيما بعد
ا و هنا يطرح .، وإمنا بني الثقافات والقيم وبني التقدم والتخلفذا

                                                            
  .11سورة الرعد ، اآلية   1
    74ص  م، 1979 - هـ 1399، مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، سنة ابن نيب مالك  2 
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الوعي باجلغرافيا  فكرة قوية عندما يشري إىل ضرورة مالك بن نيب
 فكما نعلم  .السياسية اليت جيب أن تتحرك فيها أفكار النهضة والتغيري

 مقاالنشر كن داريل مار من ذلك كان قبل عام و ، 1905ُولد عام لقد 
، يتمحور لصحف املعنية باجلغرافيا يف لندنصدر يف إحدى ا شهريا

 وبذلك تأسس لتاريخ،ووظيفته يف صنع ااحملور اجلغرايف فكرة حول 
  " . اجليوسياسية"املسمى  العلم

أن يأيت مالك ابن نيب ويرّكز ب ،ةليس هذا من قبيل الصدف طبعا 
، من  طرحها يف الساحة الفكريةادر إىللكنه ب،  على هذه الفكرة

 على كيفيةز يكمن خالهلا الرت  خالل فكرة األفرو آسيوية واليت حياول
الذي انبعاث احلضارة يف هذه الرقعة اجلغرافية املمتدة وهذا اإلقليم، 

هذا ما ذهب إليه العديدين أمثال ، و إقليم االعتدالغالبا ما يسمى ب
  . ء احلضارة واألديان يف هذه املنطقةماكيندرو وغريه ّممن حتدثوا عن نشو 

باكستان  استقاللفكرة ل الرافض مالك ابن نيب من هنا يرد موقف 
ألنه كان يرى أّن اإلسالم واهلندوسية وكّل هذه الديانات يف ، عن اهلند

هذه املنطقة تستطيع أن تؤّسس هلا حمورًا حضاريًا يناهض هذا اإلفالس 
ا كان يريد أن يتوّجه إىل اهلند هل حينبالفعو لذلك، . احلضاري املوجود

رمبا فطبعه يف الذي تعذر و لكي يقّدم كتابه عن فكرة األفرو آسيوية 
 .مشروعه قد تقاطع مع مشروع مجال عبد الناصر وغريهكما أن مصر،  

أّن مالك ابن نيب أدرك أنه يف احلقيقة عندما  ،لكن ميكن  القول
، إمنا كان خيشى من هذا باكستان استقاللحتّدث بسلبية عن قضية 
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فيه من قبل  متعايًشا الذي كان جمال  سيهدم هذا التمييز، و الفرق، 
هنا تساؤل عن ما الذي ، وكان بإمكانه أن يتعايش أكثر، و السكان
  . هذا الصدام ؟ أحدث

شكل من اإلسالم اهلندي يف هذه  انبثاق إنه و دون أي شك 
وكيفية تعامله مع اآلخر أي ظهور قراءات جديدة لإلسالم املنطقة، 

أي اخلطاب التطريف  الذي هو أساس كل ما جنده اآلناملختلف و 
بّني املراحل اليت نلكي اجملال يتسع هاهنا أن ريد نال ، و املقصي لآلخر

الذي يعد و  قطعها هذا النمط من اإلسالم الذي انتهى إىل هذا العصر،
  .ميتدّعش اخلطاب اإلساللظهور ظاهرة  املرجعية الفكرية

باملعايري  ا يتسمإسالمي فكرا ملالك ابن نيب  هنا جند أنمن  
القتل، و فلسفة الذبح فلسفة يرفض و احلضارية الذي جيتمع على فكر 

 قتل اإلنسان الذي اهتم به مالك ابن نيب وجعله حمور احلضارة
وة إىل تكرميه  الدعيف احرتامه لإلنسان العاملي، و  فإنسانية بن نيب جتلت"

ه اهللا قبل، واالعرتاف حبقوقه املدنية والطبيعية، واإلقرار باحلرية  كما كرم
  .1"قاعدة جلميع املمارسات كمبدأ و 

نعتقد أّن مالك ابن نيب لألسف،  أفكاره الراهنية  ، وكخامتةلذلك  
جًدا جًدا واملتفوقة على الكثري من أشكال اخلطاب الديين اآلن 

بعض إن شغل هو و و ، أي اهتمام حقيقي لألسف مل يعَط هلا

                                                            
   80، ص مرجع سابق ، ان املستقبلي يف فكر مالك بن نيب، اإلنسبوعرفة عبد القادر -   1
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ا ، إال أن االهتمام احلقيقي يتجلى يف تلك املمارسة الواقعية هلذاملناصب
  .الفكر اإلنساين

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  .اللغة والهوية عند مولود قاسم نايت بلقاسم
  بن زينب شريف  . أ

   2باحث اكادميي من جامعة أبو القاسم سعد اهللا، اجلزائر
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لقرون الوسطى حتى بداية  لقد كانت هذه اللغة في ا« 
وتستطيع اليوم  ... النهضة هي لغة العلم في جميع أنحاء العالم  

بخصائصها الذاتية أن تكون إحدى اللغات العلمية على  
  .»مستوى العالم بأسره

إن األمم مباضيها، األمم حباضرها ومستقبلها، وإذا كانت األمة جتهل «
أن تنطلق يف مستقبلها، ماضيها، تفقد الثقة يف حاضرها، وال ميكن 

  .»وتبقى دائماً معقدة
  : مقدمة

بني اهلوية واللغة وشائج وعالقات متنوعة، مفهومان يتجاذبان 
ويتكامالن يف نفس الوقت، فإذا  كانت اللغة لسان القوم ومنطقهم، 
فإن اهلوية ذلك الكل املركب من املرجعيات العقائدية والذاتية املصطفاة 

  .ص للتفاعل االجتماعياليت تسمح بتعريف خا
بلقاسم وإن كانت املسألة شغال الراحل مولود قاسم نايت  مفهومان

يقدم فيها اللسان العريب عن األمازيغي، إال أن مسألة األمازيغية  اللغوية
  .مل يفصح عنها بل كان يلمح هلا فقط

مولود قاسم وإن مل يؤسس لفكر فلسفي، إال أنه اعترب أن املسألة  
هم مصدر يف إرساء الفكر وبناء اجملتمع، فهي الوعاء الذي اللغوية  أ

 . حيمي اجملتمع ويضمن وجوده ضمن فسيفساء اجملتمعات العاملية

يعترب مولود قاسم نايث بلقاسم أمنوذج املفكر النخبوي الفاعل 
واملؤثر يف حياة اجملتمع اجلزائري خالل وما بعد الفرتة الكولونيالية، فعاًال 
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 الثوري خالل الثورة التحريرية، ومبلتقياته الفكرية العلمية بعمله النضايل
خالل االستقالل، لقد كان مولود قاسم نايث بلقاسم واسع الثقافة 
واالطالع على الثقافات األخرى، جميدا للكثري من اللغات فاإلضافة 

اإلجنليزية والسويدية، كما كان بية، جييد األملانية والفرنسية و إىل العر 
حياة مولود قاسم . الرومانيةة والالتينية والسالفية و اليونانييتحدث 

حياة مليئة باجلهاد على مجيع األصعدة، من ) سنة65(بالرغم من قصرها
جهاد يف سبيل الوطن، إىل جهاد يف رحاب الفكر والعلم، وهذا ما برز 

كان حياة مليئة . يف نشاطه الدؤوب يف ملتقيات، وندوات ومقاالت
ومولود قاسم أحد القواسم . اد واملواظبة واحلب والتفاينبالفكر واجله

الثالثة اليت عرفتهم اجلزائر، قاسم رزيق، وقاسم زيدون املعروف يب 
  1بلقاسم زدور بلقاسم، وقاسم مولود

 
 

  :مولود قاسم، الموسوعي ُمختزالً 
بقرية بلعيال من والية جباية،  1927يف الفاتح من جانفي من عام 

د قاسم نايت بلقاسم بن حمند أو سعيد بن علي شهدت عينا مولو 
حفظ القرآن الكرمي . البلعليايل العباسي البيجائي،النور وفيها نشأ وترىب

على يد الشيخ املريب الفاضل حممد  -متقرة–يف زاوية سيدي حيىي العديل 

                                                            
، دار الغرب اإلسالمي، 1حيي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة، اجلزء -1

  .268، ص1995اجلزائر، الطبعة األوىل، 
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الطاهر بن مقران آيت علجت وعنه أخذ العلوم األوىل من توحيد وفقه 
حق مبدرسة الرتبية و التعليم بقرية قلعة بين عباس وتاريخ وحساب، الت

وهي من مدارس مجعية علماء املسلمني وكان أستاذه فيها الشيخ حممد 
لنيل شهادة األهلية ومنها  1946الصاحل بن عتيق، التحق بالزيتونة عام 

إىل جامعة فؤاد األول بالقاهرة ليتخرج من قسم الفلسفة بدرجة امتياز 
 - بون –تشيكوسلوفاكيا و  - براغ –يف جامعات  درس  - 1954سنة 

بأملانيا الغربية إلعداد أطروحة الدكتوراه يف الفلسفة، لكن مشاغله 
  .حالت دون إمتامها

حممد : نشط يف مكتب املغرب العريب بالقاهرة إىل جانب السادة  -
  حسني آيت أمحد و أمحد بن بلة -خيضر

دة التارخيية للوفد الرمسي يفيان بإعداد املاٳساهم يف مفاوضات   -
املفاوض قصد التصدي لنوايا فرنسا اهلادفة إىل فصل الصحراء عن 

 .مشال اجلزائر

ذكر يف وثيقة كتبها بنفسه انه يكتب وحياضر خبمس لغات هي   -
العربية،االجنليزية،الفرنسية،األملانية،السويدية ومعرفة متفاوتة بأكثر من 

 .عشر لغات أخرى

   :م عدة مناصب منهاتقلد املرحو   -
 . مدير بوزارة الشؤون اخلارجية  -

 .وزير التعليم األصلي و الشؤون الدينية  -

 .مستشار يف الرئاسة  -
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  .مؤسس جممع اللغة العربية و رئيسه  -

  :آثاره- 

 .للتعريف باجلزائر و تارخيها مل يرتجم)باللغة األملانية( اجلزائر  -

 .يف جزأين م1830يبتها العاملية قبل شخصية اجلزائر الدولية و ه  -

 .ردود الفعل الدولية على غرة نوفمرب  -

 .إنية و أصالة  -

 .أصالة أم انفصالية  -

احملاضرات يف جمالت وعدد ال حيصى من املقاالت والدراسات و   -
 وطنية و عاملية مبختلف اللغات 

 .م1992 أوت27انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل يف   -

 
 
 

  :سم وعناصر الهويةمولود قا
  :الهوية لغة واصطالحاَ 

تعترب اهلوية الدرع الواقي يف وجه كل غزو فكري وضد العوملة     
املتوحشة، ومبحث اهلوية من بني املباحث اليت أرقت مفكري اجلزائر 
ومثقفيها خالل وبعد الفرتة الكولونيالية وقبل عرض التصوري القامسي 

. ا يف اللسان الالتيين واللسان العريبملسألة اهلوية يتوجب التعريف 
وهي مشتقة من كلمة  IDENTITEلفظة اهلوية يقابلها يف اللغة الفرنسية 
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، ويف األصل 1و املشابهوهي تعين املماثل أ INDENTIQUEالالتينية 
الالتيين تعين الشيء نفسه أو الشيء الذي هو ما عليه، أي أن الشيء 

ويرى مجيل صليبا أن كلمة . 2آلخرله الطبيعة نفسها اليت للشيء ا
اهلوية ليست عربية يف أصلها، حيث اضطر بعض املرتمجني فاشتق هذا 
االسم من الرباط الذي يدل على ارتباط احملمول باملوضوع يف جوهره 

  . 3كقوهلم زيد هو حيوان أو إنسان" هو" وهو حرف 
دها مركبة من جن" اهلوية " ويف اللغة العربية جند الداللة اللغوية للفظة 

الضمري هو أضيفت له ياء النسبة اليت تتعلق بوجود الشيء املعين كما 
ذا فهي تعين  ا، و هو يف الواقع جبميع خصائصه ومميزاته اليت يعرف 
اسم املكان أو الوجود على حاله أي وجود الشخص أو الشعب أو 
األمة كما هي بناءا على مقومات ومواصفات وخصائص متكن من 

  . 4فة صاحب اهلوية بعينه دون اشتباه مع أمثالهمعر 
أما من الناحية االصطالحية، جند أن مفهوم اهلوية قد تعددت حوله 
اآلراء واملفاهيم وهذا حسب تعدد االجتاهات الفكرية من علم النفس 

                                                            
1 -ANDRE, LALANDE : Vocabulaire Technique et critique de la 
philosophie  (P.U.F), Paris,1968,p.456. 

جمموعات مؤلفني، دراسات يف القومية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  -2
  .18، ص1984الطبعة األوىل، 

، 2982، دار الكتاب اللبناين، لبنان، ب ط، 2مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، اجلزء  -3
  .529ص

، 1996، غالطات، دار األمة، اجلزائر، ب طاحلقائق وامل: ية الوطنيةأمحد بن نعمان، اهلو  -4
  .21ص
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وعلم االجتماع والتاريخ وحىت الفلسفة، يعرف الدكتور ساطع احلصري 
ا جمموع الصف ات أو السمات الثقافية اليت متثل احلد اهلوية على أ

ذه  األدىن املشرتك بني مجيع األفراد الذين ينتمون إىل أمة من األمم، و
السمات يستطيعون التميز عن سواهم من أفراد األمم األخرى، كما أن 
اهلوية تتمثل يف اللغة والتاريخ املشرتك، فوحدة اللغة متثل وحدة الفكر 

  .1حدة الضمريووحدة التاريخ متثل و 
إذا كان مصطلح اهلوية شائعا عند املثقفني العرب، فإن مولود قاسم 

ألن مصطلح اهلوية مستورد  "األنية"نايث بلقاسم يفضل مصطلح 
له جذور يف  " األنية"ودخيل على اللغة العربية، يف حني جند مصطلح 

" يف كتابه . كتابات مفكري وفالسفة اإلسالم، ومن بينهم ابن سينا
حيلل علي بن سينا ثنائية اجلسم والنفس واثبات " شارات والتنبيهاتاإل

من رام وصف شيء من األشياء وقبل أن « :النفس يقول ابن سينا
يتقدن يثبت أنيته فهو معدود عند احلكماء من زاغ عن حمجة 

، ومن خالل مفهوم النفس واآلنية عند ابن سينا، ونظرية 2»اإليضاح
عرب مولود قاسم على واقع اجملتمع اجلزائري  الرجل املعلق يف الفضاء

لقد كنا يف العهد « :خالل اإلستدمار الفرنسي فكتب يقول

                                                            
، 4ساطع احلصري، حماضرات يف نشوء الفكرة القومية، دار العلم، بريوت، الطبعة  -1

  .26.25ص، .، ص1959
النفس البشرية عند ابن سينا، نصوص مجعها وحققها وقدم هلا البري نصري نادر، بريوت،  -2

  .11، ص1986ب ط، 
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االستعماري معلقني يف اهلواء بني عاملني منزوعة عنا جنسيتنا اجلزائرية 
وغري معرتف وال معاملني كفرنسيني ومع ذلك كنا كأكثر ما نكون 

نا من دين ولغة وتقاليد وبعدا اعتزازا بذاتنا وتعلقنا مبقومات شخصيت
عن كل ما ميس منها أو ينال من قدسيتها ولقد كنا نقاوم مجيع 
األمراض االجتماعية واآلفات املستوردة إلينا الغريبة عنا وكان ذلك 

، فاهلوية أساس بقاء 1»بدافع من الذود عن هذه اإلنية وتلك األصالة
إلنية الذي وظفها اجملتمعات ودرعها الواقي، وأما خبصوص مصطلح ا

أقصد باإلنية ذلك الوعي احلاد بالذاتية « :مولود قاسم كتب عنه يقول
والشخصية وهي تلك اإلنية اليت يتكلم عنها ابن سينا، واليت تتلخص 
يف أنه كان تصور نفسه معلقا بني السماء واألرض وأن جسمه قد انتزع 

املني، إال منه ويف حكم العدم، ومل يبق يف تلك اللحظة وهو بني ع
ا املستقلة  ذلك الوعي احلاد بوجوده وشعوره بذاته املتميزة القائمة بذا
عن غريها وهذا التصور البن سينا هو الذي كان األصل يف ذلك 

ومن خالل . 2»الكوجيتو املعروف الذي قول أنا أفكر إذن أنا موجود
يركز هذا يتضح أنه ال يوجد بون بني مفهوم اهلوية واإلنية، فكالمها 

  .على خاصية الوعي املصاحب ألنا والذات
  :   مكانة اللغة في فكر مولود قاسم

                                                            
مولود قاسم نايت بلقاسم، أنية وأصالة، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية،  -1

  .104، ص1975مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر، 
  .54، صالسابقاملصدر  -2
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يعترب اإلنسان الكائن الوحيد الذي ميتلك من أنواع القدرات العقلية    
فهو القادر على تذكر ماضيه،  .والسلوكية اليت جتعله كائناً مميزاً واستثنائياً 

فلب القول، اإلنسان  وإدراك حاضره ليستشرف من خالله مستقبله،
ومما الشك فيه أن اإلنسان يف تعامالته اليومية مع  .هو الواعي واملدرك

اآلخرين، ويف عملية نقل أفكاره إىل غريه حيتاج إىل لغة، وميكننا 
، فباللغة نستطيع 1»تكلم حىت أراك« استحضار مقولة سقراط جلليسه 

  .توضيح أفكارنا ونرفع الضبابية عند املتلقي
الوعاء الذي يبلور اإلنسان من خالله وعيه وفكره،  تزال اللغة،وال 

ا يبين جسره التواصلي مع اآلخر كما ال ميكننا احلديث عن فكر . و
بدون لغة، متنحه مسوغات الوجود ودالئل احلضور والتجلي، حيث أن  
كل نشاط فلسفي قائم على رغبة لإلقناع عن طريق بسط املفاهيم 

و غموض لغوي، وإن التميز اللغوي للكائن هو بعيدًا عن كل لبس أ
  .التعبري األمثل عن كينونته، فمن خالل اللغة يفصح الكائن عن كينونته

ولقد تعددت اآلراء يف أصل اللغة، وُكتبت نظريات فيها من 
االختالف والتباين مما فيها من التقارب، وإن بقي جيمعها االعتقاد 

فإذا كان  .غايات اجتماعية تواصليةاألهم، بأن اللغة نظام اتصايل له 
ا  ا كل قوم عن « بن جين يعرف اللغة بكو أصوات يعرب 

                                                            
 إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إىل الفلسفة، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ب ط، -1

  .7، ص1990
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أي ال خترج اللغة عن وظيفتها التواصلية التبليغية، فإن  ،1»أغراضهم
املعجم التقين والنقدي "يعرفها يف  André Lalandeالفيلسوف الالند 

ل نظام من الرموز اللغة مبعناها الواسع هي ك« : فيقول" للفلسفة 
  .2»واإلشارات يصلح أن يكون وسيلة للتواصل

ا Edward Sapirأما إدوارد سابري   وسيلة « فيعرف اللغة على أ
دف لتوصيل األفكار والعواطف ... للتواصل اإلنساين حتديدًا 

، كما يرى سابري أنه يوجد تناسي 3»والرغبات بواسطة نسق من الرموز
واستعمالنا للغة مبقابل طرح سؤال  عكسي بني كثرة حديثنا

ا  Julia Kristevaوتعرف جوليا كرسطيفا4.املاهية ذاك « اللغة على أ
فاللغة ال . 5»املسار التواصلي للخطاب اجلامع بني مرسل ومستقبل 

إن املهمة األساسية للغة . خترج عن اإلطار التواصلي، بني ملقي ومتلقي
وير خاضع لطريقة اللغة يف هي وصف العامل وتصويره، وهذا التص

فاجلمل الصادقة صور للحقائق، والعامل هو جمموع هذه  وصفه،

                                                            
خليل حلمي، مقدمة لدراسة فقه اللغة، مصر،  –نقال عن  –ن جين عثمان أبو الفتح اب -1

  .62ط، ص.ت، ب.دار املعرفة اجلامعية،  ب
2 - ANDRE, LALANDE : Vocabulaire Technique et critique de la 

philosophie  P 554. . 
3 -Edward Sapir ,le langage,trd :S.MGuillemin,Payot,paris.P12. 
4 -Ibid,P7. 
5 -Kristiva Julia,le langage cet inconnu ,éd du seuil,paris,1981,P13. 
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كما أن اللغة تلعب دورًا يف وضع الفكر يف إطار حمدد من . 1احلقائق
الكلمات املتناهية، فاحتة يف نفس الوقت أبواب التساؤالت والدالالت 

ت أو ختفيها، وتقدم غري املتناهية، يف تشري إىل الوجود بإظهار املوجودا
إن املهمة األساسية للغة . 2فتوحات يف إظهار الوجود أو ختفيه وحتجبه

هي وصف العامل وتصويره، وهذا التصوير خاضع لطريقة اللغة يف 
  .3الوصف، فاجلمل الصادقة صور للحقائق، واللغة هي جمموع القضايا
ة وهو ُعرف عن مولود قاسم ولعه الشديد وحبه الكبري للغة العربي

الذي خاض صراعات من أجل إقناع الرئيس الراحل هواري بومدين من 
اليت نصت على البدء  1976أفريل16أجل إصدار أمرية رئاسية بتاريخ 

يف عملية شاملة لتعريب التعليم جبميع فروعه ومراحله، مما ألب على 
الفرانكفونيون ودخل معهم يف صراعات امتدت لسنوات عدة، وال تزال 

فكانت العربية حتتل موقعًا مركزياً . 4تيار الوطين والتيار الفرانكفوينبني ال
يف فكر مولد قاسم وهذا لصلتها باآلنية والتجذر، وعن هذا احلب للغة 

                                                            
مصراته، ليبيا،  اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، الدار جنيب احلصادي، قضايا فلسفية، -1

  .45، ص2004الطبعة األوىل،
ير للطباعة والنشر دار التنو  ماهر عبد احملسن حسن، جادامري مفهوم الوعي اجلمايل، -2

  .92ص ،2009ب ط،  والتوزيع، بريوت،
فيتغشتني لودفيج، رسالة منطقية فلسفية، ترمجة عزمي إسالم، مكتبة األجنلو سكسونية،  -3

  .28، ص1968القاهرة، مصر،
جريدة أخبار األسبوع عن مقال معارك التعريف مع وزراء اللواء الفرنسي يف اجلزائر، الدكتور  -4

   .2005الصادر يف جانفي  169د ، العددبن علي حمم
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العربية، تولدت عند مولود قاسم قناعات عميقة وواعية جعلته يؤمن 
لقد احندرت  « :بإمكانية أن تصبح العربية لغة علم وحياة  فكتب يقول

كل احلجج اليت زعمت بأن العربية غري قادرة على مالحقة العصر 
لقد كانت هذه اللغة يف القرون الوسطى حىت بداية . وإجنازاته العلمية

وتستطيع اليوم ... النهضة هي لغة العلم يف مجيع أحناء العامل 
خبصائصها الذاتية أن تكون إحدى اللغات العلمية على مستوى العامل 

ذه األمهية اليت حتتلها اللغة، كتب يعرفهاوإمي. 1»بأسره إن « :انًا منه 
اللغة ليست شكال أو أداة فحسب، بل هي حمتوى أيضا، إذ هي 
ا عن كنهنا وحقيقتنا،  قالب تصاغ فيه أفكارنا وأحاسيسنا، نعرب 
ذه  ا هذه األفكار واألحاسيس بالكما تتأثر هي، أي اللغة،  تصطبغ 

ليت تعرب عنها، واليت حتملها شحنة معنوية قوية األفكار واألحاسيس ا
ا إذا كانت «  :، ويضيف قائالً »تعطيها طابعها املميز هلا واخلاص 

اللغة شكًال فقط، أي قالباً، كما يدعي هؤالء، فاملعروف أن القالب 
يؤثر يف حمتواه، إذ يعطيه شكله، وحيث إن القالب يوضع خصيصاً  

ا نريد يا ترى أن نصنعه بأذهان أطفالنا للشيء الذي يراد صنعه، فماذ
واللغة عند مولود قاسم ليست إال الصورة اخلارجية للتفكري 2»الغضة؟

واإلحساس، والواقع فهي أكثر من ذلك فهي تعترب الصورة اليت تعطي 
                                                            

  .119، ص45جملة األصالة العدد  -1
مولود قاسم نايت بلقاسم، حماضرات ملتقى اخلامس للتعرف على الفكر اإلسالمي وهران،  -2

   .15-14، ص1971منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، دار البعث، اجلزائر،



44 

حمتواها لونا، وشكال، فهي ذلك التيار الذي يبعث الروح يف مجيع 
إىل االستعمال اجليد للغة يتطلب ولكن الوصول . 1أركان الكيان الوطين

تضافر عدة جهود وأطراف جمتمعة، فمن القرار السياسي إىل املؤسسة 
الرتبية ومعرجًا على األسرة، هذه األخرية اليت يتوجب عليها تشجيع 
استعمال اللغة العربية خاصة األمهات، كأن حيرمن على أوالدهن 

ل يف الوسط العائلي، الرتطن، وفرض التحدث باللغة العربية على األق
ذا فهي تساهم يف إمتام عمل املعلم يف املدرسة وهذه األخرية  . 2و

كذلك حتتاج جملهود كبري من املعنيني باألمر، وهم املعلمني واملعلمات، 
فيتوجب عليهم أن يفرضوا على املتعلمني أال يتكلموا إال باللغة العربية 

ل حصص اللعب، الفصحى داخل املدارس خالل الدرس وحىت خال
فاالستعمار الفرنسي ومن خالل معلمو الفرنسية كانوا يفرضون 

وكانوا يعاقبون كل . التحدث باللغة الفرنسية داخل املدرسة وجوارها
ذا استطاع االستعمار . 3تلميذ يتلفظ بلفظة واحدة غري فرنسية و

كما يتوجب على . الفرنسي غرس اللغة الفرنسية عند املتعلمني ونشرها
جال اإلعالم توظيف اللغة العربية الفصحى واالبتعاد عن العامية، ر 

فاإلذاعة والتلفيزيون يلعبان دورا مهم يف نشر اللغة العربية من خالل 

                                                            
املفكر اجلزائري املوسوعي، منشورات وزارة الشؤون الدينية : مولود قاسم نايت بلقاسم -1

  .195، ص2013املركز الثقايف اإلسالمي، اجلزائر، -واألوقاف
   .205املرجع السابق، ص -2
  .203، ص نفسهاملرجع  -3
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تقدمي حصص تعليمية وحماضرات ودروس يف اللغة العربية وحىت 
كما يتوجب على النخبة املثقفة التخلص من التقليد . مسرحيات

مع ضرورة . ثقافة الفرنسية وحىت من املسؤولينيللغرب والتباهي بال
تعريب التعليم يف اجلامعات واملعاهد وإنشاء معاهد خاصة لتلقني اللغة 

خاصة يف العواصم األوربية . العربية الفصحى داخل الوطن وخارجه
ذا نستطيع جعل اللغة العربية لغة علم . لتعليم اجلالية اجلزائرية هناك و

مولود قاسم باطالعه  1.يف البالد العربية مجعاءوحياة وسلوك يومي 
الواسع على ثقافات وتاريخ باقي األمم ساق مثال عن الفكر القومي 
األملاين، ممثال يف الفيلسوف األملاين يوهان غوتليب فيخته، هذا األخري 

نداء إىل األمة " الذي يركز على اللغة يف حتديد اهلوية  ويقول يف كتابه 
أن وجود أمة من األمم بوجود إنيتها اليت تتكون من «": األملانية

الدين، : شخصيتها،  وأن هذه الشخصية تتكون من عناصر ثالثة
إن اللغة « :، ويضيف فيقول على لسان فيخته2»واللغة، وحب الوطن

هي رمز وجود األمة، وبقدر أصالة اللغة واحملافظة على اللغة األصلية أو 
ا تكون اجملموعة البش رية أمة وشعبا أصيال أو جمرد أشتات فقدا

فاللغة هي أساس وجود األمة ورمزها،  فالعالقة املوجود  3»فحسب

                                                            
  .205املرجع السابق، ص -1
كتاب، ، املؤسسة الوطنية لل2مولود قاسم نايت بلقاسم، أصالة أم انفصالية؟، اجلزء  -2

  .367، ص1991اجلزائر،الطبعة األوىل،
   .369املصدر السابق، ص - 3
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بينها وبني اإلنسان عالقة وطيدة، فاللغة هي  ذاكرة األمة اليت حتفظها 
عادات وطبائع وتقاليد اجملتمع، الزوال، حتفظ تصورات ومفاهيم، و  من

هويتها واخليط الذي يربطها  فاألمة اليت تفقد لغتها تفقد شهادة
ا، حيث يعمد  بأجدادها، واللغة تؤثر تأثريا كبريا يف الشعب املتكلم 

ا  والتعبري عن عواطفه وإرادته من خالهلا فالشعوب . إىل التفكري 
املتأثرة بلغة غري لغتها تبتلع وبدون شعور منها حىت الشتائم اليت توجه 

  :لسؤال الذي طرح وال يزال يطرحولكن ا. 1هلا بدون وعي وشعور منها
  هل اللغة العربية لغة علم؟

يرى مولود قاسم أن اللغة العربية، يوم كان الغرب األورويب يتخبط     
يف ظالميته، كانت هي لغة العلم قيها كتب ابن سينا، واخلوارزمي، وابن 

النهضة األوربية كان املتجادولن يف « رشد مؤلفاته، حىت أنه أثناء
نابويل والسوربون يبدأون النقاش بسؤال هل أنت مع ابن  جامعات

، فهذه اللغة  سحرة حىت امللوك والقياصرة واألباطرة، فقيصر 2»رشد
أملانيا فريدريك الثاين يفضل التكلم باللغة العربية مع العلماء مفضال 
إياها على اللغة األملانية، كما كان علماء أملانيا وفرنسن يقبلون على 

غة العربية ويفضلونا عن اللغة الالتينية وما نسلخ عنها من تعلم الل
ويرى مولود قاسم أن اللغة العربية هي احلبل السري وحبل . 3لغات

                                                            
  .371املصدر السابق، ص  -1
  .46،47مولود قاسم نايت بلقاسم، أنية وأصالة، ص ص، -2
  .49املصدر نفسه، ص -3
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االنتماء احلضاري الذي يربط األمة اجلزائرية باألمة العربية اإلسالمية، 
وبالرغم من كل األصوات اليت بدأت تنادي بضرورة استعمال اللغة 

يل عن اللغة العربية، وجد نفسه مولود قاسم يتساجل مع الفرنسية كبد
هذا أصحاب هذا التيار التغرييب، فانربى يرد عليهم كاشفا حقيقة 
الدوافع اإلستيالبية اليت دفعتهم للوقوف هذا املوقف اجتاه لغة الضاد، 

نريد من البعض اإلقالع عن الزعم بأن العربية عاجزة « :فكتب يقول
لوم احلديثة، فالعجز ليس عجز اللغة وإمنا عجز عن التعبري عن الع

األدمغة عن التفكري املستقل، وعن اإلنتاج والبناء على أساس تراث 
  . 1»األجداد، تراث احلضارة اإلسالمية العربية

وبالرغم من املكانة اليت احتلتها اللغة من فكر مولود قاسم، إال أننا 
ريق بني املسلمني، وتصبح جنده حيذر من إمكانية استغالهلا مدخل للتف

معول هدم ال بناء، وهلذا جنده يف تعقيبه على امللتقى السابع للفكر 
اإلسالمي حيذر وبشدة ، فاإلسالم مل حيصر يف اللغة العربية بل هو 
ذه العنصريات، ال  أمشل وأوسع من كل هذا، واإلسالم ال يعرتف 

دم من كلكم ألدم وآ" ألعظميعرتف باجلنس، وحديث الرسول ا
ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب إال . ..تراب

فهذا الدين رفض العنصرية، لذا فهذه الكلمة عريب أرجو أال " بالتقوى
  .2تكررها مرة أخرى يف هذا السياق

                                                            
   .51، صنفسهاملصدر  - 1
  441، صالسابق املصدر  -2
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  : الدين اإلسالمي والتأصيل للهوية
لود إذا كانت اللغة املقوم األساسي يف بناء اهلوية، فإن الدين عند مو     

قاسم مقدم على كل املقومات األخرى، فالدين هو السياق الروحي، 
وبلورة شخصية وإضفاء طابع  ودوره يف بناء جمتمعات مشال إفريقيا،

هويايت جديد، فاستطاع احملافظ على هذا النسيج اجملتمعايت من خالل 
مساحة الدين، فالدين يف نظر مولود قاسم يعترب ينبوع التجدد الروحي 

 املقاومة واإلصرار على حتقيق البقاء والرقي، هلذا جنده يلح على وإكسري
فالدين . 1ضرورة غرس القيم الدينية يف نفوس الشباب مبختلف الوسائل

اإلسالمي عند مولود قاسم ليس جمرد طقوس تعبدية يومية أو مومسية 
ويكتب مولود قاسم عن . 2بل هو أنفاسنا وأنفاس وجودنا وهواء حياتنا

اإلسالم ثورة شاملة ملختلف النشاط اإلنساين، مبا « :م قائالً اإلسال
يشتمل عليه من قيم ومعان، وحيمله من روح ال تكتفي بالرتقيع 
والتصليح، وإمنا تتوق دوما إىل التغيري اجلذري، روح يتمثل فيها بكل 
معاين الكلمة ما نسميه اليوم بالثورة اليت تقوض اهلياكل القدمية 

م على أنقاضها صروحًا جديدة شاخمة تستعصي على املهلهلة، وتقي
فالدين من أهم املقومات اليت جعلت اجملتمع اجلزائري . 3»احلدثان

                                                            
  .234، صنفسه املصدر  -1
  .118، ص 45جملة األصالة، العدد -2
  . 211إنية وأصالة، ص -3
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، ويتصدى لكل حماوالت تغريبية تنصريية 1حيتفظ بشخصيته القومية
فاملناعة اليت يزرعه . خاصة اجلمعيات التبشريية خالل الفرتة الكولونيالية

تمع، هي اليت تضمن الصمود أمام كل الدين يف نفوس أفراد اجمل
احلمالت التبشريية، فهمة املبشر ليس تنصري املسلم أو املسلمة، بل هو 
يدس السم يف السمن، ويروم من خالل ضرب الدين اإلسالمي من 

وكما هو معروف .خالل إضعافه جبذب أتباعه بشىت الطرق واألساليب
ل من العديد م ن العلوم من فلسفة أن املوسوعة مولود قاسم قد 

وتاريخ وعلم االجتماع وثقافة إسالمية واسعة، باإلضافة حتكمه يف 
العديد من اللغات، مكنه من تقدمي مناذج عاملية أولت الدين األمهية 
القصوى يف اجملتمع ومنهم الفيلسوف األملاين فيخته، ويقول هذه 

هدين عن إذا كانت يف الدين تعزية للعبيد املضط« :األخري عن الدين
عبوديتهم، فإن الروح الدينية يف الواقع هي اليت ينبغي أن حتث هؤالء 

فالدين هو 2»العبيد على رفض عبوديتهم تلك، وعلى حترير أنفسهم 
القادر على حترير األبدان بعد ما حيرر العقول، والدين ال يكون هدفها 

الئمن العامل السماوي فقط، بل احلياتني األرضية والسماوية، وكل من 
هلذا يتوجب على الدولة االعتناء بالرتبية . باحلياة األرضية مصريه الزوال

                                                            
، 1عبد اهللا شريط، حممد امليلي، اجلزائر يف مرآة التاريخ، مكتبة البعث، قسنطينة، الطبعة -1

  .323، ص1965
  .368، ص 2أصالة أم انفصالية، ج -2



50 

الدينية من خالل تشيد املعاهد وتأصيل التعليم الشرعي وغرسه يف 
  .نفوس املتعلمني منذ الفرتات األوىل للتعليم

  :الخاتمة
بعد عرضنا ملفهوم اهلوية وعناصرها خاصة مفهومي اللغة والدين، 

قول أن املفكر املوسوعي مولود قاسم يعترب حبق فلتة من فلتات ميكننا ال
ا، حيث استطاع أن يؤسس بنظرته االستشرافية  الزمان قلما جيود 
للدرع الواقي لألمة وخاصة وحنن نعيش عصر العوملة وتفتيت املفتت 
وصهر األنيات، تارة باسم حوار احلضارات وتارة باسم التعايش 

ضائل هذه القامة الفكرية اجلزائرية إال جاحد، وال ينكر ف. والكونية
فهاهو التعليم األصلي والتعريب وما طعم به اجملتمع اجلزائري من 

  .إطارات خالل الثمانيات والتسعينات
مولود قاسم بالرغم من حبه للجزائر واعتزازه باالنتماء التارخيي 

اإلسالم احلضاري إىل األمة اإلسالمية، مل مينعه هذا من الدعوة إىل 
بأسلوب جديد عصري، وهذا بالتأسيس ملعاهد العلوم اإلسالمية من 
الناحية اهلندسية  ذات طابع إسالمي، ومن الناحية التكوين عصرنة 
التدريس، آمن باحلوار بني احلضارات من غري التخلي عن اهلوية 

ا   .واالعتزاز 
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  .الفكر الفلسفي الجزائري، الخصوصية والواقع
  يدمحدي شريف سع  . أ

  .)أستاذ مؤقت جبامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامن ـ خروبة(   . ب
   :مدخل

ا متباينة يف لو تأملنا يف مؤلفات  املفكرين اجلزائريني لوجدنا أ
ا، وهذا أمر طبيعي، نظرا الختالف كل مرحلة من  ا وخطابا طروحا
ا وقضاياها،  ا اجلزائر عن األخرى يف مشكال املراحل اليت مرت 

يث اتسم اخلطاب الفكري أثناء مرحلة االستعمار بطابع إحيائي ح
وإصالحي وثوري ضد االحتالل تارة وضد األوضاع االجتماعية 
ا الشيخ  والثقافية والسياسية الفاسدة تارة أخرى، على غرار ما قام 
عبد احلميد بن باديس، وقد جنح هذا اخلطاب يف بلوغ جل أهدافه، 

ج باملواصلة واإلثراء ألسباب عدة سياسية لكن هذه اجلهود مل تتو 
اخل، ولذلك ال نعجب من ضعف اخلطاب الفكري ...وإيديولوجية

الفلسفي يف مرحلة ما بعد االستقالل، حبيث وجدت اجلزائر نفسها 
استرياد ( ابعة من عمق اجملتمع اجلزائريبدون إيديولوجية فكرية ن

تسللوا مباشرة إىل وهو ما مسح للدخالء أن ي، )النموذج االشرتاكي
السلطة، وقد ظهر بعد هذا الغموض الفكري على مسرح تاريخ البالد 
اجتاهات فكرية استمرات يف الصراع على املستوى السياسي وامليداين 

ا التيار اإلسالمي والتيار االشرتاكي ، التيار الليربايل، هذا ونقصد 
زائري كان متزقات وشروخات يف اجملتمع اجلالصراع الذي أسفر عن 
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سببها ظهور أفكار تدعوا إىل العنف والتعصب ورفض اآلخر 
واالنشقاق الداخلي داخل اجملتمع، حيث غاب التكامل االجتماعي، 
ا  وكان نتيجة ذلك ظهور ما يعرف بالعشرية السوداء اليت كانت تأثريا

  .سلبية على الساحة الفكرية والفلسفية يف اجلزائر
جلزائري صحوة بعد هذه املرحلة، محل لكن عرف الفكر الفلسفي ا

لواءها جمموعة من الباحثني واملنشغلني يف احلقل الفلسفي، إما داخل 
اجلامعات اجلزائرية أو خارجها، حماولني بوسائل بسيطة أن يقدموا 
ضويا وبالرغم من ذلك فإن الفكر الفلسفي اجلزائري مل  مشروعا 

ومتجيد التاريخ وقضايا الرتاث القضايا املتعلقة مبسألة اهلوية  يتجاوز
ولكن النقاشات الفكرية حوهلا  اليوم  جتري يف جو من واحلداثة وغريها 

ا أكادميية بعيدة عن التحزب والتعصب والسياسة   .احلرية، كما أ
من خالل كل ماسبق أراد الباحث يف هذه املداخلة أن يبني خصائص 

. اثي، وقيمة كل منهماالفكر الفلسفي اجلزائري بشقيه الرتاثي واحلد
ماهي خصائص الفكر : ولذلك كان حريا بنا أن نطرح اإلشكال التايل

الفلسفي يف اجلزائر؟ ما مصادره ومرجعياته؟ وماهي مالمح اخلصوصية 
  والكونية فيه؟

  :لإلجابة على هذه األسئلة ارتأينا أن نتعرض إىل احملطات التالية
  .جتاه الفلسفي الرتاثياال  -.حملة تارخيية عن الفكر اجلزائري -
  .قيمة االجتاهني الرتاثي واحلداثي -  .ـ االجتاه الفلسفي احلداثي -
  .خامتة -



53 

   :لمحة تاريخية عن الفكر الجزائري المعاصر
علينا أن نتفق أوال أن املداخلة تتعرض بالعرض والتحليل إىل الفرتة 

 للعرف املعاصرة من التاريخ اجلزائري، ورضوخا للواقع املعترب، وامتثاال
م تعد السنة اليت متثل بداية تاريخ  1830العلمي املنتشر  فإن سنة 

سي الغاشم على الفكر اجلزائري املعاصر، أي بالتدخل األجنيب الفرن
لتاريخ الفكري اجلزائري ، ولئن اعترب هذا التاريخ بداية لاألراضي اجلزائرية

ا للدفاع عن فهذا ألن االحتالل أجرب األمة على استنفار قو  املعاصر
ا وحتقيق انعتاقها وانبعاثها ، كما أنه كان عامال حامسا يف  هويتها وكيا

ضه لتيارات احلداثة من عزلته الطويلة وتعري إخراج اجملتمع اجلزائري قسرا
، فكان بذلك دون قصد فاحتة عهد جديد واليت ال زالت خبريها وشرها

  .1آثارها خبريها وشرها إىل اليوم
ا اجلزائريون للرد على الفرنسيني هو املقاومة بشىت إن أول ما  قام 

األسلحة املتوفرة لديهم آنذاك، لكن سرعان ما أدركوا أن ذلك لن 
جيدي نفعا نظرا للفارق الشاسع بني أسلحة فرنسا املتطورة ونظام 
. جيشه احملكم وبني األسلحة البسيطة اليت كان يستعملها اجلزائريون

ذلك إال أن املقاومة كانت عصيبة على املستعمر ولكن على الرغم من 
نظرا لوجود شخصيات بارزة آنذاك عملت على شحذ مهم هؤالء 
اجلزائريني البسطاء وفتح أعينهم عن طريق التعليم ونشر الوعي يف 

                                                            
  .9م ، ص2006، دار املعرفة ، اجلزائر ،  1، ج تاريخ الجزائر المعاصر: ـ بشري بالح   1
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أوساطهم ولعل أبرز شخصية آنذاك برز على مسرح التاريخ دون شك 
سياسيا وإماما وبطال هو األمري عبد القادر فهو مل يكن عسكريا و 

ورجل دولة فقط بل صاحب فكر مؤثر، بل أن كل تلك اخلصال اليت 
ذكراها يف حقه مل يكن هلا أن تتوفر فيه لو مل يكن ذا رؤية فلسفية 

  .وقراءة حكيمة للوضع يف اجلزائر آنذاك
بعد فشل املقاومة الوطنية واستشهاد زعمائها ونفي بعضهم انتقل 

ين إىل األوساط احلضارية وبدأت بوادر املمارسة مركز منّو الوعي الوط
الّسياسية تظهر خاصة بعد الّتطّورات السياسية والفكرية اّليت عرفها 
العامل العريب حيث بدا الوعي الوطين ينمو  يف شكل تنظيمات سياسية 
ا اإلدارة اإلستعمارية  متعّددة نادت بتغيري أساليب القهر اّليت تعاملت 

فطالبت بإدخال جمموعة من اإلصالحات اإلجتماعية  مع أهل البالد
: حركة الّشباب اجلزائرّيني :واإلقتصادية من أبرز هذه احلركات نذكر

كجماعة ضغط سياسي   1912ظهرت هذه احلركة عام ): حزب الفتاة(
على يد جمموعة من الّشباب اجلزائري ذوي الّتكوين الثّقايف الفرنسي 

مجة والّتعليم والّسياسة، كان لديهم إّطالع شغلوا مناصب يف ميدان الرتّ 
سياسي كاف ملناقشة مسائل تنري الرّأي العام وتبّنت احلركة وسائل 

احلركة اإلصالحية الّسياسية  وطرقا شرعية سياسية سلمية، مث ظهرت
بقيادة األمري  1919تأّسست هاته احلركة سنة ) حركة األمري خالد(

ني جزائرّيني وأعضاء الفئة الوسطى خالد وضّمت يف تركيبتها إقطاعيّ 
املثّقفة واحملامني واألطّباء وبعض املوظّفني يف اإلدارة الفرنسية املتمّسكني 
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ا املوّجه  باهلويّة اإلسالمية وحظيت هذه احلركة بتأييد مجاهريي خلطا
  .لتلك الفئات اجلزائرية واّلذي يعّرب عن مطاحمها الّدينية والوطنية

واّلذي يعترب  1919 كالحزب الّليبيرالي ظهرت حركات أخرى 
امتدادا حلركة الّشباب اجلزائري، بدأت بوادر هذا التّـّيار على يد جمموعة 

ومن أبرز زعمائه جند " التهامي"من اجلزائرّيني املفرنسني ترأسه الدكتور 
وقد كانت تنادي باحرتام احلضارة " بن جّلول"و" فرحات عّباس"

   . احلقوق الّسياسية اإلسالمية واملساواة يف
دعا إىل استقالل أقطار املغرب العريب : التّـّيار اإلستقاللي الشيوعي

، مث أصبح احلزب جزائريّا خالصاسنة )اجلزائر وتونس واملغرب(الّثالث 
نقل نشاط هذا احلزب إىل اجلزائر 1" ميصايل احلاج"بزعامة  1926

  . حيث كانت له قاعدة شعبية واسعة ومتنامية
ظهر هذا التّـّيار يف البداية يف شكل نادي  :ار اإلصالحي الّدينيالتّـيّ 

واّليت  1931الّرتّقي مثّ تطّور إىل مجعية العلماء املسلمني اّليت تأّسست يف 
تبّنت اسرتاتيجية ملواجهة اإلستعمار الفرنسي قائمة على تغيري عقليات 

وقد أدرك  الّناس وهذا بالّضرورة يؤّدي إىل تغيري حميطهم اإلجتماعي
أّن الّشعب اجلزائري ) 1940-1889(الّشيخ عبد احلميد بن باديس 

يواجه قّوة كبرية ال يستطيع أن يقاومها باملعارك احلربية والقتال وحسب 

                                                            

، دار الغرب 1،طم1962التاريخ السباسي للجزائر من البداية لغاية : بوحوش ـ عمار 1 
  .289م،  ص 1997اإلسالمي،
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بل جيب أن تتهّيأ األّمة من جديد عرب إعادة تكوينها الثّقايف والقومي 
ضة علمية تصّحح احنرافات اجملتمع وتزيل تنا    1.قضاتهوالّنهوض 

ا   ا اجتاه املستعمر إال أ ا ونظر إن هذه األحزاب على اختالف فلسفا
كلها جمتمعة كانت سببا يف اكتمال النضج الفكري للجزائريني ووعيهم 
بضرروة إخراج املستعمر عن البالد وهو ما مت بالفعل بعد ذلك عن 

وحيد طريق حزب جبهة التحرير الوطين اليت أصبحت املمثل السياسي ال
اجلبهة كانت حريصة على  وذلك ألن.لكل فئات الشعب ولو إىل حني

أكثر من حرصها على انسجام  حتقيق االنتصارات السياسية والعسكرية
ا من خمتلف التشكيالت السياسية   .أو عدم انسجام امللتحقني 

لكن عقب االستقالل مباشرة غرقت اجلزائر يف أزمة الشرعية يف 
عرف النظام السياسي تداوال عنيفا على ث النظام السياسي حبي
الرئيس بن (السلطة العسكرية على السلطة الفردية  السلطة، إذ إنقلبت

تغيري طبيعة  ومل يأت جبديد من ناحية 2،م1965/جـوان/19يف ) بله
ومضامينه  الذي كان ينتهج إيديولوجية احلزب الواحد النظام السياسي

متيزت  -هواري بومدين –يس الراحل االشرتاكية ، ولكن فرتة حكم الرئ

                                                            
ابن باديس التحول من برزخية القول إلى حضور الفعل مالمسة لفقه : عشرايت سليمان  1

، 268، ص2010، دار الغرب للنشر والتوزيع، 02سياسة اإلصالح وإصالح السياسة ج
269  

 دراسات مركز بريوت، ، 1ط ،الجزائر في الديمقراطية مستقبل: اعيل وآخرونقرية إمس2 

  .106، صم 2002 الوحدة العربية،
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أغلبية مراكز القرار والعمل على مل مشل املعارضة  باحلصول على موافقة
 :املعارض لصاحله، إّال أن جناح املعارضة السياسية بقي على موقفه

مؤسس احلزب  1963/سبتمبـر/20يف  -رمحه ااهللا –بوضياف  حممد
جبهة القوى  مؤسس 1964عام  الثوري االشرتاكي وأيت أمحد

الدميقراطية  احلركة"مؤسس  - رمحه ااهللا –االشرتاكية،  وكرمي بلقاسم 
التسمية األوىل ) مجاعة املوحدين(حركة الشيخ حمفوظ حنناح . "الثورية

حلركة جمتمع السلم، ظهر املفكر مالك بن نيب على مسرح التاريخ يف 
ب ذلك الوقت ولكن األفكار اليت كان ينادي مل يهضمها أصحا

األطماع السياسة وحب السلطة، ومل يوىل هلا اهتمام إال يف الفرتة 
  .الراهنة

رئيسا للبالد  بدأت ) 1979- 1988(حبلول الشاذيل بن جديد 
 تظهر بوادر احلركة اإلسالمية ، ليجد النظام السياسي نفسه مصطدما

بأخطر حتد وهو التحدي الديين الذي واجه الفكرة الثورية الوطنية ولعل 
احملتوى الفكري والسياسي هلذا  يلخص" اإلسالم دين ودولة"عارش

كوادر  مما أعاد اجلزائر إىل مرحلة الصراع السلطوي بعدما أعلن اإلجتاه
لتصبح فرتة التسعينيات من القرن   "اجلهاد"اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

اجلزائر املستقلة، لكن بعد هذه  املاضي أحلك حقبة زمنية يف تاريخ
ة الدامية وبالضبط حبلول القرن الواحد والعشرون انتشر فيها نوع الفرت 

من الدراسات النقدية لتلك االجتاهات اليت كانت سببا يف ختلف 
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اجلزائر بعضها يف اجلزائر وبعضها من خارج اجلزائر ومن أبرز تلك 
ا  حممد أركون تالدرسا   .ما قام 

  :ـ  الفكر الفلسفي الجزائري التراثي
ض يف غمار الفكر الفلسفي اجلزائري ينبغي أن حندد قبل اخلو 

الفواصل الرئيسية اليت تفرق هذا التيار عن اآلخر، وعلى العموم فإن 
الفكر اجلزائري مل خيتلف يف تقسيماته عن الفكر العريب، ذكر حممد 

  عابد اجلابري أنه ميكن أن
فكر تصّنف املواقف الفكرية إزاء إشكالية األصالة واملعاصرة يف ال

» عصرانية «  مواقف: "العريب احلديث  واملعاصر إىل ثالثة مواقف
تدعو إىل تبين الّنموذج الغريب املعاصر بوصفه منوذجا للعصر كله، أي 
الّنموذج الذي يفرض نفسه تارخييا كصيغة حضـارية للحاضـر 

تدعو إىل استعادة الّنموذج العريب » سلفية«ومواقف . واملستقبل
، أو على األقل »االحنطاط«و» الحنرافا«ان قبل اإلسالمي كما ك

االرتكاز عليه لتشييد منوذج عريب إسالمي حياكي الّنموذج القدمي يف 
. ملستجدات العصر» اخلاصة«ذات الوقت أي يقدم فيه حلول 

ما يف الّنموذجني معا » أحسن«تـدعو إلـى األخـذ بـ» انتقائيـة«ومواقـف 
  1" .ة تتوافر هلا األصـالة واملعاصـرة معاوالتوفيق بينهما يف صيغة واحد

                                                            
، مركز دراسات الوحدة 2، طإشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ حممد عابد اجلابري  1

  .15،16م، ص 1990العربية، بريوت، لبنان، 
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بعد أن قدمنا حملة عن التاريخ الفكري اجلزائري يف الفرتة املعاصرة 
ارتأينا أن املفكرين اجلزائريني ميكن تقسيمهم أيضا إىل هذه التيارات 
الثالث، ولنبدأ أوال باملوقف احملافظ، ولعل أبرز من مثل هذا االجتاه 

لقادر واجتاهه الصويف مث مجعية العلماء املسلمني األمري عبد ا: نذكر 
  .اجلزائرين واجتاهها السلفي ومن تبىن فكرهم من التابعني

  :ـ األمير عبد القادر 1
 على الرغم من اإلمكانات البسيطة للجزائريني يف ذلك الوقت

إال أنه استطاع بفكره مل مشل اجلزائريني وبث فيهم ) م1847ـ  1832(
االنتصار للجزائر والعروبة واإلسالم ، إن الدارس لتاريخ روح املقاومة و 

هذه الشخصية يتأكد أن األمري عبد القادر كان حريصا على التزود 
ا السبيل الوحيد  ا إميانا منه بأ بالعلم واملعرفة بشىت صنوفها وجماال
لنشر الوعي، ولذلك ال نعجب من حرص األمري عبد القادر املستمر 

ه أيا كانت الظروف مكتبة، جمهزة يزيدها األمري غىن على أن حيمل مع
باكتشافاته ومشرتياته من الكتب حبيث تضمنت كل املؤلفات 
الكالسيكية الدينية والفقهية والفلسفية، وحىت توراة حمفوظة اليوم يف 

لذلك ال نعجب كثريا عند احلديث عن مقدرته وذكائه  1.متحف بورج
ل الناس عرب العامل، ومتكن الفلسفي والعلمي يف اكتساح عقو 

كان األن األمري عبد  .دبلوماسيته من حتقيق التفاف مجاهريي واسع
                                                            

، ترمجة املهندس ميشيل خوري، دار عطية للنشر ، ياألمير عبد القادر الجزائر : برونو إتيني 1
  .15م ، ص1997،  1لبنان ، بريوت، ط
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، وقد ساهم يف القادر هو الوريث الشرعي للمتصوف الكبري ابن عريب
ـ لكنها أقل ضجيجاـ لكنها ال تقارن بالنهضة ضة أكثر أمهية

  .اإلسالمية احلديثة اليت جتل عن الوصف
لروحاين الذي اتبعه األمري بتفقهه يف ثالثة طرائق على يتميز املسار ا

القادرية يف اجلزائر بالطبع، إمنا أيضا فيما بعد النقشبندية  1:األقل
والشاذلية، وهكذا فقد اكتسب خالل حياته معرفة عميقة مبختلف 
تيارات التصوف اإلسالمي، وبىن جتربتها اخلاصة على متكن عميق يف 

لتجربة اليت عرفت عرب تاريخ التقاليد اإلسالمية، فهم الباطنية، وهذه ا
كانت مع ذلك قليلة الشيوع، وخاصة يف القرن التاسع عشر، فضال 
عن أن االرشاد الروحي لألمري كان يتم جزئيا من قبل رواد طرائق 

  .أحياء، كأبيه مث شيخ النقشبندية
عبد  على الرغم مما ميكن انتقاده يف العقيدة الصوفية إال أن األمري

القادر كان له فهمه اخلاص واملتميز ومل يكن ذلك الصويف الغريب 
 املنقطع عن العامل واملنطوي على نفسه بل كان ذو نظرة ثاقبة للعامل،
لقد استطاع خلق التوازن بني جانبه الروحي والقيم املادية، والطريقة 

بني القادرية متكنت من بناء احلياة اإلسالمية املتكاملة اليت وازنت 
  .اجلانب التشريعي واجلانب الروحي يف اإلسالم

                                                            
، ترمجة املهندس ميشيل خوري، دار عطية للنشر ، األمير عبد القادر الجزائري: برونو إتيني 1

  .16م ، ص1997،  1لبنان ، بريوت، ط
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فاألمري طبق أفكاره الصوفية يف اجلزائر عن طريق مقاومته لالستعمار 
وبناء الدولة احلديثة، وأضاف أن األمري أعطى صورة إجيابية عن الدين 

واألهم من ذلك حفاظه على هويته  اإلسالمي واملنهج التصويف 
فاه واحتكاكه بالعديد من الثقافات، اإلسالمية الصوفية رغم من

واملسيحيون الزالوا إىل غاية اليوم حيسبون له موقفه الفريد اجتاههم 
خاصة يف الدفاع عن املساجني، وهو تصرف نابع من رجل دولة مسلم 

 .متصوف

أما يف القرن العشرين فقد برزت مجعية  :ـ جمعية العلماء المسلمين 2
جتاه بزعامة عبد احلميد بن باديس وزمالئه العلماء املسلمني يف هذا اال

األديب والكاتب ) م1965-1889(الشيخ البشري اإلبراهيمي : وهم 
املناضل الشهري، زميل ابن باديس ورفيقه يف الدعوة واجلهاد، الشيخ 

-1895(، الشيخ العريب التبسي )م1960-1889(الطيب العقيب 
وهو ) م1945 - 1898وقيل  1896(، الشيخ املبارك امليلي )م1957

باإلضافة إىل تالميذ الشيخ  عامل اجلليل ومؤرخ الكبري، هؤالء النخبة
وموس األمحدي،   باديس كالشيخ الفضيل الورثالين، عبد احلميدبن

وحممد  بن عمر، وحمّمد الصاحل بن عتيق،واهلادي السنوسي، وباعزيز 
وا على الصاحل رمضان وغريهم كل هؤالء محلوا الفكر الباديسي وعمل

  .نشره يف أوساط اجلزائرين 
ولكن باعتبار أن بن باديس كان قائدها امللهم نكتفي بالتعرض إىل 

  :فكره
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إن مالمح اخلصوصية يف فكر عبد احلميد بن باديس واضحة، 
الدين والعروبة : ةكيزه على املبادئ الثالثر نلمس ذلك بوضوح يف ت

م مسلمون نحن قو ": ، كتب الشيخ ابن باديس يقولوالوطنية
جزائريون، في نطاق الجمهورية الفرنسوية ، فألننا مسلمون نعمل 
على المحافظة على تقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كمال انساني، 
ونحرص على األخوة والسالم بين شعوب البشر، وفي المحافظة 
على هذه التقاليد المحافظة على أهم مقّومات قوميتنا وأعظم 

ئنا، ألننا نعلم أنه اليقدر الناس أن يعيشوا بال أسباب سعادتنا وهنا
  1" دين ، وأن الدين قوة عظيمة ال يستهان بها

إن الدين  : "هلذلك يقول عن. كان ابن باديس مدركًا ألمهية الدين
كشريعة وسلوك ونظام محكم، نعمل به في حياتنا، وقوة معنوية 

فساد منا، نلتجيء إليها في تهذيب أخالقنا وقتل روح اإلغارة وال
واماتة الجرائم من بيننا، فلهذا ال نألو جهدًا في خدمته بنشر 

لقد آمن ابن باديس بقوة الدين اإلسالمي  2"....مبادئه الحقة العالية 
ا كما فعل يف املاضي مع وقدرته على صنع األفراد رجاًال ونساءً 

، احتضنوا  شجعان عظماء، ونساًءا عظيمات، فقد أنتج رجاالً األجداد
الدين وأحبوه فأحبهم اهللا ونصرهم وكانوا قادة بأخالقهم وبتطورهم يف 

                                                            

  . 277، ص 3ابن باديس حياته وآثاره ج: عمار طاليب 1 
  . 278ص:  نفسه املرجع 2
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خمتلف العلوم واملعارف ، فكانوا أسياد غريهم ، بنوا حضارة اإلسالم يف 
نربي :"يقول ابن باديس . اخل...العراق والشام وقرطبة واملغرب واجلزائر

في  تالمذتنا على القرآن من أول يوم، ونوّجه نفوسهم إلى القرآن 
كل يوم، وغايتنا الني ستتحقق أن ُيكّون القرآن منهم رجاال كرجال 
سلفهم، وعلى هؤالء الرجال القرآنيين تعّلق هذه األمة آمالها وفي 

وميكن للفرد اجلزائري إذا "  1.سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها
ما وعى هذا أن يرفع عن نفسه هذه احلالة من الرتاجع والتخلف 

يتحرر من قبضة االستعمار، فينهض من جديد لكن بالدين والرتدي و 
الصحيح كما ارتضاه اهللا لعباده، ال دين الطرق الصوفية اليت مل تستقم 

ال نجاة لنا من هذا التيه : "يقول ابن باديس .على املنهج السليم
الذي نحن فيه، والعذاب المنوع الذي نذوقه إال بالرجوع إلى 

 2،"بناء العقائد واألحكام واآلداب عليهالقرآن إلى علمه وهديه و 
وهنا، يتأكد لنا أن الواقع الثقايف والرتبوي يف اجلزائر هو الذي دفع ابن 
ا الوهن  باديس إىل االهتمام بالعودة إىل جتديد عقيدة املسلم اليت أصا
والزيف والتحريف من أجل إفشال املخططات االستعماربية العدوانية 

لوطن وبالتايل، فإّن املشروع اإلصالحي البن باديس ضّد الدين واللغة وا
مل ينطلق من فراغ، وإمنا هناك عوامل ساعدت على ظهوره وهي ظروف 

                                                            
  291م، ص/5-4ج الشهاب: ابن باديس  1
، عن ابن باديس، اإلمام عبد الحميد بن باديس السلفية والتجديد: حممد الدراجي،  - 2

  64جمالس التذكري، ص
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اجملتمع اجلزائري حتت وطأة املستعمر الفرنسي وحاجته إىل فكر ينهض 
  .به وحيفظ هويته

وحسب ابن باديس ال ميكن احلفاظ على الدين إال باحلفاظ على 
، فهي ليست حكرَا على العرب، فكل من يتكلم العربية اللغة العربية

يعترب عربيًا حىت وإن مل ينحدر من ساللة العرب، باعتبار أن الدين 
اإلسالمي مل يأت للعرب وحدهم، وبالتايل فإن من يدين اإلسالم 
يفرتض منه أن يتكلم العربية، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم  حسبه  

لسان الواحد حىت وإن اختلف الدم كان هدفه مل مشل الناس بال
  .واجلسم

وألن اللغة ضرورية وهي أحد اجلوانب املهمة للهوية اجلزائرية فقد 
عمل اإلستعمار بكل جهد من أجل تدنيسها وختريبها وإضعافها لذلك 
ملا شرعت فرنسا يف تعليم أبناء اجلزائريني كانت كل املناهج التعليمية 

صص اليت كانت باللغة العربية الدارجة باللغة الفرنسية، إال بعض احل
والرديئة، وكان هدفها من وراء ذلك فرنسة الشعب اجلزائري فكرًا ولغة 
وسلوكاً، وحماربة اللغة العربية وتضييق اخلناق عليها بني أهلها، وإحالل 

  . اللغة الفرنسية حملها
واجه الشيخ ابن باديس هذه األوضاع املرتدية واحلملة الشرسة على 

لغة العربية ، إذ عمل على نشر اللغة العربية على نطاق واسع بتعليمها ال
وتعلمها والتشجيع على انتشارها ، وإحيائها يف النفوس والعقول وعلى 
األلسن ليعود الفرد اجلزائري إىل رشده ويعتز بلغته وقد كان ذلك 
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 بواسطة املدارس واملعاهد واملساجد والنوادي احلرة اليت أنشأها الشيخ
  .1اإلمام  طول البالد وعرضها

بذل الشيخ ابن باديس قصارى جهده يف تعليم اللغة العربية من 
ونشرها واحلفاظ عليها،  اخل،...من حنو وصرف وأدب  خالل علومها

كان فانتشر فعًال التعليم العريب اإلسالمي األصيل وباللغة العربية، حيث  
ا ويتحاوروا، وكان  ا يأمر طلبته أن يتحدثوا  م على اخلطابة  يدر

ا ا إىل فرنسا . حىت تتدرب ألسنتهم  وقدكان من املطالب اليت تقدم 
  .أن تعترب اللغة العربية رمسية مثل اللغة الفرنسية 

إن املتتبع خلطابات ابن باديس كانت فاحتتها ذكر الوطن فكان 
وقد جعل ابن . بسم اهللا بسم الحق والوطن، ويبتديء كالمه: يقول 

شعارًا يعّرب عن وطنية الرجل الصادقة وسعيه " املنتقد"اديس جلريدة ب
" –احلثيث خلدمة وطنه وأهله والتخطيط لنهضته وحترره فجاء شعارها 

  : يقول " احلق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء 
  اشعب الجزائر روحي الفدا             لمافيك من عزة عربيــة

  فكانت سالماً على البشرية             بنيت على الدين أركانهـا     
ذا يتبني  اإلهتمام اخلاص الذي أواله ابن باديس للوطن اجلزائري 
مقّدسًا إياه رافعًا من شأنه وقيمته، معتربًا أن الوحدة الوطنية غاية 

                                                            

  .  256، ص 1التعليم القومي والشخصية الوطنية، ج: رابح تركي 1 
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كلمة الوطن إذا :" ووسيلة أيضًا للمحافظة على اجلزائر، لذلك يقول 
 .1القلوب، وهزت النفوس هزًّارنت في األذان حركت أوتار 

يعتقد ابن باديس أن حب الوطن من اإلميان فقد حاول شرحها 
ا، فهي كلمة جتري دائمًا على ألسنة املسلمني،  موضحًا معناها ودالال
ألن معناها صحيح ثابت يف اإلسالم، من اإلميان أن حتب من أحسن 

، فتكون إليك، ومن أحسن إليك مثل وطنك ؟ منه تغذى أبوك وأمك
الدم الذي كنت منه نطفة فعلقة فمضغة مث خلقًا آخر مث تغذيت من 

فهو برتابه ومائه وهوائه . دمها ومن لبنها مث تغذيت منه أنت اآلخر
، ومادة غذائك ومسرح طفولتك وشبابكونباته وحيوانه أصل تكوينك 

  2فكيف تكون مؤمناً إذا مل حتب هذا احملسن العظيم ؟
س معىن الوطنية وعمل جاهدًا من أجل نقلها هكذا فهم ابن بادي

لتالميذته وأصحابه وترسيخها فيهم ليكونوا رجاًال ليسوا أبناء أبائهم 
م فقط ، وإمنا أبناء وطنهم بالدرجة األوىل، خيدمونه بصدق  وأمها

م ومما يالحظ أنه ربط . وجهد حىت وإن أنكر أبناؤه فضلهم ومسامها
. ني الوطن والدين، بني الوطنية والعقيدةبني حب الوطن واإلميان أي ب

إن هذا الفهم الصحيح ملعىن الوطن جعلت من ابن باديس يرفض كل 
  .مساومة على الوطن مهما كان مثنها ولو أعطوه الدنيا وما فيها 

                                                            
  . 03، ص 14م/ 01، جالشهاب: ابن باديس  - 1
  . 122، ص 14م/ 3، جالشهاب: بااديس  ابنـ -  2
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إن مراعاة الوطنية يف الربامج الرتبوية أمٌر بالغ األمهية ألن الفرد ابن وطنه 
كما أّن بناء دولة قوية . ن خالل هذه الربامجالتغرس فيه الوطنية إال م

متطورة اليكون إال بإميان أفرادها بتارخيهم وصنيع أجدادهم وأبائهم ، 
لذلك جند العديد من الدول املتطورة . وباعتزازهم مبقومات هويتهم

ا الرتبوية    .تعتين بفكرة الوطن والوطنية  يف منظوما
يس بىن مشروعه الرتبوي على قاعدة ومما سبق ذكره يتبني لنا أن ابن باد

ا ثالث الدين واللغة والوطن هي الثالثية  صلبة ركائزها ومقوما
ا مرجعيات اهلوية  الباديسية يف تعريفه لألمة اجلزائرية ويف اثباته بأ
اجلزائرية الميكن إقامة نظام ومشروع واضح األصول واألهداف إال 

صحيحة وإحياء اللغة العربية فالتمسك بالعقيدة اإلسالمية ال. عليها
واحلفاظ عليها هو الطريق إلستعادة الوطن والنهوض به وهو املقصد 

 1.واهلدف عند الشيخ ابن باديس

  :الفكر الحداثي
هم من خرجيي " مفكري اإلسالم اجلدد"ميثل هذا االجتاه معظم 

املؤسسات اجلامعية احلديثة وجيمعون بني حقول حبث خمتلفة كالفلسفة 
م على وعلم  االجتماع والتاريخ وعلوم اللغة العربية والقانون كما أ

م للحداثة  دراية واسعة بالعلوم الدينية التقليدية األمر الذي جعل نظر
فتحديث . يف عالقتها بالدين أكثر مشولية مقارنة باملدرسة اإلصالحية

                                                            
، دار املسك للنشر والتوزيع، شخصية 100الشخصيات الجزائرية  : أسيا متيم  -1

 . 62، دون طبعة، ص2008
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جيا التكنولو يف نظرهم باالعتماد على العلوم و اجملتمعات املسلمة ال يتم 
دون اعتبار للعقل الذي أنتجها لذا يرون من األمهية مبكان إعادة النظر 
يف نظام التفكري الديين ككل من خالل نقد نظم إنتاج املعرفة الدينية 

  .وأبرز هؤالء املفكر اجلزائري حممد أركون. التقليدية
ا  أهم  "عاجل حممد أركون قضية العالقة بني السياسة والدين أل

أكثرها إحراجا وعرضة للجدل والنقاش، وبالتايل أكثرها بلبلة املسائل و 
   1"وغموضا يف الفكر اإلسالمي

يرى أركون أن هذه املسألة طرحت يف الغرب خالل هذا العصر، 
، أي "ما لقيصر لقيصر ، وما هللا هللا"ولكن الغربيني فصلوا فيها، وجعلوا 

م فصلوا بني الدين والدولة  املسألة طرحت يف يرى أركون أن هذه . أ
ما "الغرب خالل هذا العصر، ولكن الغربيني فصلوا فيها، وجعلوا 

م فصلوا بني الدين والدولة"لقيصر لقيصر ، وما هللا هللا   .، أي أ
يرىٍ أركون أن االجتاه العلماين بات يفرض نفسه بقوة يف عاملنا 

اث العريب أيضا،  لكن ما أربك أركون هو اصطدامه العنيف بتاريخ الرت 
اإلسالمي الذي ال يقر مسألة فصل الدين عن الدولة ، وكذلك ما نقله 

  .إلينا املستشرقون املتخصصون يف قراءة وفهم الرتاث اإلسالمي
احلقيقية أن أركون كان مهه هو التأكد من هذا الزعم طارحا السؤال 

مصري العالقة اليت تربط بني السيادة العليا والسلطات "ما : التايل
                                                            

، ترمجة هاشم صاحل، املؤسسة الوطنية للكتاب، الفكر اإلسالمي المعاصرـ  حممد أركون،    1
  133اجلزائر،ص
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جييب أركون بأنه ال " ية اليت تعاقبت بعد وفاة النيب مباشرة؟السياس
العلمنة مل تعش حياتنا أو مل تعرف " ميكن القبول على االطالق أن 

وهو يرى أن الدولة اإلسالمية يف أساسها نشأت  1،"بيئات اإلسالم
ا واجهت مشكلة تنظيم اجملتمع كأي دولة ناشئة ومل  علمانية بدليل أ

إال حبثا عن تربير وتسويغ ملشروعيتها، وحسب حممد  تستخدم الدين
املراجع " أركون أن ما يعتم هذه النظرة وتقريبها لألفهام هو نقص

التارخيية الالزمة لكي نعرف كيف كانت مشكلة العلمنة قد طرحت 
وكذلك نقص املراجع " نفسها داخل هذه اجملتمعات اإلسالمية

اإلسالم مل يعرف أبدا يف "ألن  الفلسفية املالئمة الجناز هذه املهمة
يرى  2".تارخيه تفكريا فلسفيا يطرح مسألة العلمنة كما نفهمها اليوم

أركون أن انتشار التاريخ املروي املؤدجل املتسرت بستار ديين وتعاقبه من 
سلسلة من األحداث "جيل إىل آخر هو الذي رسخ يف أذهاننا 

تستسهل أن يناضل اإلنسان  املنسجمة املتناغمة، واملعاين والعرب اليت
ولكن هذا كله متخيل، معىن ذلك  3"من أجلها وأن ميوت يف سبيلها

أن التاريخ اإلسالمي حسبه ال تصنعه األحداث اليت حدثت 

                                                            
،ترمجة هاشم صاحل، املركز الثقايف العريب، عربي اإلسالميتاريخية الفكر ال: حممد أركون 1
  295م ، ص1996، الدار البيضاء، 2ط
  .281، صاملرجع ـ نفس 2
  .283نفسه، ص -3
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م اليت  م وطوباويا بالفعل،وإمنا تصنعه أيضا أحالم البشر وخياال
ا قوة ضاغطة على مسار التاريخ وحتركه   "1تشكل يف حد ذا

أركون إىل مشكلة الدوغمائية يف التفكري واملتمثلة يف إمهال  تعرض
ا غري متثيلية لالسالم أي امهال اإلسالم الشيعي . النصوص املعترب بأ

، وتركيز االنتباه فقط على االسالم السين املعترب )أو اخلارجي(واالباضي 
 ، وأما ما عداه"الصحيح واملستقيم"أنه ميثل كل االسالم أو االسالم 

والواقع ان االسالم السين ليس إال عبارة عن تنظري . 2فبدع وهرطقات
عقائدي دوغمائي ارتبط بالسلطات السياسية اليت كانت قد تعاقبت 

وحيت يومنا هذا وبالتايل ، لذلك يرى أركون أنه ) م 661( منذ االمويني 
ال بد من االعرتاف مبشروعية االسالم االباضي واالسالم الشيعي لكي 

ل احلوار مع االسالم السين ويتم توحيد املذاهب االسالمية بعد حيص
  .طول الفرقة والشقاق

يسعى أركون من وراء إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي، واستعمال 
واالجتماعية،   3املناهج الغربية احلديثة املطبقة يف العلوم اإلنسانية

عادة بناء كاملنهج التفكيكي واألركيولوجي، والتحليلي والنقدي إىل إ
                                                            

،  2، ترمجة هاشم صاحل، دار الساقي،طأين هو الفكر اإلسالمي المعاصرحممد أركون،  1
  .10م ، ص1995بريوت، لبنان، 

، ترمجة صاحل )كيف نفهم اإلسالم اليوم(لعقل الديني، قضايا في نقد احممد أركون،  2
  .07، ص)دون تاريخ(هاشم،دار الطليعو والنشر، بريوت،

اإلسالم ـ أوروبا ـ الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة هاشم : حممد أركون 3
  05م ، ص 2001، بريوت ، لبنان،  2، دار الساقي،طصالح



71 

وعي العريب املسلم وجتاوز االجتهاد القدمي إىل اجتهاد حديث، ألن 
اجملتمعات اإلسالمية حسبه مل تعرف أن تولد حىت اآلن فكرا نقديا  
كبريا اجتاه تراثها اخلاص، كما فعل الغربيون، أن عمال  كهذا ال يوجد 

  .يف اإلسالم، أو باألحرى أنه يكاد يشرع يف الوجود
  :لتوفيقياإلتجاه ا

برز خنبة من العلماء واملفكرين املسلمني املعاصرين استشعروا ووعوا منذ 
ا،  البداية جدية التحديات اآلتية من الغرب ومنوذجه احلضاري وخطور
ا لبلورة موقف واع  وانكبوا على معايشتها وإدراكها من أجل استيعا

اخلطاب أصال  وبناء، ويأيت يف طليعة هؤالء ومالك بن نيب ، ارتبط هذا
بواقع املسلمني الذين يعانون ختلفا وتشويها على املستوى الديين 
وتسلطا غربيا استعماري على املستوى السياسي فكان هلذا اخلطاب 

  .مربراته الزمانية واملكانية
يأيت تصنيفنا ملالك بن نيب مع االجتاه التوفيقي لكون أن فكره طرح 

مه وعربت مع معاناته الفعلية، ومل أفكارا مست االنسان املسلم يف صمي
نلمس فيه تلك امليول اليت تأيت نتيجة التأثرّ أو املغاالة لتيار دون غريه 
أو إىل جانب دون اآلخر، وأقل مل ميكن قوله عن فكر مالك بن نيب 
أنه نظر إىل املشكالت اليت كانت السبب يف ختلف اجملتمع اجلزائري 

ية غري منحازة ال بطائفة وال انتماء واإلسالمي بصفة عامة نظرة موضوع
عرقي وال ديين، ولذلك مل تسلم احلضارة اإلسالمية من توجيهاته وآرائه 

  .الناقدة كما مل تسلم احلضارة الغربية أيضا منها
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إّن القراءة املتأنّية لتحليل مالك بن نيب للتطور التارخيي الذي أّدى 
الرغم من تعّدد وتنوع  باحلضارة اإلسالمية إىل أزمتها احلالية على

ا وأعراضها وآثارها هو ختلف اإلنسان املسلم وفقدان مهّته  أسبا
احلضارية، وعجزه على القيام بالفعل املنهجي اهلادف املؤثّر الذي ميكِّنه 
من إحداث تركيب ديين جديد للرتاب والوقت، ومؤهالته اليت ترفعه إىل 

إنسان "يسميه مالك لن نيب هذا االنسان كما . مستوى القدوة والقيادة
املتخّلف هو يف احلقيقة جتسيد للقابلية لالستعمار " ما بعد املوّحدين

والوجه النموذجي للعهد االستعماري والبهلوان الذي أسند إليه 
املستعِمر القيام بدور املستعَمر وهو أهٌل َألْن يقوم جبميع األدوار، وحىت 

  .1"ورلو اقتضاه األمر أن يقوم بدور إمرباط
هذا باختصار ما جعل مالك بن نيب يعتقد يف مركزية العامل  

اإلنساين يف األزمة احلضارية اليت ختنق أنفاس العامل اإلسالمي برّمته وال 
وهذا ما جعله أيضًا يعتقد أّن نقطة االنطالق الستئناف دورة . تزال

 حضارية إسالمية جديدة هي اإلنسان املسلم ذاته؛ غري أنّه اإلنسان
فحاجتنا األوىل هي اإلنسان اجلديد، اإلنسان "املسلم املتجدِّد؛ 

املتحضِّر، اإلنسان الذي يعود إىل التاريخ الذي خرجت منه 
  .1"حضارتنا

                                                            
، دار الفكر ، 1، ترمجة عبد الصبور شاهني،طالم اإلسالميوجهة الع: ـ مالك بن نيب 1

 .38 صم ،1986دمشق، سوريا، 
 .190: صم ،1979، دار الفكر ، دمشق، سوريا، 1،طتأمالت :ـ مالك بن نيب1
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يرى مالك بن نيب أن السبب يف فشل حركات اإلصالح الدينية  
املعاصرة على بلوغ أهدافها يف عدم فهم احلضارة الغربية فهما عميقا 

م حول النزعة العدائية اليت راحت احلضارة الغربية حيث متركز  ت نظر
تبثها ضد الشعوب واألجناس األخرى، لذلك أوىل املفكرون 
اإلصالحيون عناية فائقة بآراء املفكرين الغربيني الذين يتناولون بالنقد 
النظامني الرأمسايل واالشرتاكي دون سوامها، أو يربزون الوجه املظلم 

مثل تفشي حاالت االنتحار، أو اإلدمان على  للحضارة الغربية
املخدرات أو اجلرائم،أو تفشي حاالت األمراض النفسية والعصبية 
ناهيك عن نزوع الغرب حنو التسلح بامتالك القنابل الكيميائية والنووية 

إن من أهم مصائبنا اليوم نابعة عن  .وما يتهدد العامل من حرب مدمرة
احلضارة وما متلكه وقد الحظ مالك بن قصور يف فهمنا حلقيقة هذه 

نيب هذا القصور يف فهم احلضارة الغربية وحذر من عواقبه، فالغرب ليس 
مفهوما مطلقا بل هو مسألة نسبية،كما يقول مالك بن نيب فإذا أدرك 
الفكر اإلسالمي املعاصر هذا فسيكون من السهل عليه أن يعرف أوجه 

ذا تصبح الصالت النقص فيه،كما سيتعرف على عظمته احل قيقية و
واملبادالت مع هذا العامل الغريب أعظم خصبا، حبيث تظفر الصفوة 
 .املسلمة إىل حد بعيد مبنوال تنسج عليه فكرها ونشاطها

وما دامت خمتلف حركات النهوض احلضاري مل تتفّطن إىل هذه القضية 
بالذات فإّن جهودها لن تكون إال شكًال من أشكال إهدار الوقت 

  . واجلهد واملال
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  :قيمة الفكرين
بالنسبة الجتاه األصالة يف الفكر اجلزائري والذي متثل يف األمري عبد 

  القادر ومجعية العلماء املسلمني
على الرغم مما ميكن قوله يف صوفية األمري عبد القادر ومنهجه 
التصويف إال أنه يف احلقيقة كان حيمل فكرا عامليا الشاهد على ذلك 

الغري ليس عدوا ولكن “سية احلقيقية اليت أسسها حتت شعار الدبلوما
، لذلك فالدبلوماسية تارخييا أسست من أجل احلروب “الغري جزء منا

أعطاها نظرة جديدة وربطها بالسياسة الداخلية  لكن األمري عبد القادر
، وعليه فإن فكر األمري عبد القادر كان سابقا يف العامل العريب 

ن مبادئه طبقت خارج هذا احليز، منها حقوق اإلسالمي، رغم أ
وما جيب اإلشارة إليه  .اإلنسان املساجني، املرأة، وغريها من امليادين

أن األمري بعد منفاه خرج للجهاد األكرب بسوريا والشرق، وترك أيضا 
أثرا كبريا يف الفكر العاملي فهو الذي بشر بالعوملة من جانبها 

آنذاك يف أوروبا،  شجع البحوث العلمية  االجتماعي والروحي، كما أنه
إنه مبقتضى تصوفه كان سباقا إىل نفي وجود تناقض بني : يلوق

كتب ،  اإلكتشافات العلمية احلديثة واملعامل الصوفية والدينية بصفة عامة
ا املسيحية بالتحديد آه لو  :" عبد القادر هذه الكلمات اليت خيص 

لو ... ذلك الراغب يف معرفة الطريقكانوا قد استمعوا ، آه لو وجدوا يل
استمع إيل املسلمون واملسيحيون لكنت قد قضيت على تناحرهم، 

  "وجلعلت منهم أخوة يف اخلارج والداخل
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جتدر اإلشارة إىل أن هذا احلب للمسيحية الذي دعا إليه األمري 
بشكل خاص ينسجم انسجاما تاما مع عاطفة احملبة القوية اليت ينميها 

الكون واالنسان واحليوانات والنباتات، : لكل ما يف الوجوداملتصوف 
وكان األمري يعتقد أن تسمية الناس للكائن ال ميكن أن يتغري أبدا من 
ذا املفهوم انصرف بعد أن خاض جهاده األصغر ضد الغزاة  جوهره  و
ناكثي العهود إىل أن يتكرس بكليته إىل اجلهاد األكرب ، الذي جيعل من 

لكامل بدءا من معرفته لنفسه، شجرة جذورها راسخة يف االنسان ا
األرض، وفروعها تطال يف السماء ، ألنه وفقا للتفويض االهي يوحد 

، كما أنه هو األول الذي تكلم على 1.يف شخصه احلقائق العليا والدنيا
 19احلوار بني الديانات، وكانت هذه الفكرة غريبة خالل القرن الـ

  .ن آنذاكوحىت يف أوروبا مل تك
على الرغم  يف حقيقة األمر أنه: أما خبصوص مجعية العلوم املسلمني

من وصف هؤالء بالرتاثيني واحملافظني إال أن دعوة بن باديس  لو 
ا كانت حتديثية شعاره التحرر من فكر  تعمقنا يف النظر إليها  جند أ
وسلوك وعادات عصر االحنطاط، من طرقية وشعوذة، أما الرجوع إىل 

رية السلف الصاحل فلم يكن يقصد منه الرجوع بالتاريخ إىل الوراء وال س
تقليد أي مرحلة من مراحل املاضي بل كان املقصود هو استلهام 
معنويات العصر الذهيب من ماضينا العريب اإلسالمي ومن أجل استعادة 

                                                            
هندس ميشيل خوري، دار عطية ، ترمجة املاألمير عبد القادر الجزائري: ـ برونو إتيني  1

  18،  17م ، ص1997،  1، لبنان ، بريوت، طللنشر
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اخللفية النضالية اليت طبعت ذلك العصر، أما اعتبار الفوارق الزمنية 
ف العصور وما ينتج من ذلك من اختالف طبيعة املشاكل واختال

وطبيعة احللول، فتلك أمور ال تستدعي نقاشا حوهلا ، ومن هنا كان 
فكر السلفية يف اجلزائر واملغرب العريب عموما ليبرياليا حتديثيا، لذلك ال 
نعجب من حتول هذه احلركة فيما بعد إىل حركة تطالب باالستقالل 

   1.والتحديث
أن بن باديس مل يكن ذلك املقلد األعمى ملا محلته كتب كما 

الرتاث بل كان جمتهدا ومفسرا واعيا للقرآن الكرمي، ولذلك ال نعجب 
إسالم وراثي وإسالم ذايت ، فاإلسالم :من متييزه بني نوعني من اإلسالم 

الوراثي هو الذي يتوارثه األفراد عن أبائهم وأجدادهم دون أن يعرفوا 
لوالته، إسالم مبين على العاطفة، بال تفكري وال تأمل وال معانيه ومد

شرح والتفسري آليات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، هذا 
اإلسالم أهله كثر يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، هو إسالم مقبول 
لكنه الينهض باألمم وال يبين حضارة واليشّيد عمراناً، ونتيجة جهلهم 

يأباها اإلسالم يف أصوله فيه بدعاً وخرافات واعتقادات فاسدة يدخلون 
، فيضّر جبوهر العقيدة ، فاإلسالم الوراثي هو مابين على اجلمود ومنابعه

                                                            
، مركز دراسات الوحدة 2، طإشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ حممد عابد اجلابري 1

  108م، ص 1990العربية، بريوت، لبنان، 
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والتقليد فال فكر فيه وال نظر، يتبع فيه األبناء ما وجدوا عليه األباء، 
  1.وحمبة أهله لالسالم إمنا هي حمبة عاطفية حبكم الشعور والوجدان

أما بالنسية لفكر أركون العلماين إذا نظرنا إليه بنظرة موضوعية فإننا 
جند أن الكثري من أفكاره مقبولة ال سيما ما يتعلق بوجود عقلية التربير 
يف تاريخ الدولة الرتاثية اليت ال عالقة هلا بالسياسة الشرعية اليت تسرتت 

أدخلت يف  ا، خاصة بعد اخلالفة الراشدية، كما أن هناك أمورا
  .اإلسالم باسم الدين وليست منه يف شيء

لكن ما يؤاخذ على حممد أركون وإن كانت علمانيته خافتة ومعتدلة 
نسبيا، ومع ذلك بعض أفكاره جاءت مغالية وعدائية لإلسالم مثل 
حماولته إجراء مطابقة بني القرآن والتوراة واألناجيل، والنظر إليها 

  . 2 تعرض االجنيل والتوراة إىل التحريفبوصفها وحيا دون اإلشارة إىل
مث إن التشكيك يف األسس اليت تكون اإلسالم واملقصود بذلك 
السنة النبوية من باب إيديولوجيا التربير هو إتالف وحتطيم له وليس 

  .إعادة بناء
  :الخاتمة

يف اخلتام ال يسعين إال أن أذكر حضراتكم أن إثارة إشكالية الرتاث 
فكر الفلسفي اجلزائري موجودة إىل اليوم ، واخلوض يف واحلداثة يف ال

                                                            
  .120، ص14م/3، جالشهاب: ابن باديس  - 1
، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ،ناشرون، الهرمينوطيقا والفلسفةعبد الغين بارة،  2
  .551م، ص2008/هـ1429، اجلزائر، 1ط
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هذه اإلشكالية ال يعين إضرام العداوة بني هذين التيارين فهي ليست 
مظهرا من مظاهر الصراع اإليديولوجي باملعىن الكالسيكي للكلمة، 
فهي ليس بالضرورة تعكس مصاحل طبقية متناحرة، وإمنا الغرض منها 

ا  هو احلوار الفكري اخلالص الذي بإمكانه أن يتوج مبقاربات من شأ
ا، واحلقيقة أن  أن توحد صفوف املسلمني على رؤية واحدة، أو تقار
مثل هذه امللتقيات واحلوارات الفلسفية والفكرية اليت تعرض املواقف 
دف دائما إىل النزوع حنو االستقرار الفكري ويتم  الفكرية املختلفة 

ا ومن ذلك بنقد اإلشكاليات والعم ل على تفكيكها حىت تتضح ثغرا
مث ميكن حلها وجتاوزها، وهذا ما نطمح إليه مجيعا يف هذا امللتقى، ويف 
رأيي الشخصي املتواضع أن اإلشكاليات اليت باتت تطرح اليوم على 
الساحة الفكرية الفلسفية اجلزائرية هي اليت يطرحها الفكر العلماين، 

ألفكار اجلديدة وأن نرتيث إصدار لذلك ينبغي أن نتعامل مع هذه ا
األحكام عليها وأن نتجنب لغة الرفض والتقليد األعمى الذي ورثناه 
جيل عرب جيل، لذلك فيما أعتقد أن مهمة املفكر اجلزائري والعريب 
املسلم هو العمل على نقد ومتحيص هذه األفكار وفق منهج علمي 

ثريا ال ميكن رفضه ومبوضوعية شديدة ألن الفكر العلماين الذي شاع ك
بسهولة بل حيمل يف طياته الكثري من األفكار املقنعة، وهو فكر يتزايد 

  . وينتشر سريعا يف كافة العامل اإلسالمي
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مشروع ابن باديس اإلصالحي بين المحافظة على القيم والتفّتح 
  .على اآلخر

  .)     أستاذ بالمركز الجامعي غليزان( حمدي لكحل: األستاذ   

    :م تقدي
يعاين الوطن العريب اليوم من أزمات حادة اقتصادية وسياسية وثقافية 
واجتماعية وتربوية جعلت األمة العربية تعيش على هامش التاريخ، أمة 

ا الدول الغربية العظمى مبا خيدم  مستهلكة ال منتجة تتالعب 
مصلحتها أي مصلحة هذه الدول، ويرجع السبب يف كل ذلك إىل 

عن (أشكاله املختلفة املباشرة منها من بينها االستعمار ب عوامل عّدة
عن طريق االنتداب والوصاية (، وغري املباشرة )طريق التدخل العسكري

  ) . والتبعّية
نكاد جنانب الصواب إذا قلنا أّن أمراض األمة العربية تزداد يوماً  وال   

طائفية بعد يوم، وما حيدث من اضطرابات سياسية وانقسامات عرقية و 
ليبيا، مصر، سوريا، (يف الكثري من الدول العربية  ةوايديولوجي

  . مبسّمى الربيع العريب إال دليل على ذلك ) اخل...اليمن
إضافة إىل ذلك العامل اليوم متجه حنو رؤية جديدة أصبحت العوملة    

أحد مظاهرها بسبب التقدم الذي مشل خمتلف جوانب احلياة خاصة 
تية املتدّفقة حيث أضحت األمة العربية تشاهد باألعني الثورة املعلوما

وتنبهر مبا حيدثه اآلخرون دون مشاركة، وكأن العقل العريب ال يقدر 
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على التفكري، واإلبداع، واإلنتاج، ُوجد هكذا لينفعل دون أن يتفاعل 
  .إجيابياً 

ضة األمة العربية ال ميكن أن تتحقق إال بإصالح أوضاعها     لكن 
ّدية ويف ميادين خمتلفة مبا خيدم التنمية والتقدم، وهذا بصياغة املرت 

مشروع إصالحي فّعال يساهم بإجيابية يف إخراج الفرد العريب من حالته 
املتخلفة إىل حالة من التطور والتحّضر، وهذا بالرجوع إىل الرتاث 

  .واالستفادة منه ولو يف بعض جوانبه مع األخذ بنتائج العلوم احلديثة 
عل من بني الشخصيات يف اجلزائر اليت استطاعت أن تنتج ول

مشروعًا إصالحيًا قد يستفيد منه جمتمعنا اليوم الشيخ عبد احلميد بن 
صاحب خطة ُملهمة، ونظرة ثاقبة لألحداث ) م1940 -1889(باديس 

والوقائع استطاع يف الظروف احلالكات صياغة مشروع إصالحي واجه 
ذي كان يستهدف هوية الفرد اجلزائري من به املشروع االستعماري ال

دين ولغة وأخالق ووطن، لكن ما يلفت االنتباه أن أفكار ابن باديس 
اإلصالحية ليست أفكارًا تراثية بسيطة منغلقة، وإمنا أفكارًا حداثية  
كذلك توفيقية بني احملافظة على القيم من جهة وبني التفتح على اآلخر 

ذه الورقة أن تكشف عنه وتؤكده، من جهة أخرى، وهذا ماحاولت ه
  :ولبلوغ ذلك جيدر بنا طرح التساؤالت اآلتية

  ماهي املقومات اليت قام عليها املشروع اإلصالحي عند ابن باديس؟
  مادور الرتبية والتعليم يف هذا املشروع اإلصالحي الباديسي؟
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كيف استطاع ابن باديس أن يقدم رؤية توفيقية بني احملافظة على القيم 
  ن جهة والتفتح على اآلخر من جهة أخرى؟م

  :وقد تضمنت هذه املداخلة العناصر اآلتية
  .) ابن باديس الفكر والشخصية(التعريف بابن باديس  - 1
ينحدر الشيخ عبد احلميد ابن باديس من أسرة قسنطينية مشهورة    

بالعلم والثراء واجلاه كانت منذ القدم ذات نفوذ سياسي يف املغرب 
ي، نبغ منها شخصيات تارخيية المعة منها بلكني بن زيري اإلسالم

الذي كان ابن باديس كثريًا ما ) م1061ت(واملعّز بن باديس ) م984ت(
كيف ال، وهو الذي سّل سيفه ضّد البدع والضالالت ثائراً    1يفتخر به

على الدولة العبيدية الشيعية يف مصر ومذهبها الشيعي الرافضي، حىت 
  .يف املغرب األوسط وربوع إفريقيا للمذهب املالكي السّين أعاد االعتبار 

الذي   )م1899ت(أما أسالفه املتأخرين فنذكر منهم املّكي بن باديس
كان قاضيًا وعاملًا جليًال ُعرف بغزارة علمه و سعة إطالعه يف الفقه 

ومل يكن عاملًا يف الدين فقط، وإمنا كان  1.والعلوم اإلسالمية األخرى
  .ّنكاً عمل طوال حياته على الدفاع عن حقوق اجلزائرينيسياسياً حم

                                                            
، )المراحل الكبرى(غاية اإلستقالل تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ إلى : صاحل فركوس -1

 .72م ، ص  2005دار العلوم للنشر والتوزيع ، دون طبعة ، 
الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة اإلسالمية العربية في  :تركي رابح عمامرة  - 1

  . 29، ص 2003، 2املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ط ئر،الجزا
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 بقسنطينة عاصمة الشرق اجلزائري عبد احلميد بن باديس ولد الشيخ
 وهو م1889ديسمرب 04:لاملوافق  ،ه1307الثاين  ربيع11األربعاءمساء يوم 

، وقد ترىب تربية إسالمية أصيلة سامهت فيها أسرته، الولد البكر ألبويه
حممد بن املصطفى بن باديس، وأمه زهرية بنت جلول،  خاصة والده

اليت كانت هي األخرى تنتمي إىل أسرة شريفة عرفت بنسبها ومكانتها 
يف  قسنطينة، زّوجه أبوه بابنة عمه يامنة بنت باديس حني بلغ اخلامسة 

لكنه مل يكمل حياته معها بسبب رفضها ) م1904(عشر من عمره 
ج بعدها أجنبت له ولدًا أمساه عبده امساعيل املكوث مع والديه فلم يتزو 

الذي تويف وعمره سبعة عشر عامًا إثر حادث مروّع ومفاجيء ورغم  
كل هذا إال أن ذلك مل يثن من عزميته، ومل يثّبط من إرادته للدفاع عن 
دينه، اإلسالم احلنيف وعن لغته العربية الشريفة، وعن وطنه اجلزائر 

الباديسي أحد البيوتات املشهورة بنضاهلا اجمليدة لذلك يعترب البيت 
وعلمائها وفقهائها يف اجلزائر خاصة، والوطن العريب عامة  فقد حاز 
هذا البيت شهرة بني بيوتات مدينة قسنطينة على أكثر من مستوى 

  1. ودور أجنب العلماء والقضاة
أما عن تعليمه وأساتذته، فقد اختار له أبوه من خرية األساتذة 

وأشرفهم حرصاً منه على تربية ابنه تربية صاحلة وتعليمه تعليماً وأكفئهم 
حفظ القرآن الكرمي على يد الشيخ حممد املدلسي وهو يف سن . نافعاً 

                                                            
البيت الباديسي مسيرة علم ودين : عبد العزيز فياليل وأمحد صاري والطاهر بونلين  – 1

  .31ص، 2012، 1دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،وسياسة
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الثالثة عشر، وبعدها أّم املصلني يف صالة الرتاويح ثالث سنوات 
متتالية، تعلم العلوم الدينية واللغوية على األستاذ القدير الشيخ محدان 

وبعد أن لقي الشيخ محدان لونيسي مضايقات  ) م1920ت (سي لوني
كثرية من طرف سلطات االحتالل الفرنسي اضطر إىل السفر إىل 

وقد أوصى أباه بأن يبعث ابنه عبد  م1908احلجاز وكان ذلك سنة 
احلميد يف رحلة علمية إىل جامع الزيتونة املعمور إلمتام دراسته ألنه 

ناجح الذكي النبيه وقد استجاب أبوه وجد فيه مواصفات الطالب ال
  .م1910لوصية أستاذه فبعثه إىل جامع الزيتونة املبارك يف جانفي 

خضع ابن باديس المتحان القبول الذي كانت جتريه جامعة الزيتونة 
على الطلبة الوافدين إليها من دول أخرى وقد تفاجأت اللجنة املشرفة 

ارفه، مت قبوله وتسجيله، على االمتحان مبستواه وبفطنته وبسعة مع
فدرس يف جامع الزيتونة املعمور حىت حتصل على شهادة التطويع بعد 

وبعدها بسنتني أجنز ما يعادل  ، )م1911جوان(سنة ونصف من الدراسة 
شهادة العاملية أو يفوقها، وبذلك يصبح جمموع السنوات اليت قضاها 

نصف أي من ابن باديس يف جامع الزيتونة يف تونس ثالث سنوات و 
  .م1913إىل شهر جويلية  م1910جانفي 

حامًال رسالة ثقيلة يف وجدانه  م1913عاد إىل قسنطينة منتصف سنة 
وجتاه دينه  ،جتاه وطنه الذي عاث فيه االستعمار الفرنسي فساداً وختريباً 

الذي أصبح حيتضر بني أهله حيث التنصري من جهة والطرقية 
ا من ا وبدعها وشركيا جهة أخرى غري أنه شعر باملسؤولية  بضالال
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وحتّملها، فبدأ بتطبيق مشروعه الذي يتخذ من الرتبية والتعليم كمنطلق 
  .للنهضة والتحرر من قيود االستعمار فجعل من اإلصالح أحد أولوياته

وأثناء عودته منها زار العديد من األقطار  م1920هاجر إىل احلجاز عام 
فزار سوريا مث لبنان وبعدها شّد الرحال  العربية فكانت البداية بالشام

إىل بيت املقدس أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني عاد إىل قسنطينة 
، بعد هذه الرحلة اليت دامت ستة أشهر، واليت استفاد منها  م1914سنة 

كثريًا، حيث اتضحت لديه معامل مشروعه اإلصالحي الذي ينطلق من 
  .الرتبية كأساس لإلصالح

الشيخ ابن باديس يناضل ويكافح على خمتلف األصعدة من أجل  ظل 
حترير الوطن من قبضة املستعمر، وحتقيق النهضة واإلصالح املنشود 

 أفريل16:ل، املوافق ه1359األول  ربيع08حىت وافته املنية يوم الثالثاء 
عند ) أفريل 16(يف مسقط رأسه، ويعترب هذا التاريخ أي  م1940

ترك لنا مرياثًا فكريًا وثقافيًا متنّوعًا يعّرب عن  للعلم، وقداجلزائريني يوم 
  1:نبوغه وعبقريته، ومن بني آثاره

  .تفسري ابن باديس أو جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري -
من هدي النبوة أو جمالس التذكري من كالم البشري النذير صّل اهللا  -

  .عليه وسّلم
  .رجال السلف ونساؤه -

                                                            
يد للكتاب ، دار الرش01مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ج: ابن باديس – 1

 .39ص 2009، 1والقرآن الكرمي، ط
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  .اهلادفالقصص  -
  .العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  -
  .مباديء األصول -
  .رسالة جواب سؤال عن سوء مقال -
  .حتقيق وتقدمي: العواصم من القواسم أليب بكر بن العريب املالكي  -
  .حتفة املستهدي يف إثبات خروج املهدي -
  .التأفني ملنكر التأبني -

  .ته يف الشهاب والبصائر وغريمها كما ُمجعت مقاال
  .مقومات مشروع ابن باديس اإلصالحي - 2
الدين : على مقومات ثالثة هي اإلصالحييقوم مشروع ابن باديس    

اإلسالمي، اللغة العربية، الوطن اجلزائري، وهي اليت أراد من خالهلا 
إصالح الواقع اجلزائري املتخلف حتت قبضة االستعمار الفرنسي، كما 

ا متّثل مرجعيات الشخصية اجلزائرية وعلى هذا األساس صاغ ابن . أ
   - اإلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطننا-باديس شعاره املعروف

  . الدين اإلسالمي - أ
وهو الدين الذي أمر اهللا تعاىل عباده بأن يدينوا به متمثًال يف    

ية املطهرة، وما ينبثق القرآن الكرمي والسنة النبو : مصدريه األساسيني
منهما من عقيدة صحيحة، وسنة مطهرة، وسرية نبوية عطرة يعترب مقّوم 
أساسي ورئيسي من مقّومات املشروع اإلصالحي عند الشيخ عبد 
احلميد بن باديس باعتباره املرجع األساس يف نظره وهو منطلق كل 
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تقدم وإصالح منشود، ويتأكد هذا الكالم يف مقولة ابن باديس 
ا فكانت سالمًا على : " الشهرية  ضة بنينا على الدين أركا ضتنا 

البشرية الخيشاها واهللا النصراين لنصرانيته وال اليهودي ليهوديته، بل وال 
اجملوسي جملوسيته، ولكن جيب واهللا أن خيشاها الظامل لظلمه، والدجال 

ضة بنيناها على العروبة واإلسال م والعلم لدجله، واخلائن خليانته، 
  1".والفضيلة 

فقد سّخر . لذلك، جند أن ابن باديس يويل أمهية بالغة للدين اإلسالمي
له حياته لتعلمه وتعليمه ونشر مبادئه والدفاع عنه، فكانت البداية 

حيث جعل من  بتفسري القرآن الكرمي باجلامع األخضر يف قسنطينة،
تغيري والبناء دراسته وتدريسه أساس دعوته وحمور انطالقته يف ال

  .1والتجديد واإلصالح
فالتمسك بالدين اإلسالمي ميأل الفراغ الروحي للفرد، وميّد اإلنسان  

بطاقة روحية هائلة جتعل لإلنسان إرادة قوية وعقًال متفتحًا يقظًا يفّكر 
ويتأمل يف خملوقات اهللا تعاىل فيكتشف أسرار وخبايا الكون والطبيعة 

يف خلق السموات واألرض واختالف الليل  ﴿إنّ : جمّسدًا قوله تعاىل
والنهار آليات ألويل األلباب الذين يذكرون اهللا قيامًا وقعودًا وعلى 

                                                            
 .358، ص13م/8، جالشهاب: ابن باديس  -1
، 1، دار قرطبة، ط اإلمام عبد الحميد بن باديس السلفية والتجديد: حممد الدراجي  - 1

  . 64، ص2007
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م ويتفّكرون يف خلق الّسموات واألرض ربّنا ما خلقت هذا باطًال  جنو
  1.﴾.سبحانك فقنا عذاب الّنار

افعة، يعمل اإلنسان على حتويل هذه الطاقة الروحية إىل مشاريع عملية ن
فيها خري وافر للعباد، يعمل للدنيا واآلخرة معاً، تنتظم أمور احلياة يدرك 
ا ويعرف حقوقه حيرص على حتقيقها كل ذلك وفق  الفرد واجباته يقوم 

  .رؤية واضحة ومنهج سليم
إن الدين اإلسالمي أم املرجعيات كلها عند ابن باديس، فهو مصدر 

،  "مبدؤنا السياسي:"ت عنوانالقوة لشعب أعزل يف مواجهة عدوه وحت
حنن قوم مسلمون جزائريون، يف نطاق اجلمهورية :" كتب يقول

الفرنسوية، فألننا مسلمون نعمل على احملافظة على تقاليد ديننا اليت 
تدعو إىل كل كمال انساين، وحنرص على األخوة والسالم بني شعوب 

هم مقّومات البشر، ويف احملافظة على هذه التقاليد احملافظة على أ
قوميتنا وأعظم أسباب سعادتنا وهنائنا، ألننا نعلم أنه اليقدر الناس أن 

ا   " 2يعيشوا بال دين، وأن الدين قوة عظيمة ال يستهان 
إن الدين  : "لذلك يقول عنه. ألمهية الدين كان ابن باديس مدركاً 

كشريعة وسلوك ونظام حمكم، نعمل به يف حياتنا، وقوة معنوية نلتجيء 
ذيب أخالقنا وقتل روح اإلغارةإ والفساد منا، واماتة اجلرائم  ليها يف 

                                                            
  .191إىل  190، اآليات من  سورة آل عمران: القرآن الكرمي  - 1

  .277، ص1997،  3شركة اجلزائرية، ط، ال3اته وآثاره جابن باديس حي: عمار طاليب -2 
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خدمته بنشر مبادئه احلقة من بيننا، فلهذا ال نألو جهدًا يف 
  .2..."العالية

وإميانًا منه بدور الدين ومكانته تّفرغ ابن باديس لتعليم أبناء اجلزائريني 
املساجد واملدارس أمور دينهم من عقيدة وفقه وأصول وسرية نبوية يف 

والكتاتيب، ويف خمتلف احللقات العلمية للكبار والصغار، للذكور 
واإلناث، جمّددًا العهد مع العقيدة اإلسالمية الصحيحة عقيدة السلف 
الصاحل الحتريف والإبطال و التعطيل حماربًا البدع واخلرافات وخمتلف 

صنيع بعض  الضالالت يف العقيدة اليت كانت شائعة، واليت كانت من
مباديء دعوة مجعية  –يقول الشيخ يف مقال عنوانه . الطرق الصوفية

األوضاع الطرقية : "متحدثًا عن الظواهر الطرقية يف اجلزائر  –العلماء 
بدعة مل يعرفها السلف، ومبناها كلها على الغلّو يف الشيخ والتحيز 

نالك من إىل ما ه ...، وخدمة دار الشيخ، وأوالد الشيخألتباع الشيخ
استغالل وإذالل وإعانة ألهل اإلذالل واالستغالل، ومن جتميد 

   1"للعقول، وإماتة للهمم، وقتل للشعور، وغري ذلك من الضرر 
لقد آمن ابن باديس بقوة الدين اإلسالمي وقدرته على صنع األفراد 
رجاًال ونساًءا كما فعل يف املاضي مع األجداد ، فقد أنتج رجاًال 

                                                            
   . 278ص: نفسه -2
، جريدة الشروق مرجعيات الهوية الجزائرية في فكر اإلمام ابن باديس: علي بن حممد -3

 . 15ص  ، 3661م، العدد21/05/2012اليومي،  
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، ونساًءا عظيمات ، احتضنوا الدين وأحبوه فأحبهم  شجعان عظماء
اهللا ونصرهم وكانوا قادة بأخالقهم وبتطورهم يف خمتلف العلوم 
واملعارف، فكانوا أسياد غريهم، بنوا حضارة اإلسالم يف العراق والشام 

نريب تالمذتنا على :"يقول ابن باديس . اخل...وقرطبة واملغرب واجلزائر
ونوّجه نفوسهم إىل القرآن يف كل يوم، وغايتنا الين  القرآن من أول يوم،

ستتحقق أن ُيكّون القرآن منهم رجاال كرجال سلفهم، وعلى هؤالء 
الرجال القرآنيني تعّلق هذه األمة آماهلا ويف سبيل تكوينهم تلتقي 

  1."جهودنا وجهودها
وميكن للفرد اجلزائري إذا ما وعى هذا أن يرفع عن نفسه هذه احلالة  

الرتاجع والتخلف والرتدي ويتحرر من قبضة االستعمار، فينهض  من
من جديد لكن بالدين الصحيح كما ارتضاه اهللا لعباده، ال دين الطرق 

من أجل ذلك حارب كل . الصوفية اليت مل تستقم على املنهج السليم
املظاهر السلبية يف االعتقاد اليت كانت ترّوج هلا الطرق الصوفية حبكمة 

يقول . ن عنف أو جتريح ، وباحلجج الدامغة واألدلة املقنعةوأدب، دو 
الشيخ عبد احلميد بن باديس يف مقال له نشره يف جملة الشهاب حتت 

حاربنا الطرقية ملا عرفنا : " قال . عنوان ملاذا حارب الشهاب الطرقية؟
من بالء على األمة من الداخل ومن اخلارج فعملنا  –علم اهللا  -فيها

                                                            

  . 291م، ص/5-4ج الشهاب: ابن باديس  -1
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وهدمها مهما حتملنا يف ذلك من صعاب وقد بلغنا غايتنا على كشفها 
  ". واحلمد هللا 

والغريب يف األمر أن هناك أفكارًا غريبة كانت شائعة بني اجلزائريني 
أوجدها االستعمار وساهم الطرقيون يف انتشارها ، فأفشلت الفرد 
اجلزائري، وأصبح ينظر إىل األمور من زاوية ضّيقة مظلمة اليرى 

 - ، - اعتقد والتنتقد –ومن بني األفكار اليت كانت منتشرة . احلقيقة
، وقد أدت هذه الظواهر االجتماعية –نأكل القوت ونستىن املوت 

اخلطرية إىل فساد العقيدة، واحنراف األخالق، فأصاب الفرد اجلزائري 
الشلل واجلمود يف الفكر والشعور، فغابت أفق املستقبل، وأصبح ينظر 

ا الشيء النعمل والنفّكر والنسعى يف حياتنا مادام إىل الدنيا على  أ
املوت آت، فاالستعمار قضاء وقدر، والفرنسي سيد وأنا عبد قضاء 

  .وقدر كذلك وهكذا األمر
إن هذا االحنراف واجهه ابن باديس مبينًا احلق من الباطل، داعيًا يف 

صروه، الوقت نفسه شيوخ الزوايا أن ينتهوا عن هذا ويبّينوا احلق وين
) م1934ت(مثلما فعل مع شيخ الزاوية العلوية مبستغامن أمحد بن عليوة

بسبب إحنرافاته وسوء أدبه  –جواب سؤال عن سوء مقال  –يف رسالته 
             1.مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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لقد انشرت األفكار السلبية واالعتقادات الفاسدة فتعطلت الروح   
وناهلا الكلل،  لذلك صّوب ابن باديس الفاعلة، وصدأت اهلمة، 

أفكاره حنو الروح وعملوا بال هوادة على ترميمها لكي تعود إىل 
 .ماكانت عليه يف سالف عهدها نقية طاهرة وفعالة

ا من  لقد رّكز ابن باديس على إصالح العقيدة وذلك بتنقيتها مما حلق 
 النفوس بدع وخرافات وشركيات والدعوة إىل العقيدة اليت حتيا يف

ا كائنات ُخلقت للحياة الكرمية املفضية إىل احلياة  وجتعلها تؤمن أ
املخّلدة أي يفهم الفرد العالقة بني الدنيا واآلخرة حيث يستثمر يف 
الدنيا أحسن استثمار فيجعلها طريقًا آمنًا يؤدي به إىل الفوز يف الدار 

وراثي وإسالم كما يرى ابن باديس أن اإلسالم نوعان إسالم ،  اآلخرة 
ذايت، فاإلسالم الوراثي هو الذي يتوارثه األفراد عن أبائهم وأجدادهم 
دون أن يعرفوا معانيه ومدلوالته، إسالم مبين على العاطفة، بال تفكري 
وال تأمل والشرح والتفسري آليات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 

ية واإلسالمية، هو الشريفة، هذا اإلسالم أهله كثر يف اجملتمعات العرب
إسالم مقبول لكنه الينهض باألمم واليبين حضارة واليشّيد عمراناً، 
ونتيجة جهلهم يدخلون فيه بدعًا وخرافات واعتقادات فاسدة يأباها 
اإلسالم يف أصوله ومنابعه، فيضّر جبوهر العقيدة، فاإلسالم الوراثي هو 

يتبع فيه األبناء ما مابين على اجلمود والتقليد فال فكر فيه وال نظر، 
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وجدوا عليه األباء، وحمبة أهله لالسالم إمنا هي حمبة عاطفية حبكم 
  1.الشعور والوجدان

إن اإلسالم الوراثي التقليدي  بالرغم من أن ابن باديس يعرتف ببعض 
فضائله إال أنه الحيّبذه ألنه اليساعد على التقدم والتطور والنهوض 

سالم الذايت فهو اإلسالم املبين على التفكري باألفراد واجملتمعات، أما اإل
والتحليل، والنظر والتأمل ، نابع اإلعتقاد به من العقل، اليعتقد فيه 
املرء إال بدليل يرّكز على الرباهني واحلجج العقلية أفراده يتدبرونه 

م فيفلحون يف الدنيا واآلخرة    .ويتخذونه طريقاً يسريون عليه يف حيا
يت هو اإلسالم الذي جاء به القرآن الكرمي وأمرنا أن إن اإلسالم الذا

قل إّمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى " نُقيمه على الفكر 
  2"مثّ تتفكّروا 

إن األمم يف نظر ابن باديس التنهض إال بالتفكري يف الطبيعة ويف آيات 
فكر، وذلك اهللا، والتتقدم إال ببناء أعماهلا وأحكامها وأقواهلا على ال

  .1وحده هو سبيل احلضارة والعمران واستغالل الكون
من هنا جاء تأكيد ابن باديس على أن اإلسالم احلقيقي يف نظره هو 
اإلسالم الذايت الذي أصله القرآن الكرمي والسنة النبوية املطّهرة، وأن 

                                                            
 .120، ص14م/3، جالشهاب: ابن باديس  -1
 . 46، اآلية سورة سبأ: القرآن الكرمي  -2
ي الدين سامل  - 1 ، 1، دار الشروق، طابن باديس فارس اإلصالح والتنوير: حممد 
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السبيل الوحيد للتوصل إليه ومعرفته هو سبيل التعليم ألن املسلم 
لمًا حىت يتعلم اإلسالم، فاملسلمون أفرادًا ومجاعات اليكون مس

مسؤولون عن تعلم وتعليم اإلسالم للبنني والبنات، للرجال والنساء، كل 
  . 1مبا استطاع والقليل من ذلك خريه كثري

فالدين اإلسالمي ركيزة أساسية الميكن االستغناء عنها أو جتاهلها يف 
ما نلمسه يف خمتلف الربامج  املشروع اإلصالحي عند ابن باديس، وهذا

اليت كان يدرسها لطلبته، ألن الرتبية يف نظره موجهة لإلنسان وأن 
اإلنسان اليستطيع أن يعيش بدون دين، فاإلنسان كائن ديين لذلك 

  2"الدنيا كلها إذا مل يكن فيها دينلعنة اهللا على : " رفع صوته مرة قائالً 
 .اللغة العربية  -ب

ين كمقوم رئيسي وركيزة أساسية يف املشروع إن احلديث عن الد  
اإلصالحي عند الشيخ عبد احلميد بن باديس يقودنا إىل احلديث عن 
اللغة كمقوم حموري الميكن جتاهله أو القفز عليه فاللغة هي لسان الفرد 
والناطق الرمسي بإمسه، بإعتبار أن الفرد يعرف بلغته وحىت أفكاره وأرائه 

ا تعرف إنطالقا  من كال مه أي لغته، فاللغة ثابت من ثوابت األمة 
حتافظ على وجودها وتضمن استمراريتها، فاللغة هي الوطن وهي 

                                                            

  .224، ص1ابن باديس حياته وآثاره ج: مرجع سابق 1 
ابن باديس التحول من : عن عشرايت سليمان : الطاهر فضالء قال الشيخ الرئيس   - 2

، 02برزخية القول إلى حضور الفعل مالمسة لفقه سياسةاإلصالح وإصالح السياسة ج
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اجلنسية وتتمثل يف اآلداب العربية وفروعه واحلكم واألمثال والشعر 
   1.والنثر والنحو والصرف والبالغة والبيان واإلنشاء

ا يعّرب إن اللغة وسيلة اتصال وتواصل بني األفراد واجمل تمعات، إذ 
اإلنسان عن أماله وأحالمه وحىت آالمه،  لذلك يعّرفها عبد القادر 

ا كل قوم عن أغراضهم: " اجلرجاين  وإميانًا بدور  2"اللغة هي ما يعّرب 
اللغة وقيمتها فقد أوىل هلا ابن باديس مكانة خاصة يف مشروعه 

لغة القرآن الكرمي إذ اإلصالحي والرتبوي، ونقصد باللغة اللغة العربية 
الميكن احلفاظ على الدين إال باحلفاظ على اللغة العربية، والتستقيم 
األحوال إال بتعلمها والتمكن منها، فحفظها هو حفظ لألمة، واملساس 

فاللغة العربية يف نظر ابن باديس ليست حكراَ .ا هو مساس باألمة
بيًا حىت وإن مل ينحدر على العرب، وإمنا كل من يتكلم العربية يعترب عر 

من ساللة العرب، باعتبار أن الدين اإلسالمي مل يأت للعرب وحدهم 
، وبالتايل فإن من يدين اإلسالم يفرتض منه أن يتكلم العربية، فتنمو 
دي  بذلك األمة العربية بنمو عدد من يتكلمون لغتها ويهتدون مثلها 

يف تاريخ بغداد  اإلسالم وقد اّتضح ذلك يف حديث رواه ابن عساكر
جاء : " بسنده عن مالك الزهري عن أيب سلمة ابن عبد الرمحان قال 

قيس بن مطاطية إىل حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي 
                                                            

، دار ابن حزم للطباعة مقاالت االسالميين في األدب والنقد: أمحد الرفاعي شريف  - 1
  .228م، ص2009، 1ت لبنان، طوالنشر والتوزيع بريو 

  . 272،  ص2007، 2، دار النفيس، طكتاب التعريفات: اجلرجاين  - 2
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هذا األوس واخلزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، : وبالل احلبشي فقال 
رومي يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فما بال هذا، يعين الفارسي وال

واحلبشي، ما يدعوهم إىل نصره وهم ليسوا عربًا مثل قومه، فقام إليه 
معاذ بن جبل رضي اهللا عنه فأخذ بتلبيسه على ماحنره من الثياب، مث 
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم مغضبًا جير رداءه ملا أعجله من الغضب 

ليجتمع الناس فقال  - الصالة جامعة  –حىت أتى املسجد مث نادى 
أيها الناس الرب واحد، واألب واحد، والدين : " لى اهللا عليه وسلم ص

واحد وليست العربية بأحدكم من أب وال أم وإمنا هي اللسان فمن 
ذا املنافق فما تأ: تكلم العربية فهو عريب، فقام معاذ وقال  مرين 

  1"دعه إىل النار، فكان قيس ممن ارتد يف الردة فقتل: يارسول اهللا ؟ قال
خالل هذا احلديث الشريف، يتبني لنا أن الرسول صلى اهللا عليه  من

وسلم وضع قاعدة متينة مفادها أن القومية العربية ينضوي حتتها كل 
من يتكلم العربية، وهدفه من ذلك مجع الشمل باللسان الواحد حىت 

  .وإن اختلف الدم واجلسم لتنمو وتتطور اللغة العربية وتنتشر
ذا احلديث شارحًا إياه موضحًا مدلوله مبينًا أن  لقد تأثر ابن باديس

الرسول صلى اهللا عليه وسلم رجل القومية العربية األول ألنه ناضل 
وجاهد من أجل هذه اللغة معتربًا إياها أداة إجيابية يف خدمة إجتماع 
م، وهذا ما اعرتف به حىت غري العرب أمثال غوستاف  البشر وتعاو

                                                            

  . 19، ص1997، 3، الشركة اجلزائرية، ط4ابن باديس حياته وآثاره ج: عمار طاليب 1 
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مل يعرف التاريخ فاحتًا أرحم من العرب، :" يف قوله)م1931ت(لوبون
م فتحوا فتح هداية الفتح استعمار وجاءوا دعاة سعادة ال طغاة  أل

فالعربية بإعتبارها لغة القرآن الذي ارتضاه اهللا للبشرية مجعاء " 1استعباد
م  ليست للعرب فقط دون غريهم وإمنا هي لغة البشر مجيعهم عر

باديس وكّرس حياته لتجسيده فاللغة وعجمهم وهذا ماآمن به ابن 
العربية بالنسبة إليه مرجٌع رئيسٌي من مرجعيات اهلوية اجلزائرية،العالقة 
وطيدة بينها وبني الدين ألن القرآن الكرمي جاء بالعربية، وأن نيب األمة 
نشر رسالته بالعربية، فهي اللغة اليت أقّرها وارتضاها اهللا لعباده لكن مع 

للغات واللهجات األخرى فابن باديس كان يؤمن بالدور احرتام بقية ا
ا متحدين كتلة واحدة   الفعال للغة، فاللغة الواحدة جتعل املتكلمني 
فهي توّحد اللسان وتقّرب العقول وجتمع النفوس على اخلري لذلك 

تكاد ال ختلص أمة من األمم لعرق واحد وتكاد التكون أمة : " يقول 
ان واحد فليس الذي يكون األمة ويربط أجزاءها من األمم التتكلم بلس

ويوّحد شعورها ويوجهها إىل غايتها هو هبوطها من ساللة واحدة، وإمنا 
ويضرب لنا ابن باديس  ،" 2الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد

لو وضعت أخوين شقيقني يتكلم كل : " مثاًال رائعًا على ذلك ويقول 
ينهما من اختالف نظر وتباين قصد واحد منهما بلسان وشاهدت ماب

وتباعد تفكري، مث وضعت شاميًا وجزائريًا ينطقان باللسان العريب ورأيت 
                                                            

  .21ص: املرجع السابق - 1
  .20ص:نفسه  - 2
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مابينهما من احتاد وتقارب يف ذلك كله، لو فعلت هذا ألدركت 
  "1باملشاهدة الفرق العظيم بني الدم واللغة يف توحيد األمم 

ية اجلزائرية فقد عمل وألن اللغة ضرورية وهي أحد اجلوانب املهمة للهو 
االستعمار بكل جهد من أجل تدنيسها وختريبها وإضعافها، وإحالل 
حملها اللغة الفرنسية، ومن أجل ذلك، غلق املدارس والكتاتيب اليت 
تدّرس باللغة العربية وألزمها على التعليم باللغة الفرنسية  وشّجع على 

إلداري يف خمتلف تعلم الفرنسية كبديل عن العربية، فجعل التعامل ا
الدوائر والعمالت باللغة الفرنسية فأصبحت كل اإلدارات تتعامل باللغة 
الفرنسية وتفرض ذلك على اجلزائريني، فكتابة العقود كالبيع والشراء 
والزواج يتم بالفرنسية وإال ترفض، ووصل األمر إىل القضاء، فكثرياً 

م أما . الفرنسية ماتذهب حقوق اجلزائريني هباًء نتيجة عدم اتقا
م  املعمرون فكانوا يتكلمون باللغة الفرنسية مع اجلزائريني ووصل األمر 
إىل سّبهم وشتمهم واملساس بكرامتهم خاصة يف املعامل واملزارع وذلك  
ا احلكومة  كله باللغة الفرنسية، بل إّن سياسة التجهيل اليت اعتمد

لفرنسة، فشّجعت على االستعمارية ضد اجلزائريني وجٌه آخر من أوجه ا
انتشار اللغة الدارجة واملمزوجة بالفرنسية حىت تقضي على اللغة العربية 

  .تدرجيياً 

                                                            
  . 20ص:   املرجع السابق  - 1
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وبعد أن شرعت فرنسا يف تعليم أبناء اجلزائريني كانت كل املناهج  
التعليمية باللغة الفرنسية، إال بعض احلصص اليت كانت باللغة العربية 

ن وراء ذلك فرنسة الشعب اجلزائري الدارجة والرديئة، وكان هدفها م
فكرًا ولغة وسلوكاً، وحماربة اللغة العربية وتضييق اخلناق عليها بني 

ومل يكن مهها يف ذلك تعليم . أهلها، وإحالل اللغة الفرنسية حملها
ا وإمنا لتوطيدها يف عقوهلم ونفوسهم  اجلزائريني الفرنسية لينتفعوا 

وقد جتلى تأثري . الدولة األم يف نظرهاوألسنتهم ليسهل إحلاقهم بفرنسا 
ذلك على النخبة املثقفة اليت أنتجتها املدرسة الفرنسية يف اجلزائر خنبة 
فرانكفونية التعرف اللغة العربية اليت هي اللغة األصلية للجزائريني قروناً 

عندما يتكلم : "أحد خرجيي املدارس الفرنسية أنه عديدة، فقد قال
  " 1يصبحون نصف فرنسيني) اللغة الفرنسية(اجلزائريون لغتنا 

ا احلكومة اإلستعمارية ضّد  إّن هذه احلملة الشرسة والعدوانية اليت قاد
أهم مقوم من مقومات الشخصية اجلزائرية وهي اللغة العربية وتأثريها 
السليب على اجلزائريني، أنشأت فئة اإلندماجيني اليت تطالب باإلندماج 

ك اللغة العربية واهلوية اإلسالمية للفرد اجلزائري، كل يف فرنسا حمتقرة بذل
ذلك جعل ابن باديس يرّكز اهتمامه على اللغة العربية، ويلفت انتباهه 
إليها مصّرحًا أن اللغة األم يف هذا الوطن األيب هي اللغة العربية، فقد  
كانت والزالت وستبقى هي األصل، لغة اإلميان واإلسالم، لغة جلميع 

                                                            
، دار األمة ، دون طبعة ، دون  ة فرنسا التعليمية في الجزائرسياس: عبد القادر حلوش  - 1
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م وبربرهم، وأن هذه اإلشاعات الفرنسية الأساس هلا وال اجلزائر  يني عر
  .تستند إىل أي حقيقة 

فقد واجه الشيخ ابن باديس هذه األوضاع املرتدية واحلملة الشرسة على 
اللغة العربية فوضع بذلك ومبعية زمالئه مشروعاً إصالحياً متكامًال قائماً 

اللغة العربية على نطاق على أهداف واضحة بيّنة املعامل، وهي نشر 
واسع بتعليمها وتعلمها والتشجيع على انتشارها، وإحيائها يف النفوس 
والعقول وعلى األلسن ليعود الفرد اجلزائري إىل رشده ويعتز بلغته 
مواجهاً بذلك اللغة الفرنسية اليت حاولت فرنسا فرضها بالقوة كما سبق 

  .وأن ذكرنا 
اديس يقوم على اللغة وجعلها الركيزة إن املشروع اإلصالحي عند ابن ب

فاللغة . الثانية بعد الدين فهما أي اللغة والدين متكامالن منسجمان
ا وجدان الفرد اجلزائري، إذ عندما  العربية جيب أن تبقى حية أل
يتعلمها ويتقنها متكّنه من فهم القرآن الكرمي والكشف عن مكنوناته 

. لنفوس وتنبعث أفق التحرر والتقدمفينهض العقل وتعلو اإلرادة وحتيا ا
كما أّن بناء مشروع إصالحي على اللغة جيعله يف خدمة أهداف 
الوطن واألمة واالجتماع البشري باعتبار اللغة وسيلة للم الشمل ومجع 

لذلك جند العديد من الدول تفرق أفرادها وانفصلت قبائلها . الكلمة
ا اإلنس ا، بسبب اختالف اللغة، فاللغة يعرب  ان ويتأدب بأدا
  .فاستقالل اللغة مظهر من مظاهر استقالل األمة 
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  .الوطن الجزائري
حيث يعترب أحد املرجعيات  وهوالقطر اجلزائري بكل مكوناته،

 األساسية يف تعريف الفرد اجلزائري فالوطن هو احلياة بالنسبة للفرد، فهو

ان أن يعيش واليستطيع أي إنس. بأرضه وحبره وهوائه وخمتلف مكوناته
بال وطن، على اعتبار أن الوطن هو األم اليت تلد وتريب وترعى دون  

فالفرد ابن بيئته وحميطه وجمتمعه عند علماء اإلجتماع  . كلل أو ملل
كما أنه ابن وطنه منه وجد وإليه يعمل وعليه يعيش يف أمن وسالم 

  1"اإلنسان مدين بالطبع: " باحثاً عن مصلحة وطنه، يقول ابن خلدون
فال عزة للفرد والشرف له إال بعزة وطنه وشرفه، منه تستمد الوطنية، 
والقومية يفّضل املرء املوت على أن يضيع وطنه، فالشرف ملن الحيافظ 
على شرف وطنه، والمسعة ملن المسعة ألهله عند ابن باديس، ويؤكد 

: من سورة النمل قوله تعاىل 18هذا الكالم كله عند تفسريه لآلية 
إذا أتوا على واد الّنمل قالت منلة ياأيّها الّنمل ادخلوا   ﴿حىتّ 

إّمنا ُيستفاد  .مساكنكم ال حيطمّنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون﴾
من هذه اآلية أنه الحياة للشخص إّال حبياة قومه، والجناة له إالّ 
م وأن الخري هلم فيه إّال إذا شعر بأنه جزء منهم، ومظهر هذا  بنجا

                                                            
نفس هذا القول  - . 53، ص2007، 1، دار الغد اجلديد، طالمقدمة: ابن خلدون  -1

 "اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه : " عّرب عنه علماء االجتماع بعد ابن خلدون حني قالوا
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أن حيرص على خريهم كما حيرص على نفسه، وأن اليكون الشعور 
ا م دون اهتمامه    1.اهتمامه 

واحلديث عن الوطن عند ابن باديس هو حديث عن اجلزائر، هذه 
البالد العربية اإلسالمية أبًا عن جد، األرض الطيبة اليت أجنبت األبطال 

وبته لذلك جند ابن باديس يفتخر بعر . والعظماء على مّر التاريخ
ووطنيته ، وهذا ماجتّسد جليًا يف مواقفه اليت تعّرب عن وطنية خالصة 

ومن أمثلة ذلك ملا اقرتح . خالية من املصاحل املادية واألطماع السياسية
عليه أستاذه محدان لونيسي اإلقامة يف احلجاز وعدم العودة إىل الوطن 

املخاطر  رفض وفّضل اإلقامة يف وطنه ليخدمه وخيدم أهله بالرغم من
احمليطة اليت كانت حتاك ضد العلماء واملصلحني يف اجلزائر من 
السلطات االستعمارية أنذاك لكن حبه لوطنه وخوفه عليه يف هذه 

ميكث يف وطنه خيدمه حىت قات الصعبة هي اليت جعلته يعود و األو 
أعيش  –؟ فأجاب بصدق وصراحة سئل مرة ملن تعيش يستشهد فقد

واملتتبع كذلك جلميع . كذا أجاب ابن باديسه. لإلسالم واجلزائر
بسم اهللا : انت فاحتتها ذكر الوطن فكان يقولخطابات ابن باديس ك

وقد جعل ابن باديس جلريدة . بسم احلق والوطن، ويبتديء كالمه
شعارًا يعّرب عن وطنية الرجل الصادقة وسعيه احلثيث خلدمة " املنتقد"

                                                            

، دار الرشيد للكتاب 02الحكيم الخبير م مجالس التذكير من كالم: ابن باديس -1 
  .217، ص2009، 1والقرآن الكرمي، ط
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احلق فوق كل " –فجاء شعارها وطنه وأهله والتخطيط لنهضته وحترره 
  : يقول " أحد والوطن قبل كل شيء 

  شعب اجلزائر روحي الفدا                ملافيك من عزة عربيــةلا
ـا              فكانت سالماً على البشرية   1بنيت على الدين أركا

ذا يتبني  اإلهتمام اخلاص الذي أواله ابن باديس للوطن اجلزائري 
ياه رافعًا من شأنه وقيمته، معتربًا أن الوحدة الوطنية غاية مقّدسًا إ

كلمة الوطن إذا :" ووسيلة أيضًا للمحافظة على اجلزائر، لذلك يقول 
ويقول 2 .رنت يف األذان حركت أوتار القلوب، وهزت النفوس هزًّا

إن وطننا اجلزائر واسع األطراف، متعدد املناطق والبيئات حىت  : " أيضاً 
بعضها عن بعض فوجب علينا أن نربط بني حاضرته  كاد يستقل

وباديته مبا لدينا من وسائل اإلتصال حىت نقّرب بينها تقريبًا جيعل 
املواطنني يتعارفون كأبناء وطن واحد وإن من مجلة الوسائل اليت تساعد 
ضتنا العلمية، هذه احللقات اليت  على حتقيق هذا اهلدف يف مطلع 

جتمعهم من عدة جهات، الفرق والفضل استطاعت بفضل اهللا أن 
 ".ألي منهم على اآلخر إال باإلجتهاد والعمل 

إن حب ابن باديس لوطنه وغريته عليه هو الذي دفع به إىل النضال 
من أجله ومن أجل سعادة أهله، فكثريًا ما كان يقّر بأن هناك عالقة 

ن باديس خاصة بينه وبني هذا الوطن الغايل اجلزائر، وغالبًا ماكان اب
                                                            

  . 317، ص 13م/ 04، جالشهاب: ابن باديس  1
  . 03، ص 14م/ 01، جالشهاب: ابن باديس  2
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لذلك جند أن من بني العوامل اليت . يبّني مدى احرتامه ألبناء وطنه
أثرت يف تكوين شخصيته كما سبق وأن ذكرنا، الشعب اجلزائري 
املعروف بغريته على أهله ووطنه ملا يف أهله من املروءة والشجاعة والكرم 

لذلك جنده ويف تواضع ينسب أعماله . والصفات األخالقية النبيلة
إنه ابن باديس الذي عرف حقيقة الوطن والوطنية ومارسها يف . وطنلل

  .الواقع فجعلت منه رجًال عظيماً بني أبناء وطنه
إن الوطن األول عند ابن باديس اجلزائر وهي وطنه اخلاص، وهي عنده 
ليست إقليمًا جغرافيًا فحسب، ولكّنه كيان حي من البشر الذين 

لدين واللغة والتاريخ، وأن املواطن يعيشون فيه وتؤلف بينهم روابط ا
الصحيح فيه من تربطه بوطنه أواصر وذكريات وأمال، وينجم عن هذا 

  .اإلرتباط تكاليفه وواجباته 
لكن وراء هذا الوطن اخلاص أوطانًا أخرى عزيزة علينا هي دائمًا منا 

وحنن فيما نعمل لوطننا اخلاص، نعتقد : " على بال، يقول ابن باديس
أن نكون قد خدمناها، وأوصلنا إليها النفع واخلري، عن طريق  أنه البد

      1"خدمتنا لوطننا اخلاص 
يعتقد ابن باديس أن حب الوطن من اإلميان فقد حاول شرحها 
ا، فهي كلمة جتري دائمًا على ألسنة املسلمني،  موضحًا معناها ودالال

ن أحسن ألن معناها صحيح ثابت يف اإلسالم، من اإلميان أن حتب م
                                                            

، شركة  إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس: عبد القادر فضيل ، حممد الصاحل رمضان  1
  . 102، ص 2012لتوزيع ، دون طبعة ، دار األمة للطباعة والنشر وا
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إليك، ومن أحسن إليك مثل وطنك؟ منه تغذى أبوك وأمك، فتكون 
الدم الذي كنت منه نطفة فعلقة فمضغة مث خلقًا آخر مث تغذيت من 

فهو برتابه ومائه وهوائه . دمها ومن لبنها مث تغذيت منه أنت اآلخر
ونباته وحيوانه أصل تكوينك ومادة غذائك ومسرح طفولتك وشبابك، 

  ؟  1ؤمناً إذا مل حتب هذا احملسن العظيمفكيف تكون م
هكذا فهم ابن باديس معىن الوطنية وعمل جاهدًا من أجل نقلها 
لتالميذته وأصحابه وترسيخها فيهم ليكونوا رجاًال ليسوا أبناء أبائهم 
م فقط، وإمنا أبناء وطنهم بالدرجة األوىل، خيدمونه بصدق  وأمها

موجهد حىت وإن أنكر أبناؤه فضلهم وم ومما يالحظ أنه ربط . سامها
. بني حب الوطن واإلميان أي بني الوطن والدين، بني الوطنية والعقيدة

إن هذا الفهم الصحيح ملعىن الوطن جعلت من ابن باديس يرفض كل 
  .مساومة على الوطن مهما كان مثنها ولو أعطوه الدنيا وما فيها 

ول للوطن هوالبيت أو فاملعىن األ. والوطن يف مفهوم ابن باديس أنواع
وهناك . األسرة اليت يولد فيها الفرد ويرتعرع ويتلقى كل أنواع الرتبية

الوطن الذي يعيش فيه الفرد ماضيه وحاضره ومستقبله، جتمع بني أفراده 
م مياثلونه اللسان واملشاعر والتقاليد يقول ابن  عالقات محيمية كو

                                                            
  . 122، ص 14م/ 3، جالشهاب: ابن بااديس  - 1



105 

نفع وطنك والتضر أحب وطنك والتبغض أوطان الناس، ا: " باديس
    1"بل اجتهد ألن تكون مصدر حمبة شاملة ونفع عام . أوطاناً أخرى

وألن ابن باديس كان مهمومًا بوطنه الذي تفّنن االستعمار يف القضاء 
وأوىل له مكانة . عليه وعلى مقوماته فإنه آمن به وناضل من أجله
د كل لذلك جن. خاصة واعتربه مرجعًا رئيسيًا يف مشروعه االصالحي

املناهج الرتبوية اليت كانت تدّرس يف املدارس التابعة جلمعية العلماء 
املسلمني اجلزائريني كانت حتمل فكرة الوطن ملواجهة سياسات املستعمر 
من جهة، وجتسيد فكرة الوطنية يف نفوس الناشئة من جهة أخرى، 

ذ ا الوطن فكان مثًال يدّرسهم األناشيد الوطنية اليت فيها فخر واعتزاز 
وكانت برامج التاريخ واجلغرافيا واألدب حتمل هذه الدالالت، فعندما 
يتحدث عن البحر األبيض املتوسط يقول هو البحر الذي يفصل فرنسا 
عن اجلزائر، وعندما يذكر الفاعل فهو مرفوع لذلك على اإلنسان أن 
 يكون منتجاً مبدعاً فاعًال وأن املفعول به منصوب أي موضوع فال تكن

ومن بني الكتب اليت كانت مدرجة يف ماديت التاريخ . اخل...مفعوًال به 
واجلغرافياكتاب تاريخ اجلزائر لألستاذ أمحد توفيق املدين أو الشيخ حممد 
مبارك امليلي، كتاب جغرافية القطر اجلزائري ألمحد توفيق املدين كذلك 

ف أو الذي يتحدث بوضوح تام وصادق عن جغرافيا اجلزائر دون تزيي
حتريف، كتاب خمتصرات من التاريخ اإلسالمي للخياط ومن تاريخ 

                                                            
إمام الجزائر عبد الحميد ابن : عبد القادر فضيل ، حممد الصاحل رمضان : مرجع سابق  - 1
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اجلزائر، كتاب تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث للشيخ حممد مبارك 
ومن أمثلة ما كان يستخدم لتثبيت فكرة الوطنية يف نفوس . اخل...امليلي

ة املتعلمني الشعر العريب، وهذه أبيات كانت تدّرس للطلبة يف مادة اللغ
  :ة العربي

  يا بالدي يا بـالدي                            أناالأهوى سـواك
  لك يف التاريخ ركن                             مشرق فوق السماء

  :وهناك أيضاً 
  حنن أبناء اجلزائر                                 أهل عزم وثبـات                    

 1كل جزء من ثراك                         حنن بالنفس نفدي      

وفعًال، أصاب الرجل، عاش يف اجلزائر وجاهد من أجل اجلزائر وهويتها 
معلماً ومربياً وإماماً ناصحاً، حىت مات على أرض اجلزائر، ويف سبيلها، 

، إلسالم واللغة إال اللغة العربيةحىت تبقى لألجيال، الدين فيها غري ا
  .مية العربية اإلسالمية دون تعصب أو متذهب والقومية إال القو 

  .دور التربية والتعليم في هذا المشروع اإلصالحي - 3
ن الكرمي والسنة النبوية القرآ(إن اإلسالم من خالل نصوصه    

يدعو إىل كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة فالعلم مقّدس يف ) الشريفة
الحية اليت ظهرت يف اإلسالم تعّلمًا وتعليمًا حيث ركزت احلركات اإلص

الوطن العريب على الرتبية و التعليم من أجل تبليغ رسالتها والوصول إىل 

                                                            
 . 27، ص منهاج التعليم لمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -1
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أهدافها خاصة املصلحني احملافظني، ومادام ابن باديس ينتمي إىل ذلك 
الرعيل األول من العلماء الربانيني، فإن إهتمامه بالرتبيةمل يكن وليد 

صد ألنه كان يدرك أن التحرر صدفة وإمنا اختار الرتبية والتعليم عن ق
بية الصحيحة من قبضة املستعمر، وحتقيق النهضة والتقدم يتحققان بالرت 

نكّون رجاًال ونساًء هم من ينهضون باألمة  ألن بفضلها ميكن أن
ا من االستدمار، وفعًال كان له ماأراد، لذلك كان الشيخ ابن  وحيررو

فتح املدارس احلرة يف أحناء باديس يشّجع السكان على التربع باألموال ل
اجلزائر، فكثر تالميذه وأرسل البعض منهم إىل جامع الزيتونة املبارك، 
وبعد عشر سنوات من التدريس أمثرت جهوده يف تكوين شباب متشبع 
بقيم احلضارة اإلسالمية ساعدوه يف نشر الوعي الديين واإلجتماعي ويف 

بعث مقّومات الشخصية حترير البالد الذي اليأيت إال بالعمل على 
  1. اجلزائرية

وبالعودة إىل شخصية ابن باديس جند بأنه تأثر بأساتذته وبالعلماء 
الذين التقاهم سواء يف جامع الزيتونة املبارك أو يف جامع األزهر 
الشريف أو حىت يف مسجد املدينة املنّورة، حيث كانت هذه األماكن 

لمون أمور دينهم ودنياهم جعلته منارات للعلم واملعرفة يتعّلم فيها املس
يتوصل إىل قناعة مفادها أن الفساد الذي حصل اليستقيم إال بالرتبية 

فاالهتمام بالرتبية والتعليم . الصحيحة القائمة على أسس متينة واضحة
                                                            

، دار املعرفة ، دون طبعة  ،  1الجزائر بوابة التاريخ الجزائر عامة  ج: عمار عموره  -1 
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يف املشرق واملغرب والرتكيز عليهما كمنطلق للتحرر والتقدم هو الدافع 
على الرتبية والتعليم يف منهجه الذي دفع ابن باديس وجعله يعتمد 

  .اإلصالحي 
اليت )م1931ماي31(فقد أسس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

تعترباإلطار القانوين الذي وّحد جهود العلماء وملّ مشلهم ومجع كلمتهم،  
: كما وّحد أهدافهم وخططهم حتت الشعار الذي أشرنا إليه سابقاً 

لذلك فدور هذه اجلمعية  . ، واجلزائر وطننااإلسالم ديننا، والعربية لغتنا
كبري جدًا الميكن ألحد أن ينكره خاصة يف جمال الرتبية والتعليم، فقد 
استطاعت يف ظرف قصري نسبيًا أن تصبح منظمة مجاهريية هلا أتباع 
وأنصار يف كل جزء من الوطن، وهلا شعب ومدارس ومساجد حرة 

عت أن توّحد البالد فكرياً كما استطا. ومعلمون يف كل قرية ومدينة
ولعل اجلمعية كانت أول . وروحيًا بعد أن مّزقها االستعمار شّر متزيق

املنظمات اليت كسرت احلدود اجلهوية وذلك بتعيينها للمعلمني خارج 
ا وهذا  مناطقهم األصلية وتوجيه من كان منهم يف شرق البالد إىل غر

    1.هو الذي طّبق عند قادة الثورة 
ان هلا مدارس وكتاتيب ونوادي ومجعيات وشعب يف خمتلف فقد ك

ربوع الوطن كما سبق وأن ذكرنا، لقد شكلت مبفردها وطنًا آخر هو 
                                                            

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : مازن صالح حامد مطبقاين : مرجع سابق -1
، عامل األفكار، دون طبعة،  )1939-1931(ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 

 . 10، ص 2011
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الوطن احلقيقي الذي جيب أن ينتسب إليه أبناء اجلزائر ال الوطن كما 
فقد عّربت بصدق عن آمال االنسان اجلزائري، . صورته فرنسا وأتباعها
: خني اجلزائريني أبو القاسم سعد اهللا رمحه اهللا تعاىلوهنا يقول شيخ املؤر 

إن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اهتمت باإلنسان، فجعلته هو "
ا، خاطبت عقله بالعلم واإلصالح والوطنية،  اهلدف يف كل حتركا
وخاطبت عاطفته بالدين واخلطابة والتاريخ، وأنشأت لذلك مجهور من 

ؤرخني والصحفيني والشعراء واملعلمني ووفرت هلم الدعاة واخلطباء وامل
مراكز متثلت يف املساجد واملدارس والنوادي والصحف والكتب، 
فكانت مجعية العلماء من الناحية الفكرية على األقل عبارة عن دولة 
داخل دولة، فكان العاملون فيها جنودًا يف معركة وراءها إذا كسبوها 

  12".والعروبة  والنصر والعزة للوطن واإلسالم
أما إذا حتدثنا عن اجلمعية يف جمال الرتبية والتعليم يف املدارس فقد    

كان هلا برامج تعليمية ومناهج تربوية تدّرس يف مدارسها وهي مّوحدة 
بني خمتلف املناطق شرقًا وغرباً، مشاًال وجنوبا، أما النظام العام الذي 

عصريًا سبق أوانه بسنوات يّسري هذه املؤسسات الرتبوية فكان نظامًا 
عدة يراعي ما كانت تدعو إليه الرتبية احلديثة فاهتمت بتعليم الكبار 
والصغار، الرجال والنساء، البنني والبنات، فكانت الرتبية حبق منطلق 
وأساس احلركة اإلصالحية الباديسية ألنه آمن بدور الرتبية والتعليم يف 

                                                            
  . 10ص : نفسه -2
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االنسان االجيايب املتوازن القادر  تكوين األجيال واعداد انسان املستقبل
على اخللق واإلبداع وأول غاية البد من حتقيقها هي التحرر من قيود 

  .املستعمر ومن مثة بناء دولة جزائرية مزدهرة متطورة
   .أصالة مشروع ابن باديس اإلصالحي - 4
بن إن املتأمل يف املشروع اإلصالحي البن باديس يتبني له جليًا أن ا   

بىن مشروعه على فلسفة واضحة األسس واملعامل بّينة الغايات، باديس 
واألهداف، واملقاصد تستوعب املشكالت وتعّرب عن اآلمال وتقدم 

ض الواقع جانبًا آخر من التعدد احللول فالشك أن تطبيقاته على أر 
التنوع فمن العلم إىل العمل، ومن الرتبية إىل السياسة، ومن الثقافة إىل و 

  .االقتصاد
وال نكاد جنانب الصواب إذا قلت أن املشروع اإلصالحي عند الشيخ   

بن باديس كان جيمع بني العمل الرتبوي والرؤية السياسية، ويتضح هذا 
األول هو أن ابن باديس من خالل تعليمه وتربيته  . من خالل أمرين

كان يهدف إىل غايات عّدة من أمهها وأبرزها مواجهة وعرقلة خمططات 
الفرنسي العدوانية اليت كانت تستهدف الدين، واللغة،  املستعمر

والوطن، وحىت القيم، واألخالق اإلسالمية للفرد اجلزائري الذي جثم 
االستعمار على صدره مانعًا إياه من تنفس هواء احلرية، حاكمًا عليه 

  .باجلهل والتخلف 
نه والثاين هو أنه على الرغم من كون الشيخ بن باديس مربيًا غري أ  

فقد كان . عمل يف احلقل السياسي، فهو صاحب فكر سياسي أصيل
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من الداعني ملؤمتر إسالمي يضم خمتلف القوى الوطنية يف اجلزائر 
للتباحث حول مصري ومستقبل الوطن، جيمع الشمل، ويوّحد الصف، 

 جوان07ولقد حصل له ما أراد فُعقد املؤمتر يوم . ويوّضح اهلدف
ته مقّدمًا مطالبه للمؤمترين مبينًا أراءه ، وقاد خمتلف جلسام1936

  .ومواقفه 
لقد أحلق ابن باديس الرتبية بالسياسة ألن هدفه من خالل مشروعه   

ضة األمة اجلزائرية وبناء الوطن اجلزائري وفق مباديء  اإلصالحي 
ا  وأسس صحيحة، لتستفيق األمة اجلزائرية، وتتقدم وتضمن مكا

يكن تنظريًا على صفحات كتب وجرائد  ضمن الشعوب املتقدمة، فلم
وهذا ما جيعل ابن باديس من . وجمالت، وإمنا كان على أرض الواقع

املربني واملصلحني القالئل الذين مجعوا بني النظري والعملي، أي بني 
قدم من خالله أفكاره وأراءه . النظر والتفكري والعمل والتطبيق

ا ُمجعت تشّكل مشروعاً اإلصالحية وتطبيقاته العملية اليت إذا م
متكامًال ينطلق من الواقع اجلزائري املرتدي ليعود لتغيري هذا الواقع، 
وهذا برتبية النشء ونشر التعليم، مسرتشدًا بثقافته الدينية العربية 

  .األصيلة 
فإن املتأمل يف هذا املشروع الباديسي جيده بأنه يقوم على فلسفة  

ؤسسات الرتبوية اليت استخدمها واضحة جسدها عمليًا يف خمتلف امل
هلذا الغرض مثل املدارس واملساجد والنوادي والعمل اجلمعوي 
والصحفي فكان بسبب ذلك اخلري والصالح لألمة اجلزائرية اليت انبعثت 
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ضة انتشرت شرقًا وغربًا وجنوباً، فانتشر التعليم يف ربوع الوطن  فيها 
ت املفاهيم وبدأت بوادر الثورة وزاد الوعي عند األفراد واجلماعات فتغري 

ضد املستعمر يف الظهور، فكانت النتائج إجيابية يف خدمة الدين والقيم 
والثوابت الوطنية أفرزت بعد سنوات قالئل خنبة من العلماء والشعراء 

ولقد عملت هذه . واملثقفني متشبعة بالثقافة العربية اإلسالمية اجلزائرية
بت الوطنية واضعة أسسًا جديدة جليل النخبة على الدفاع على الثوا

  .جديد هو من فّجر الثورة وحرر اجلزائر
باديس من خالل مشروعه احلضاري كان له أبعاد سياسية إن ابن   

واجتماعية وأخالقية وإصالحية ألنه يستهدف إصالح العقائد وتقومي 
األخالق وتكوين الفرد اجلزائري وبناء اجملتمع والدولة وفق مباديء 

ولبلوغ هذه األهداف واملقاصد اجته إىل الرتبية والتعليم . س سليمةوأس
ضة، كما اهتم بالعمل الصحفي وآمن  باعتبارمها أساس كل إصالح و
جبدواه وأمهيته ودوره يف نشر الوعي اإلصالحي، ومل يتوقف عند هذا 
فقط بل تعداه إىل تشكيل النوادي وتأسيس اجلمعيات واإلهتمام 

ف النشاطات املتعلقة بالشباب فكان حبق مشروعًا ثرياً بالرياضة وخمتل
يعّرب عن عبقرية مصلح فهم الواقع وعرف املشكالت واقرتح احللول 

  .  العملية على أرض الواقع 
وبالتايل مشروع ابن باديس اإلصالحي مشروع أصيل يعّرب عن أصالة   

: نيبمالك بن صاحبه وهو الشيخ واإلمام واملصلح الفّذ، يقول عنه 
لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس فكانت تلك "
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ساعة اليقظة وبدأ الشعب اجلزائري املخّدر يتحرك، وياهلا من يقظة 
مجيلة مباركة، يقظة شعب مازالت مقلتاه مشحونتني بالنوم، فتحولت 
املناجاة إىل خطب وحمادثات ومناقشات وجدل، وهكذا استيقظ املعىن 

شبهه أحد  فقد" 1ولت مناجاة الفرد إىل حديث الشعب اجلماعي وحت
الدارسني ببسمارك اجلزائر ألنه كان يدير لعبة الدين واإلصالح والنهضة 
والنضال السياسي كما يدير بسمارك العملية السياسية ولعبتها، إذ 
الوجود لشخصية يف العصر احلديث أثّرت على كامل اجملتمع اجلزائري  

م أباً  1935لذلك اعتربه الشيخ علي املغريب سنة . كما فعل ابن باديس
   .2للنهضة يف اجلزائر 

ا  فاألستاذ تركي رابح مثًال يصف حركة ابن باديس اإلصالحية بأ
ا  الدرع الواقي وقى اجلزائر من خطر االندماج والذوبان يف فرنسا، وأ

   م1954األب الشرعي للثورة اجلزائرية اليت قامت يف أول نوفمرب 
كل هذا يؤكد للدارس أن مشروع ابن باديس اإلصالحي مشروع أمة 
جزائرية قائم على مرجعيات ثالث الدين، اللغة، الوطن وهذا ماجيعله 
متميزًا أصيًال يعّرب عن أصالة هذا الرجل الذي بقي وفيًا ألفكاره 
ومواقفه وهندامه األصيل فلم يكن تقليداً ملشاريع إصالحية أخرى، كما 

ع تناول املشكلة اجلزائرية وقّدم هلا احللول بعقالنية وواقعية أنه مشرو 
                                                            

  26م ، ص 2012، 11، دار الوعي للنشر والتوزيع، ط شروط النهضة: مالك بن نيب  - 1
الحركة : ، نقًال عن حممد طهاري375، صالشيخ عبد الحميد ابن باديس: ابح تركير - 2

  .50، صاإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر
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تكوين اإلنسان اجلزائري تكوينًا صحيحاً  فكانت أهدافه واضحة وهي
  .قائم على العروبة واإلسالم

  .دعوة ابن باديس للتفتح على اآلخر - 5
يعتقد الكثري من الباحثني والدارسني للفكر الفلسفي اجلزائري بصفة 

فكر اإلصالحي بصفة خاصة أن ابن باديس ينتمي إىل عامة، وال
االجتاه الرتاثي احملافظ وهذا اعتقاد صحيح من وجهة نظرنا كون أن ابن 
باديس أقام مشروعه اإلصالحي على ركائز ثالث وهي الدين، اللغة، 
الوطن واليت متّثل حمددات اهلوية للفرد اجلزائري فهي متّثل األصالة 

، كما أنه كان يدعو إىل التمسك بالقيم العربية والرتاث بكل جتلياته
االسالمية، وبالعادات والتقاليد االجيابية فقد جعل شعار جريدة 
البصائر مثًال العروبة واإلسالم، لكن هذا اليعين أن ابن باديس كان 
بسيط يف تفكريه أو منغلقًا على نفسه وإّمنا كان يدعو للتفتح على 

العمل، واالستفادة من احلضارة الغربية، اآلخر، وطلب العلم وتقديس 
  :وهذا ما نريد أن نوّضحه من خالل املواقف اآلتية

لقد تصور ابن باديس أن القومية العربية التقتصر على العرب فقط  -
أي الذي يعيش يف األوطان العربية، وإمنا تتحدد القومية العربية باللسان 

ن كان هنديًا أو صينيًا أو فكل من يتكلم العربية يعترب عربيًا حىت وإ
أروبياً، وهذا تصور واسع اجيايب للقومية العربية يساعد على التعايش 
والتسامح والتقارب بني البشر، نظرة عميقة جديدة تتجاوز منطق 
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حكم القبيلة والعشرية والدولة إىل منطق سيادة اللغة مبعىن استعاب 
  .اآلخر عن طريق اللغة 

ة أبناء وبنات األمة اجلزائرية إىل تعلم لغة دعوة ابن باديس الصرحي -
غريهم كاللغة الفرنسية لغة املستعمر اميانًا بدور تعلم اللغات األجنبية 

مقاًال يبّني فيه دور اللغات األجنبية  ) 11م/02ج(فقد كتب يف الشهاب
كون أن هذا أصل من أصول املدنية والعمران، وأن احلاجة واملصلحة 

مستدًال بسرية النيب عليه الصالة والسالم عندما هي الدافع إىل ذلك 
أمر عليه الصالة والسالم زيد ابن ثابت بتعلم اللغة العربية واللغة 

وهي نظرة جديدة فيها دعوة للتفتح على اللغات  11السريانية،
  .والثقافات األخرى واالستفادة منها

ب تأكيد ابن باديس على دور العلم، فكان يدعو اجلميع إىل طل -
العلم واملعرفة صغارا وكبارا ومل يقص املرأة من ذلك بل دعا إىل تعليم 
املرأة العلوم النافعة األكثر من ذلك فتح اجملال أمام املرأة ألن تتعلم جماناً 
على خالف الرجل الذي يدفع مقابل تعلمه، فاهتم باملرأة وأعطاها 

ميانًا منه بأمهية حقوقًا يف الوقت الذي كان الكثري يعارض تعلم املرأة ا
املرأة املتعلمة العلم النافع يف اجملتمع ودورها الفعال يف تنشئة جيل الغد، 

لن تكتمل حياة األمة إال حبياة شطريها الذكر :" يقول ابن باديس
  :يقول الشاعرأمحد شوقي. " واألنثى

                                                            
ناسبة اجلزائرعاصمة الثقافة العربية، ، وزارة الثقافة مبابن باديس وعروبة الجزائر: حممد امليلي -1

  . 143، 142، 141، ص2007
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 1.إذا النساء نشأن يف أمية      جترع الرجال جهالة ومخوال

يرفض أن ترتك املرأة دون تعليم وتثقيف وهذه نظرة فكان ابن باديس  
ا جتعل ابن باديس مصلح صادق حقيقي متحّضر متفّتح  سابقة ألوا

  .مل يقص أحدا يف اجملتمع
إن ابن باديس صاغ معادلة رائعة جدًا وهي أنه ربط خصوصية  -

  احملدود وعاملية الالحمدود ويظهر هذا عندما يتحدث   
أما الوطن اآلخر . طان الوطن اخلاص اجلزائرعن الوطن على أنه أو 

عنده بعد اجلزائر هو الوطن العريب واالسالمي متمثًال يف األمة العربية 
أما الوطن األكرب الذي يلتقي فيه مع كل من جيد فيهم . واإلسالمية

م أناس مثله هذا الوطن  صورته البشرية، وحقيقته اإلنسانية، وحيس بأ
  2.هو اإلنسانية

كان تفكري ابن باديس يتسم بالعاملية اعترب أن اخلدمة التكون هكذا  
  .للوطن فقط بل تتعداه إىل خدمة االنسانية قاطبة وإصال اخلري هلا

هذا ويبدو أن ابن باديس يأخذ بفكرة العاملية وليس بفكرة العوملة 
أن خدمة االنسانية يف مجيع : "املتوحشة كما هي اليوم فهو يعلن

ا واحلدب ع ا واحرتامها يف مجيع مظاهر شعو ليها يف مجيع أوطا
ا هو ما نقصد ونرمي إليه، ونعمل على تربيتنا وتربية من  تفكريها ونزعا

                                                            
، 2004، 1للنشر والتوزيع، ط ، دار التنويرجمعية العلماء المسلمين: ميلود معزاوي - 1
  .28،30ص
  . 122، ص 14م/  3، جالشهاب: ابن بااديس  - 2
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فهو يدعو إىل نبذ التعصب اجلنسي املمقوت واحلذر من ." إلينا عليه
التوحش، ويوصي باالحسان واألخوة مع كل جنس من أجناس 

  1..البشر
يس التفتح على اآلخر وخدمته، والتعاون هكذا كانت دعوة ابن باد

  .معه على اخلري والصالح
  :خاتمة

نستنتج يف األخري أن ابن باديس فعًال ميتلك مشروعًا إصالحياً    
متكامًال متوازنًا قائم على فلسفة واضحة األسس واملعامل خلّصها يف 

) الدين اإلسالمي، اللغة العربية، الوطن اجلزائري(ثالث مقومات 
وع بني احملافظة على الرتاث والثوابت من جهة، وبني التفتح على مشر 

احلداثة واملعاصرة من جهة أخرى، وأن هذا املشروع اإلصالحي يهدف 
إىل غايات عدة أّمهها إحداث التغيري عل مستوى األفكار واملفاهيم 
وهذا بتحرير العقول من اخلرافات، ومن اجلمود والتبعّية ليحدث التغيري 

ض الواقع بتحرير الوطن من قبضة املستعمر، وحتقيق النهضة على أر 
الفكرية والثقافية، وبناء جمتمع متحّضر متقدم، وهذا اليكون يف نظر 
ابن باديس إال عن طريق الرتبية والتعليم، لذلك ميكن اليوم يف اجلزائر 
االستفادة من هذا املشروع الباديسي يف معاجلة الكثري من القضايا 

  .وغريها... كمشكلة اهلوية والوطنية والرتبية  واملشكالت
                                                            

الثقافية  فلسفة ابن باديس التربوية بين الخصوصية: مقال بعنوان: حممد عجوط - 1
  16، ص 2011، 09العدد : ، جملة احلكمةوعالمية القيم
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  البخاري حمانة حضور أبي حامد الغزالي في كتابات
  أو الدعوة إلى علم نفس إسالمي عربي

  ، شعبة الفلسفة ، جامعة مستغامن  حموم لخضر. د
عالمة فارقة و قامة "الغزايل أبو حامد "الدكتور البخاري محانة يعترب 

مازالت تلقي بضالهلا إىل   لفكر االسالميفارعة الطول يف تاريخ ا
، لقد أصبح هذا األمر حقيقة مؤكدة لدى مؤيديه و كذا معارضيه اليوم

  . على حد سواء 
اهتموا بعلم  الذين  األكادميينيمن أوائل يعترب األستاذ البخاري محانة 

ذلك من و أدخلوا الدراسات النفسية اىل العامل العريب النفس وعربوه و 
هتمام بالغزايل الذي يعتربه البخاري قد سبق الكثري من علماء خالل اال

وهو جيهد يف تبيان أن االفكار النفس يف االنتباه إىل هذا احلقل، 
بل  ،غزايل ال تطابق حقائق عصره فحسباحلقائق اليت توصل إليها الو 
  .   املعاصرةتماهى مع حقائق احلقبة احلديثة و تو 

يف أكثر من جانب قد " قد سبقهميزيد البخاري يف أن الغزايل 
وحتميال لألشياء أكثر تكون بالنسبة إليهم ضربا من التعصب واملغاالة 

سبقة وهو يف كل هذا حي. )1("مما تتحمل
ُ
اول الرد على االفكار امل

شوهة للرتاث االسالمو 
ُ
، مع ي اليت تعود خاصة إىل املستشرقنيامل

                                                            
دراسة نفسية مقارنة، خمرب االبعاد القيمية  .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة- 1

، 2دار القدس العريب للنشر والتوزيع، وهران، ط  للتحوالت الفكرية والسياسية باجلزائر،
  . 05، ص 2013
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األمر  ،تطرقت هلذا احلقل ت العربية اليتالتأكيد طبعا على شح الدراسا
جهود ومؤرخي علم النفس احلديث لدور و  الذي يفسر إمهال علماء

احلال مع الدارسات الفلسفية  مني يف هذا السياق، متاما كما هواملسل
النفس باملرحلة  لبدء يف تاريخ علم؛ذلك من خالل التحقيب التارخيي با

الغربية دون االشارة  ضةالعصور الوسطى وصوال إىل النهاليونانية مرورا ب
اإلمهال أثرا سلبيا سيكون هلذا التجاوز و .  والعربإىل جهود للمسلمني

اليت لألسف تبنت هذه االجيال املتأخرة من املسلمني و  غائرا يف خميال
  .االفكار اجملحفة طوعا أو كرها 

منهج 
ُ
وعليه يسعى أستاذنا البخاري محانة إىل حمو آثار هذا التضليل امل

صيل هلذا الفرع املعريف احلديث يف الرتاث االسالمي من خالل بالتأ
التطرق ألعمال الغزايل، وهو يؤلف هلذا الغرض كتابني يف هذا 

  .، والعديد من املقاالت والدراسات )1(االطار
  : المرجعية النفسية للغزالي - 1

القرآن واحلديث  :أواليذكر البخاري محانة يف مصادر الغزايل النفسية 
األحاديث النبوية اليت حتدثت عن دل يف ذلك  باآليات القرآنية و ستوي

النفس والروح وكيفية خلق االنسان وسلوكه وشعوره وغرائزه ودوافعه 
وانفعاالته ،باإلضافة إىل اجلوانب الالشعورية كاألحالم والرؤيا واالوهام 
ر، واخلواجل  واالفئدة ، وقوى االنسان املدركة وحواسه كالسمع و االبصا

                                                            
  .1986اجلزائر  OPUديوان املطبوعات اجلامعية . "سي عند الغزايلاإلدراك احل" - 1

  .1986اجلزائر  ENALاملؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع .  "التعّلم عند الغزايل"     
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علماء الكالم تأمالت املفكرين واملفسرين و وكذلك املناقشات و 
  .الفالسفة املسلمني  هلذه اآليات واالحاديث و 
 الفلسفة اليونانية يف تفاعلها مع  الرتاث االسالمي الذي عمل ثانياو 

على حفظها من الضياع و بعثوا فيها روحا -حسب البخاري  -مفكروه
يتطرق إىل مسامهة  ل حضاري، و ارت بفضلها حلقة اتصاجديدة ص

حماورات  النفس من خالل آراء دميوقريدس و  الفلسفة اليونانية يف علم
كتاب النفس و ) Timée(طيماوس و ) Phédon(فيدون  افالطون

هذه كلها   اقية واالفالطونية اجلديدة،  و الرو ، و (De Anima) رسطال
احية وعلتها ال من ن بحث يف النفس من ناحية جوهرهات" كانت 

 النفس عند اليونان ، وبالتايل كانت هذه البحوث يفمظاهرهانشاطها و 
منها ) Métapsychologie(ما وراء علم النفس  يف جمملها، اقرب إىل

يظهر تأثر الغزايل بالفلسفة اليونانية يف دراسته و  .)1("إىل علم النفس
  ".االحياء الرسالة اللدنية، واملشكاة، و "س يف كتبه للنف
فالسفة االسالم و متكلموه و يذكر يف هذا االطار املتكلمني  : ثالثاو

ذكرهم مثال لقانون عتبة (، لذين كانوا روادا يف هذا اجملالكاملعتزلة  ا
وتفرقتهم بني االحساس )  )Seuil de la Sensation( االحساس 
من خالل تأكيده  )هـ 235-135( أبو الهذيل العالَّف، وواإلدراك

                                                            
دراسة نفسية مقارنة ،مرجع سابق ،  .اإلدراك احلسي عند الغزايل  :البخاري جمانة  - 1
  18-17:ص
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خرى واختالفها عنها يف ل حاسة عن احلواس االعلى استقاللية ك
 ،)235ت ( الجبائي ابو علي ال ينسى إسهام كل من و  ،الوظيفة 

و على العكس فالفالسفة  .)هـ221 ت( ابراهيم النظام المعتزليو 
، نظره مل خيرجوا عن إطار التكرارابن سينا يف و  الفارايبكالكندي و 

  .تكرار أراء الفالسفة اليونانيني
ه مسو بالروح عن ملذات الدنيا التصوف يف جوهر  ،الصوفية رابعا

، لذلك هو يف عالقة وطيدة مع علم النفس كما شهوات العارفو 
مهما يكن احلكم الذي ميكن :" يستشهد البخاري  محانة بقول الالند 

اصداره على التصوف فإنه جيب االعرتاف بأنه حيتوي على حاالت 
مبا يشبه احلاالت اليت تتميز باهلبوط و ك تل....نفسية متميزة ومرتبطة 

   )1("االستقرائيأحناء الرموز احلسية ومفاهيم الفكر اجملرد و 
األسس  املوضوعية لعالقة  -االستاذ البخاري -وهذا ُيربز حسب 

مة  تلحق من  و الرد بالتايل علىالغزايل بالتصوف  رأى يف التصوف 
ى يد شيوخ كبار يف هذا عل تتلمذهو الذي نشأ يف بيئة صوفية و به، و 
مادة " ،يل يف التصوف مادة نفسية غزيرة وحيةلقد وجد الغزا. اجملال

يف أخذه ببعض  خصبة لدراسته النفسية اليت ظهرت أثارها واضحة
يف تلك املقدرة طبيقه احلريف ألساليب معاجلتها و يف تمفاهيمها للنفس و 

لما بأنه ال جيب ، عذلك يف مؤلفاتهالعجيبة على حتليلها ، كما يتضح 

                                                            
1 -A.Lanlande :Vocabulaire Technique.P.U.F.PP.662-664. 
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أن يفهم مما سبق أننا ننكر األثر احملدود لبعض املصادر األخرى على 
  .)1("اهلندية نة املسيحية و الطقوس الفارسية و الغزايل مثل الديا

  :مفهوم الغزالي لعلم النفس - 2
ذهب البخاري محانة إىل البحث عن مفهوم الغزايل للنفس وتبيان أوجه 

تفاقه مع علماء النفس يف العصر احلديث االختالف عن معاصرين وا
تفريق الغزالي وألول مرة في وكذلك سبقهم عليهم وذلك من خالل 

تاريخ علم النفس بين النفس كجوهر أو ماهية وبين النفس كنشاط 
، اجلانب األول يعمل على التذكر واحلفظ والتفكر والتمييز  وسلوك

بأوصاف االنسان املختلفة  والرؤية بفعل التجريد، واجلانب الثاين متعلق
لغزايل وجيد البخاري محانة يف تقسيم ا .باختالف االحوال، حال األنا

 ،م النظرية اليت تبحث يف املاهياتأو العلو  للعلوم بني علوم املكاشفة
هلذه النظرة  أساساعلوم  املعاملة اليت تبحث يف أعمال اجلوارح ،و 
الغزايل ينكر وحدة  منه أن ذلك دون أن يُفهمديدة للنفس، و اجل

أحواهلا دراسة نشاط النفس و "نفس عنده هو مفهوم علم ال ، ألنالنفس
ما يف ذلك ا أم حسيا، دينيا أو دنيويا، و سواء أكان هذا النشاط عقلي

، ألنه لنشاط من تغيري واختالف جتعله وهو املتعدد واملتغري واحدا
ه بأوصاف يف الوقت نفساليت توصف ادر عن هذه النفس الواحدة و ص

ا تلك عن شخصية االنسان وما خمتلفة و  ا تعرب يف حاال متعددة، أل

                                                            
  .21.،مرجع سابق، صدراسة نفسية مقارنة .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة - 1
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ا متثل على  فيها، تلك الشخصية اليت تظل بالرغم من ذلك واحدة أل
  .)1("وحدة متعددة وتعددا موحدا) H.Bergson(حد تعبري برغسون 

أما فيما خيص السلوك فيؤكد البخاري محانة أن الغزايل جتاوز البحث 
إىل  -حسبه –هذا راجع يه ليغوص يف اجلانب النفسي منه و لفلسفي فا

عدة عوامل منها استعمال الغزايل للمنهج الباطين بفعل عزلته أثناء 
ا، و م كذلك اعتماده على املالحظة رحلة الشك يف االزمة اليت مر 

ليل أخريا اتباعه ملنهج التحلوك االنسان وحتليله، و اخلارجية لتبع س
الوسواس الذي يذكره يف  كعالج الكربياء والكراهية والغضب و   والعالج،
بواعث ودوافع تتحول من " فالسلوك عند الغزايل. االحياء كتب

الدوافع الالشعورية إىل دوافع شعورية فتصبح بواعث مث تتحول هذه 
البواعث بدورها بعدما يتمثلها الذهن إىل خواطر ال تلبث أن تدفع 

أن السلوك : وهكذا يؤكد الغزايل... وك ما،سان إىل القيام بسلاالن
املانع من ن املانع من السلوك عدم اإلدارة، و متوقف على املعرفة أل

  .)2("اإلرادة عدم اإلميان 
ُيشدد على أن الغزايل  خيالف  لغزايلويف تناوله ملفهوم االدراك لدى ا

ا احلواس سابقيه واملتأخرين عنه يف عدم اقتصاره على املعرفة اليت متدنا 
فهي تبقي مرحلة ضرورية يف عملية االدراك، وهو  ،على رغم أمهيتها

يقسم االدراك إىل نوعني ، إدراك حسي مصدره احلواس العامل اخلارجي 
                                                            

  .29-28:املرجع سابق، ص - 1
  .33.مرجع سابق، ص دراسة نفسية مقارنة، .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة - 2
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وادراك عقلي قائم على الكليات جمردة من احلس، واالدراك احلسي 
ة، إدراك يتم عن طريق احلواس اخلمسة املعروف: بدوره ينقسم إىل نوعني 

وعن  احلواس الباطنة كاحلس املشرتك واخليال والوهم والذاكرة  واملخيلة، 
وإدراك عقلي  مييز االنسان عن احليوان، ويتم من خالل جتريد 
املعطيات احلسية من املادة عن طريق االستقراء والقياس والتمثيل وهي 
وسائل خاصة بالعلماء والفالسفة، أو يتم  انطالقا من مصادر غري 

  . ية كالوحي والكشف وهو خاص باألنبياء و الصوفية حس
وٌيربز هنا هذا االرتباط بني االحساس واالدراك والتفكري لدى الغزايل 

ماوهو ما يؤكد عليه علم النفس اليوم و يقر هذا ال  ،تدرج يف مستويا
فاإلحساس مبفهومه احلديث ليس سوى : "وهو ما يؤكده القول التايل

حدى حواسنا نتيجة ملؤثر خارجي واالدراك هو االنطباع احلاصل إل
يف حني أن التفكري يف مفهوم  عملية تفسري وتعرف على االنطباع،

ذلك االنطباع ويف نتائجه وآثاره حيوله إىل مفاهيم ذهنية جمردة أو 
ما نطلق عليه اليوم التفكري "وهو )1("عمليات من الدرجة الثانية 

ذلك أخذ صورة املدرك و "االدراك هو : أو كما يعرفه الغزايل )2("اجملرد
  .)3("على مراتب يف التدرج

                                                            
1 -Drever (J) : dictionary of psychology.P.206. 

   37.دراسة نفسية مقارنة ،مرجع سابق، ص .اإلدراك احلسي عند الغزايل ذكره البحاري محانة ،
  .37.املرجع سابق، ص - 2
، ص .1961مقاصد الفالسفة ، حتقيق سليمان دنيا ، دار املعارف ، :  الغزالي - 3

  .38،ص، مرجع سابق اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة ، ذكره .289
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ويذهب البخاري إىل أن الغزايل يؤكد على حقيقة ما بات يُعرفه علم  
، أي أن ) Les Loi du Seuil(النفس احلديث بقانون العتبات 
، فهو التغري الطارئ على حالة العضو االحساس هو احساس بالفرق

فنحن ال ندرك إال ما هو أسخن او " زايل نفسه احلاس، وهذا بقول الغ
أبرد فطاملا هناك تغري هناك إحساس إىل أن يتوقف ذلك التغري فينقطع 
اإلحساس، أي أن يستحيل احملسوس إىل شبه املدرك من الربودة أو 

باإلضافة إىل تفريق الغزايل مثلما يفعل علم النفس احلديث .)1("احلرارة
، وهو هنا ال )Le Sensible -Sentation(بني االحساس واحملسوس 

خيتلف عن كثري من مفكري االسالم ،لكنه يضيف ما يسميه البخاري 
، وهو ما أكده )Le sens algique(باإلحساس باألمل الفيزيائي 

 وفورسرت) Von Frey(فونفري باحثون أملان مثل الفسيولوجي
)O.Forster.( 

لذي يعطيه الغزايل للعنصر واألهم يف نظر االبخاري محانة هو الدور ا
الوجداين يف عملية االحساس، أو ما يسميه علم النفس بالشروط 
النفسية لإلحساس، أي أن االحساس غري منعزل عن احلاالت 
الشعورية للحاس واالدراك ال يتم يف غياب هذا العنصر،  هو ما يسميه 

فلو :"يل ، يقول الغزا) La Préperception(املسبق كمريلوبونيت باال دار 
خلق اهللا لك البصر حىت تدرك به الغذاء من بعد ومل خيلق لك ميل يف 

                                                            
اإلدراك احلسي عند  :البخاري جمانة ،ذكره 350مقاصد الفالسفة ،ص :  الغزالي - 1

  .42، مرجع سابق ،صالغزايل
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، )1("حثك على احلركة لكان البصر معطالالطبع وشوق إليه يست
فعملية االحساس واالدراك ال تتم عند الغزالي بدون العنصر 

  . الوجداني أو النفسي
خلداع كذلك إىل ما يسميه علم النفس احلديث با  ويتطرق أستاذنا

البصري الذي قامت عليه السينما، فالغزايل رغم اهتمامه باحلواس فهو 
الذي  ،مثال )Condillac(ال يعتمد عليها بإطالق كما فعل كوندياك 

ا احل ختلو "واس، بل يرى أن حاسة البصر ال رفض كل خربة ال متدنا 
  :من نقائص 

 تبصر غريها و ال تبصر نفسها  .أ 

 رب ال تبصر ما بعد و ال ما ق  .ب 

 ال تبصر ما وراء احلجاب    .ج 

 ال تبصر من األشياء إال ظاهرها   .د 

 تبصر من املوجودات بعضها ال كلها   .ه 

اية هلا تبصر أشياء متناهية  .و   ، ال أشياء ال 

تغلط يف أبصارها حيث ترى الكبري صغريا والبعيد قريبا   .ز 
 . )1("والساكن متحركا ساكنا 

                                                            
، 4،ج .1957القاهرة ،  ،إحياء علوم الدين، مكتبة  عيسى الباين احلليب: الغزالي - 1
  .49، مرجع سابق ،صاإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانةذكره . 291،ص
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ية يف االعتماد املفرط على وبذلك خيالف الغزايل املدرسة الشكلية واحلس
احلواس واعتبارها وسيلة للمعرفة الصحيحة دائما،  فهاته احلواس كثريا 

أشياء ساكنة  وهي متحركة " ما ختدعنا وجتعلنا نرى كما يقول الغزايل 
  . )2("يف احلقيقة وأخرى صغرية و هي أكرب مما نظن 

  ): La Gestalt Theorie( الغزالي و المدرسة الشكلية- 3
تتوجيا ملا قام به الباحث من ابراز النقاط األصيلة يف مفهوم الغزايل 
للنفس الذي يقارن بالفتوحات اليت وصل إليها علم النفس احلديث 
يعقد يف األخري مقارنة لفهم لظاهرة اإلدراك بني الغزايل واملدرسة 
الشكلية واليت كانت رد فعل على املدرسة السلوكية والربطية  من خالل 

  .ها للتحليل اجلزئي  التعسفي للظواهر النفسية رفض
ويتطرق البخاري  ألهم النقاط التشابه  بينهما يف فهم ظاهرة االدراك 

  :عامة و االدراك البصري بصفة خاصة 
يُعترب الشكل كعنصر أساسي : الشكل كعنصر أساسي في االدراك- أ

عمليات يف عملية االدراك لدى املدرسة الشكلية ويفرض نفسه حىت يف 
األبصار يدرك " :وهو األمر الذي يذكره الغزايل بقوله التذكر والتخيل،

األلوان واألشكال مث اخليال يتصرف يف احملسوسات فريكب من املرئيات 

                                                                                                                     
، اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة ، ذكره  06.املشكاة ، ص : الغزالي - 1

  .72مرجع سابق ،ص ،
اإلدراك احلسي عند  :البخاري جمانة ، ذكره  7- 4:، ص 4االحياء ، ج :  الغزالي- 2

  .72، مرجع سابق ،صالغزايل
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أشكاال خمتلفة والرتكيب من جهته، فإنك تقدر أن تتخيل فرسا له رأس 
ىت لو إنسان  ولكن ال ميكن أن تتصور أحادا سوى ما شاهدته البتة ح

 .)1(" أنك اردت ذلك مل تقدر عليه 

اجملال هو العالقات الدينامكية :قانون التوتر أو ظاهرة المجال –ب 
اليت تربط االنسان مبحيطه كمؤثر يف سلوكه وميدان تأثري السلوك فيه، 

وترى املدرسة السلوكية يف هذا الشأن االنسان باعتباره مؤثرا ومتأثرا  
مر األمر الذي حيثه على البحث عن امناط يكون عرضة للتوتر املست

سلوكية جديدة يتكيف من خالهلا مع جماله أي حميطه، وهو ما يؤثر يف 
 .النهاية على ادراك االنسان و سلوكه 

ألن ما : " وهو األمر الذي يتحدث عنه الغزايل الشوق و االدراك بقوله
ق إليه و لكن أُدراك لكماله ال يشتاق  إليه و ما مل يدرك أصال ال يشتا

هناك أمورا ما زالت غامضة الشوق يتولد نتيجة الكتشاف االنسان أن 
ا موجودة بالرغم من ذلك و هو يلديه و  يعلم أن ما غاب عنه علم أ

منها أكثر مما حضره فيما يزال متشوقا إىل أن حيصل له ما بقي من 
 . )2("ال معرفة غامضةواضحة و املعلومات اليت مل يعرفها أصال ال معرفة 

                                                            
دار املعارف،  وسليمان دنيا، هـ ، 1329معيار العلم، مطبعة كردستان العلمية، : الغزالي - 1

  .128، مرجع سابق،ص، اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة، ذكره 91.ص .1964
، اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة، ذكره 314، ص 4االحياء، ج : الغزالي- 2

  .131، ص ،مرجع سابق
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املدرسة الشكلية اخلداع احلركي و هو ما تسميه :إدراك الحركة-ج
، ففي هذه االخرية نرى جمسدا يف السينما واالعالناتالذي جنده و 

الضوء يتحرك فيها من مكان آلخر ، لكن حقيقة ماجيري هو أن هناك 
هو ما ينطفئ ليشتعل ضوء أخر قريب منه و هناك ضوء يشتعل مث 

يف السينما فنرى مشهدا  ، أماأو اخلداع  احلركي ب وهم احلركةيسب
س الشيء ثابتة تتحرك بسرعة هو يف احلقيقة اشكال خمتلفة لنفمتحركا و 

الشكلية يف لقد وجدت املدرسة .، شيء تتغري أشكاله بسرعة فائقة
ا للحركة و سظاهرة اخلداع احلركي  االدراك القائمة ندا مهما لتدعيم نظر
مل تعد جمرد مركب ألوضاع  ، فاحلركةحياة النفسيةعلى الطابع الكلي لل

ا و "، بل هي خمتلفة ندركها بصورة مباشرة باعتبارها حقيقة نشعر 
  .  )1("شكال كليا خيتلف عن عناصره أو أجزائه املكونة له 

، بتعد كثريا يف فهمه هلذه الظاهرةيرى البخاري محانة أن الغزايل ال يو 
ا أو دائريا فرتى بس من النار أفقيمن خالل االستشهاد بتحريك ق

مستقيما أو دائرة، وهذا راجع إىل ما تولده تلك  النقطة املضيئة صارت
ب إىل سبق يذهو  .مثل تلك االحساسات أو الظواهر احلركة يف إدراكنا

ار احلركة السريعة اخلداع احلركي بنوعيه يف إط الغزايل يف التطرق إىل
، وهذه الفكرة )فتح الوردة وحركة الظلت(احلركة البطيئة و ) قبس النار(

                                                            
  .132سابق ،ص، ، مرجع اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة  - 1
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هي اليت قامت عليها أجهزة التلفزيون والسينما واألجهزة العلمية الدقيقة 
 .واليت جتعلنا ندرك األشياء نتيجة لطريقة عرضها علينا

من خالل حبوثه األصيلة يف ميدان تنتج البخاري محانة أن الغزايل و يس
علم النفس احلديث،  اعلم النفس قد توصل إىل حقائق سبق 

وصلت إليه مباحث هذا العلم حديثا، توصل إىل أفكار تضاهي ما و 
االسالمي من جحاف الذي حلق بالرتاث العريب و هو ما يدحض االو 

يشجع الباحثني العرب على  والباحثني يف هذا امليدان، و طرف املؤرخني
  ود أجدادهماالنطالق يف البحث يف هذا اجملال باالستناد إىل جه

من استيعاب ما توصل إليه املفكرين الغربيني  يف الدراسات النفسية و 
ضة عربية و    .إسالمية أجل املسامهة يف 

لعلم النفس لدى الغزايل  دراسته التأصيليةفالبخاري محانة ينطلق من 
من أجل الدعوة  إىل علم نفس إسالمي عريب يتميز عن علم النفس 

لحياة والوجود ولإلنسان وملصريه خيتلف ل ، ألن املفهوم االسالميالغريب
جود من صنع اهللا وهو عن املفهوم الغريب، فاألول قائم على أن الو 

والثاين  االنسان مكلف فيه باعتباره خليفة يف االرض،احلافظ له و 
وهو ما ينعكس على عالقة  ُمستسلم للحياة املادية والقلق واليأس،

التناقض والتنافر يف الرتاث وهي عالقة ال تقوم على  النفس باجلسد،
ناين وصوال االسالمي كما هو احلال مع الرتاث الغريب بدءا بالتفكري اليو 

، بل تأخذ بعني النظر متطلبات الروح دون إىل علم النفس احلديث
  .التضحية بضرورات اجلسد  
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علم نفس إسالمي عريب  معاصر جيب أن يُفرغ الدراسات النفسية  
االستعماري واملادي والتجزيئي، وتكييفها مع املبادئ الغربية من حمتواها 

االسالمية والواقع احلضاري والثقايف املميز للمسلمني، وبالتايل 
ذلك أن حاجة العامل "االستجابة ملشاكل االنسان املسلم املعاصر 

الثالث إىل األفكار األصيلة النابعة منه واملعربة عنه ال تقل عن حاجته 
اصة بعد أن بينت الدراسات الغربية املعاصرة فشل ، خ)1("إىل اآلالت

االنتحار، (علم النفس بفروعه املتعددة يف حل مشاكل االنسان الغريب 
، واالنتقادات اليت ...)االدمان،الفصام، ارتفاع نسبة االمراض العقلية 

جليل دولوز واحمللل النفسي " ضد أوديب" طالته ونذكر هنا كتاب
عتربا أن التحليل النفسي ليس إال حتالفا بني فليكس غيتاري اللذان ا

  .احمللل النفسي والرأمسالية من أجل تسخري االنسان خلدمه أهدافها 
فالرتاث االسالمي مبا يتوفر عليه من دراسات وفتوحات تعلي من 
شأن مفاهيم اشكالية جعلت الدراسات الغربية تقصي من جماهلا 

الالشعور واحللم واالميان مفاهيم حيوية وهامة يف حياة االنسان ك
ولكنها هي  وتعتربها مصدرا للغرائز احليوانية املكبوتة والقلق واليأس،

عند املسلمني مصدرا للحكمة والتفريغ والراحة والتوازن النفسي ومنبعا 
لإلهلام، وال ننسى أساليب املسلمني يف عالج املرضى العقليني 

                                                            
خمرب االبعاد القيمية للتحوالت الفكرية  تأمالت في الدنيا والدين،:البخاري جمانة  - 1

   . 162، ص  2012، 1والسياسية باجلزائر ،دار القدس العريب للنشر والتوزيع، وهران ، ط 
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، سم بالعقاب والسجنلوب الغرب املتاليت ختتلف عن أس ومعاملتهم
  ).التهميش(عدم التسامح واالقصاء والعزل 

فالرتاث االسالمي من قرآن وسنة وتصوف وما يتوفر عليه من 
للتعاون مع علم النفس  حلقل النفسي، مؤهلدراسات وجتارب يف هذا ا

حسب  - الغريب من أجل حبث مشاكل االنسان املعاصر شريطة 
  :ف املوضوعية التالية الظرو أن تتوفر الوسائل و -اريالبخ

القاء الضوء على اجلوانب االجيابية يف الرتاث العريب االسالمي يف   .أ 
ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية بصفة عامة وعلم النفس بصورة 

 .خاصة 

ترمجة  هذه النصوص والفتوحات املعرفية باللغات احلية العاملية   .ب 
ا يف اجملالت النفسية العاملية  املتخصصة وامللتقيات واملشاركة 

 .والندوات الدولية

تشجيع البحوث النفسية نظريا وتطبيقيا وجعلها عنصرا مهما يف   .ج 
يف كثري من بلدان اخلليج  كما هو احلال حاليا(مسرية التنمية 

 .العريب

توحيد املصطلحات النفسية يف العامل العريب من طرف املتخصصني   .د 
 .)1(يف هذا اجملال 

                                                            
  .236-235:مرجع سابق ، صتأمالت في الدنيا و الدين ،:البخاري جمانة  -- 1
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الشروط اليت يراها البخاري محانة كفيلة بتحرير هذه هي املتطلبات و 
سالمي العريب من أسره الرتاثوي وجعله معاصرا لنا، علم النفس اإل
ذا بإعادة الثقة هل املعاصر، ان املسلممشاكل االنسمواكبا هلموم و 
عرفته مبحيطه ومشاكله ، فكلما عرف نفسه ازدادت ماالنسان التائه
وإعادة التوازن .مسرية التنمية والتقدم بالتايل ينخرط يف وتطلعاته، و 

  .للحضارة املعاصرة
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ميالد الحضارة ): 1973-1905(قراءة في مشروع مالك بن نبي
 وشروط النهضة
  .من جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان عابد فتيحة

إّن أزمة الواقع العريب ووضعه العلمي والثقايف والسياسي 
وكيفية جتاوز التأخر، جملاالت، وسؤال النهضة واإلقتصادي، وغريها من ا

ووضع ممكنات التقّدم، واستعاب احلداثة يف خّضم الصراع القائم يف 
ومستجدات احلاضر هي إشكالية ومعضلة جذرية . الوطن العريب والعامل

وهذا ما جعله . تطرح نفسها باستمرار على الواقع العريب واإلسالمي
املعريف، ويدرك أنّه البّد للذات العربية أن  يلتفت إىل ذاته ويراجع موقفه

وأن تقوم بدور املنتج البدور املستهلك، وذلك وفق . تؤكد حضورها
رؤية جديدة تساهم يف بناء النهضة العربية القائمة على النقد املوضوعي 

  .واحلوار اجلاد واهلادف
لفت النهضة أو الثورة أو احلداثة وحّىت التقّدم كّلها مفاهيم وإن اخت

ا مثلت حبق اهلاجس األكرب لكّل  ّ يف أصلها اإلصطالحي إّال أ
ا وتنوع تعاليمها مالك بن "ولعّل . الفلسفات على اختالف مشار

واحد من أبرز املفكرين والفالسفة العرب اجلزائريني املعاصرين،  1"نيب
                                                            

مفكر إسالمي، له طابع العامل اإلجتماعي، ولد بقسنطينة ودرس القضاء يف املعهد كاتب و   -1
اإلسالمي املختلط وخترج يف الثالثينيات مهندسا ميكانيكيا يف معهد اهلندسة العايل يف باريس، 
وزار مكة وبعض األقطار اإلسالمية، وأقام يف القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم أثاره 

بوزارة الثقافة . 1964سنةية، وترجم بعضها إىل العربية توىل إدارة التعليم العايل باللغة الفرنس
واإلرشاد القومي وكان عضوا يف جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة، من أثاره الظاهرة القرآنية، 
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. الّلذين تكلموا جبدية عن مشكالت احلضارة والصراع وشروط النهضة
خرية ستكون حمور هذه املداخلة، وجتدر اإلشارة أّن هذه القراءة هاته األ

لن تكون قراءة نقدية، أو إبراز الثغرات الّيت وقع فيها بن نيب، وإّمنا هي 
. قراءة حتليلية لفكره، وبالتحديد مسألة احلضارة والنهضة وشروطها

الّذي يعترب الباب املفتوح لكل " شروط النهضة"ووقوفا عند كتابه 
اخط ا ونظريا ضوي يؤسس حلضارة متكاملة يف دور واّيل . اب 

  .تتضح فيه معامل هذا املشروع بشكل صريح وواضح
كما جند تلميحات أخرى متهد ملشروعه من خالل كتاباته، وعلى 
دف الكشف عن املالمح  هذا األساس سأقّدم قراءة متهيدية أو أولية 

كشف عن اهلاجس الفكري األوىل والعامة هلذا املشروع، وأيضا ال
والفلسفي الّذي دفع مالك بن نيب للحديث عن مشكالت وقضايا 

مثل مشكلة احلضارة والنهضة الّلتان . أرّقت العامل العريب وحّىت الغريب
هلذا يصّب هذا البحث يف إطار . مها أساس ومركز فكر مالك بن نيب

ا يف حدود إستنطاق مفهوم النهضة وشروطها يف بناء احلضارة وميالده
ما هي املالمح : وهذا ما جعلنا نطرح األسئلة التالية. أفكار بن نيب

العامة واجلوهرية ملشروع مالك بن نيب؟ بعبارة أخرى ما هي الشروط 

                                                                                                                     

عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر : منقول من...شروط النهضة، مشكلة الثقافة=
، 1980 العصر احلاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، الطبعة الثانية، اإلسالم حىت

  .282ص
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ضة حضارية؟أي ما مفهوم احلضارة و عند  1"النهضة"اجلوهرية لقيام 
  بن نيب؟

  :المرجعية الفكرية لمالك بن نبي- 1
كوينية ملالك بن نيب بثقافة الفكرين الفكر الغريب إرتبطت احلياة الت

- 1954(والفكر العريب اإلسالمي، وبالعهد اإلستعماري يف اجلزائر
، وحتديدا السنوات األوىل من اإلستعمار، يف هذه املرحلة  )م1962

ا لقد شهد العامل أحداثا كربى، كما .كانت للمقاومة كلمتها وصو
، فاندالع احلرب العاملية شهدت اجلزائر أحداثا كربى أيضا

، وارتكاب )1945-1930(واحلرب العاملية الثانية) 1918-1914(األوىل
، هذا م1945ماي  08يفاحلكومة الفرنسية جمازر رهيبة يف حق اجلزائريني 

على الصعيد اخلارجي أما على الصعيد الداخلي، فلقد برزت يف اجلزائر 
كات تأسيس مجعية عّدة حركات ونزعات وطنية من بني أهم احلر 

كما . ، على رأس عبد احلميد إبن باديسم1931سنةالعلماء املسلمني 

                                                            
  .النهوض الرباح من املوضع والقيام عنه: ض:معناها اللغوييف  -1

وضاً : ض ضاً    .قاموا للقتال: انتهض القوم . أي قام. ينهض 
ن العرب، اجمللد السادس ، إبن املنظور، لسا:أنظر.مرتفع: مكان ناهض. القوة.الطاقة: النهضة

  .267دار صادر، بريوت، ص 
أما يف معناها اإلصطالحي تطلق كلمة النهضة على احلركة الثقافية الّيت بدأت يف إيطاليا يف 
منتصف القرن الرابع عشر، واستمرت حّىت القرن السابع عشر، وامتّدت من إيطاليا إىل بقية 

، مكتبة مدبويل، 2، ط2الفلسفة والفالسفة،جعبد املنعم حنفي، موسوعة : أنظر. أوروبا
  .1432، ص 1999القاهرة، 
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تأسست أحزاب سياسية شعبية وكان شعارها احلرية واإلستقالل 
كّل هذه األحداث صبغت . م1954سنةللجزائر، واندالع الثورة اجلزائرية 

، يف ذهن مالك بن نيب، وظهرت أثارها يف أفكاره وفلسفته ومؤلفاته
ألنه . وبفضلها إستطاع صياغة نظرياته حول احلضارة واجملتمع والنهضة

حاول أن يقرأ خصائص هذا اجملتمع بكافة ميادينه اإلقتصادية، 
  .والسياسية، والدينية، والثقافية

يف الثقافة العربية اإلسالمية تأثر مبصدر الشريعة اإلسالمية القرآن 
" الظاهرة القرآنية"ول مؤلف له الكرمي والسنة النبوية وهذا ظاهر يف أ

- 1849(لعبد الرمحن الكواكيب " أم القرى"تأثر بكتاب "كما جند قد 
، يقول بن نيب لقد كشف يل هذا الكتاب أم القرى إسالما بدأ )1902

وحقا يسعى 1"ينّظم صفوفه ليدافع عن نفسه ويقوم حبركة بعث جديد
الذهب ومعادن  مروج(كما قرأ وتأثر بالتاريخ اإلسالمي . للنهضة
كما تأثر بكتابات إبن خلدون وخصوصا . للمؤرخ املسعودي) اجلوهر

يف نظريته عن الدورة احلضارية الّيت كانت أفكاره بعد ذلك تطويرا هلا، 
فقرأ مقدمته وصارت مرجعا له يف معظم كتبه، وأصبح ابن خلدون 

رات وتأثره الشديدبالعمران البشري، كما ذكر يف مذك. أستاذه األول 
يف الفكر الغريب كانت إقامته يف فرنسا جعلته يقرأ "".شاهد قرن"حياته 

                                                            
: ، القسم الثاين1930-1905الطفل : مالك بن نيب، مذكرات شاهد قرن، القسم األول -1

، إشراف فدوى مالك بن نيب، دار الفكر، سوريا، الطبعة )1939-1930(الطالب 
  .88، ص1984الثانية،
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لعدد من الكتاب الفرنسيني والفالسفة، حيث تعّرف على الثقافات 
كما تأثر بعّدة تيارات وفلسفات خاصة ذات الطابع . والديانات

  condillae)كونديال(خاصة الفيلسوف الفرنسي .اإلجتماعي والثقايف
معىن الفلسفة وأّن مع هذا الكتاب أخذ عقله وأفكاره فمعه عرف 

  .وثقافته بإجتاه واحد ومعني
وهذه اإلقامة يف فرنسا جعلته يتوصل إىل قناعة أّن فرنسا الّيت يعيشها 
يف باريس هي نفسها فرنسا املستعمرة، وال يوجد حقوق ومساواة 

إلستعمار للطالب الفرنكوفوين نالحظ أّن بن نيب حيمل أفكارا معادية ل
  .وهذا ما أثر على فلسفته وفكره

إّن بن نيب قرأ إلبن خلدون، والكواكيب، ورسالة التوحيد حملمد  
أّما كتاب حممد عبده وهنا أحتدث عن املقدمة " يقول بن نيب.عبده

اهلامة املرتمجة حول غىن الفكر اإلسالمي عرب العصور فقد أعطاين 
كان هلذه الثنائية الثقافية 1."مستندا للحكم على فقره احملزن اليوم

ا الواضحة يف ) اإلسالمية والغربية( أثرها يف تكوينه الفكري، وانعكاسا
بني االنتماء حلضارة : كتاباته اليت متيزت باملزاوجة بني املصدرين

هذه القراءات شكلت بالنسبة يل قوة . "راإلسالم والرغبة يف التطوّ 
  2".أخرى من التنبيه يف اجملال الفكري

  
                                                            

  .66صمصدر سابق ، قرن، مالك بن نيب، مذكرات شاهد  -1
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
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  : )ميالد الحضارة(أساسيات ومضامين مشروع مالك بن نبي- 2
 السنوات يف رحلته بدأ قد الفكري نيب بن مالك مشروع إن حقيقة
 مع وبالتحديد ،العشرين القرن من األول فالنص من األخرية الثالث
 األوىل طبعته يف صدر "ةالقرآني الظاهرة " الشهري األول كتابه  صدور

 .م1958 يف بالعربية األوىل طبعته وصدرت ،م1946سنة بالفرنسية
 "النهضة شروط" كتاب  مع م1948 سنة املشروع مالمح واتضحت

 مالك مشروع مالمح ليكتمل الصدور يف األعمال توالت ذلك وبعد
 وجهة جمتمع، ميالد :أمهها قيمة أعمال يف والفلسفي الفكري نيب بن

 العامل يف اراألفك ومشكلة الثقافة، مشكلة اإلسالمي، العامل
  .اإلسالمي

 العامل قضايا عن كتب  بأنّه يالحظ نيب بن مالك لكتابات املتصفح إنّ 
 .له بالنسبة حضارية مشكلة هي الّيت  الشعوب ومشكلة اإلسالمي،

 النزعة أو بالطابع مشروعه فاتسمّ  لدى اإلنسان مشكلة من بدأ فقد
 أوال، ذاته من منطلق وهذا .إهتمامه حمور كان  اإلنسان ألنّ  اإلنسية،

 من عنصر )اإلنسان( أي اعتربه لذلك عاشها الّيت  الظروف ومن
   .احلضارة عناصر

 الفكرية منظومته بناء يف نيب بن منها إنطلق الّيت  األساسية النقطة إنّ 
 ومراحل الطفل فميالد واجملتمع، الطفل بني ما بني التشابه ذلك هو
 واملسلم العريب للقارئ نعطي أن نريد إنّنا "وتطّوره اجملتمع كنمو  منّوه
 حني أو يولد، حني اجملتمع، تاريخ من املرحلة هذه يف التأمل فرصة
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 عّرب  إجتماعية ظاهرة يف تقع احلقة النهضة أنّ  نريه بأن وذلك ينهض،
 هذه آخر اليصلح :املشهور حديثه يف وسّلم عليه اهللا صلى النيب عنها
 فعل اجملتمع يكون أن حاول أنّه معىن .1"أوهلا به صلح مبا إالّ  األمة

 من اجملتمع وهكذا مبراحل مير اإلنسان أو الطفل منو من ومنّوه ضوي
  .األفكار مرحلة إىل األشخاص، مرحلة إىل األشياء مرحلة
 فتتبعنا 2"اإلندماج إىل طريقه يف منعزل إنسان الطفل أنّ  "نيب بن يرى

 األشياء يعرف وإّمنا ئا،شي يدرك ال النمو بداية يف جنده الطفل خلطوات
 ميتدّ " فشيئا شيئا ولكن به، حييط من اليعرف أخرى جهة ومن فقط،
  .3"بعضها بني وميّيز الوجوه بعض يعرف ويصبح بصره
 وبدخوله األشخاص عامل معرفة إىل دخوله هو املستوى هذا فبلوغ

 السن يتجاوز وعندما األفكار، وعامل التصورات، عامل يكتشف املدرسة
 مشاكل يصادف فإنّه نيب، بن يقول كما  عمره من السابعة أو دسةالسا

 على القدرة لديه ليس أنّ  يكتشف مثّ  .ومركبة معقدة له تبدو وعقبات
 الكهولة طور مث الشباب، طور مثّ  الطفولة طور جيتاز اإلنسان إنّ  .حّلها

  .واإلبتكار اإلبداع على القدرة فيفقد فالشيخوخة

                                                            
عبد الصبور : مالك بن نيب، ميالد جمتمع، اجلزء األول شبكة العالقات اإلجتماعية، ترمجة -1

  .، من املقدمة7، ص2010، 8شاهني، دار الفكر، سوريا، طبعة
كة وأمحد شعبو، إشراف بّسام بر : ترمجة مالك بن نيب، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، -2

  .28ص ،2009، 9عمر مسقاوي، دار الفكر، سوريا،الطبعة: وتقدمي
  .29املصدر نفسه، ص -3
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 خاصة املراحل هذه جتتاز نيب بن مالك يقول ةالبشري اجملتمعات هكذا
 ليست اجملتمع جيتازها الّيت  املراحل لكل واإلجتماعي، النفسي منّوها يف

 إىل مرحلة من اإلنتقال إنّ  "الطفل عند هي كما  الوضوح كلّ   واضحة
 كان  مهما جمتمع فكلّ  الفرد، عند نراه الذي بالوضوح ليس أخرى
  1".املعقد الثقايف عامله له التطّور من مستواه
 فاجملتمعات احلضاري، البناء عملية يف األساسي احلجر اإلنسان وإعترب
ا ميوهلا حبيسة هي حضارة، التنتج احليوانية  اجلانب على ترّكز ورغبا

 .املخلوقات باقي على وفّضله اهللا كّرمه  فقد اإلنسان أّما البيولوجي،
 فلقد .الزمن عرب حضارات أنشأ وعقله حكمته بفضل اإلنسان ألنّ 

 نيب بن يرى لذلك منه، إستفاد نافع لعمل الطبيعة خريات كلّ   استغل
 تتمثل وإّمنا أدوات، من منلكه فيما تتمثل ال احلضارية املشكلة أنّ 

 اإلنسان حترك فإذا "اإلنسان هو الّذي اإلجتماعي جهازنا يف أساسا
انطلق  2."خوالتاري اجملتمع سكن سكن وإذا والتاريخ، اجملتمع حترك

ضة أي جمتمع تتم يف نفس  مالك بن نيب من فكرة حمورية هي أن 
الظروف اليت شهدت ميالده، وعلى هذا فإن إعادة بناء اجملتمع املسلم 
احلديث ال بد أن تنطلق من الفكرة الدينية كأساس ألي تغيري 

  .اجتماعي
                                                            

  .36، صالسابقاملصدر  -1
ندوة مالك بن نيب، دار الفكر، : إشرافعمر بسقاوي،: ترمجة مالك بن نيب، تأمالت، -2

  .129، ص1989سوريا، 
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 عيلوتف واجملتمع اإلنسان حمددين وفق يتأسس نيب بن فكر أنّ  نالحظ
 ،)املاضي(والتاريخ احلاضر بني يتأرجح فمشروعه بينهما، العالقة

 إنّ  .احلضارة ومشكلة النهضة شروط يف سنحدده ما وهذا واملستقبل
 واإلجتماعي السياسي اجلانب يف يتمحور نيب بن مالك ومشروع فكر

 احلضارة هو الذي الكبري الصراع ومشكلة العربية للمجتمعات
 الثالث العوامل فكرة على مشروعه يبين نيب بن مالك الغربية،،إذن

 أو قيمة حندد أن نستطيع وبفضلها ).واألفكار واألشخاص األشياء(
 هي احلضارة يبين والّذي احلضارية، الدورة بينهما التحضروتربط درجة

 ثالث إطار على تبىن فاحلضارة للمجتمع غذائية فكرة هي الّيت  األفكار
  .نسانواإل الرتاب، الوقت، عناصر
 إهتم أنّه والفلسفي الفكري نيب بن مالك مشروع ومضامني أهم ومن

ضة حضارة من اإلسالمي العريب العامل مبشكالت  واإلقتصاد و
 وامليادين العوامل هذه كلّ   والصراع والدين الثقافة ومشكلة اإلسالمي،

   .اإلسالمية اجملتمعات داخل تفعليها حاول
  :نبي بن مالك عند ةالحضار  ومشكلة النهضة شروط- 3

 والرقي، التقدم تشمل احلياة من منط هي العام مبفهومها احلضارة إنّ 
 أصل ويرجع .والسياسي واإلجتماعي، واألديب والثقايف العلمي اجملال يف

 هذا أنّ  حيث الزراعة، ظهور مع بدأ الّذي اإلستقرار إىل احلضارة
 والفنون، العلوم واكتساب املدن إنشاء على اإلنسان ساعد اإلستقرار

 نظام هي احلضارة إذن .والتطّور التقّدم أبواب للمجتمعات وفتح
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 كما  .والفكري الثقايف إنتاجه من الزيادة على اإلنسان مّكن إجتماعي
 تعين احلضارة أنّ  حضر مادة يف"منظور إلبن العرب لسان يف جاء

  .1"والقرى املدن يف أي احلضر يف اإلقامة
ا" نيب بن مالك يعرفها ّ  تتيح الّيت  واملادية املعنوية العوامل مجلة إ
 االزمة اإلجتماعية الضمانات مجيع فيه عضو لكل يوّفر أن ما جملتمع
 واجبات له اجملتمع من فرد وكلّ  الشعوب، من شعب فكلّ 2".لتطّوره
م على اإلنفتاح بغرض وذلك وجمتمعه، وطنه على  وإبراز العقلية قدرا

 جمتمعا أصبح الواجبات ذه اجملتمع قام فإن مواهبهم، وإكتشاف
 تنظيم إىل به تدفع مجاعة يف يعيش كيف  اإلنسان تعّلم وهو .متحضرا
 توفر من البدّ  احلضارة هذه ولقيام .اجملتمع داخل ومنظوماته عالقاته
 والوقت، الرتاب، اإلنسان، :وهي نيب بن فكر يف أساسية عناصر ثالث
 العناصر هذه من تتألف كالتمش هي احلضارة مشكلة أنّ  يعين

 الفكرة وهي حركتها يف تؤثر عوامل من هلا البدّ  العناصر وهذه الثالث
 يف يكمن الدين مركب إنّ  .التاريخ خالل احلضارة مع أتت الّيت  الدينية
 اإلنسان بناء على تتوقف فاحلضارة فهكذا العناصر، هذه بني املزج

 سنخرج الشروط هذه دتونف حضرت فإن .والزمن بالرتاب واإلعتناء
  .الصراع وحّىت  واإلستعمار التخلف عتمة من

                                                            
  .103ثاين ، مرجع سابق ،ص إبن املنظور، لسان العرب، اجمللد ال -1
  .42مالك بن نيب، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 اجلوهر اإلنسان واعترب واحليوان، اإلنسان بني نيب بن مّيز لقد :اإلنسان
 إنّ  .املستهلك ال املنتج هو اإلنسان ألن احلضاري، البناء يف واملركز

 الّذي واحمليط البيئة حيث من ختتلف باإلنسان حتيط الّيت  املشاكل
 أوروبا رجل بني التمييز ميكن ال أنّ  على يؤكد نيب فنب فيه يعيش

 الرابط هو والتاريخ لإلستعمار، القابل اإلسالمي العامل ورجل املستعمر
 يؤثر كيف: نيب بن يتسأل .واملرافقة الرتكيب حيث من بينهما

   ؟1"التاريخ تركيب يف اإلنسان"
 هناك يعين ومباله عمله،وب بفكره، اجملتمع يف يؤثر الفرد بأنّ  بقول

 رأس وتوجيه العمل وتوجيه الثقافة توجيه :وهي فيه تتحكم توجيهات
 على ويسري املعيش، للواقع األساسية القراءة من نابع فالتوجيه .املال

 يف اإلسراف جتنب على حسبه التوجيه يعتمد كما  اهلدف، يف الوحدة
  .الوقت ويف اجلهد
 الثقايف األساس على اإلعتماد جيب املنشوذة األهداف بلوغ أجل ومن
 واملنطق اجلمايل والذوق األخالقي الدستور على يبىن بدوره الّذي
 على ركزّ  أنّه نيب بن على املالحظ لكن ).التقنية( والصناعة العملي
 اإلنسان عن نيب بن يتكلم وعندما .األخالقي والتوجيه الثقايف التوجيه
  .وكيانه دوره له اجملتمع من فردا باعتبارها املرأة عن يتكّلم

                                                            
عبد الصبور شاهني وعمر بسقاوي، دار الوعي، : مالك بن نيب، شروط النهضة، ترمجة -1

  .83،ص 2012اجلزائر، 
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 عنده والرتاب احلضارة، عوامل من أساسيا عامال نيب بن يعتربه :التراب
ا حبجم والتقاس األرض، هو  تكون فحينما " أهلها بقيمة بل مساحا
ا مرتفعة، األمة قيمة  الثمن، عايل الرتاب يكون متقدمة، وحضار

  1".اإلحنطاط من درهاق على الرتاب يكون متخلفة األمة تكون وحينما
 من شيء على عموما اإلسالم أرض يف الرتاب إنّ  "أيضا ويقول

 نيب بن مالك ،2"فيه يعيشون الذي الذي القوم تأخر بسبب اإلحنطاط،
 بلوغ مثّ  ومن األبعاد حتدد الّيت  هي املنطقة أو الدولة أنّ  يربز أن حياول

 عن نتكّلم حني .الرتاب هذا داخل واجتماعيا فرديا املرجوة الغايات
  .احلضارة بناء يف والفعال احلقيقي الدور عن نتكلم الرتاب
 هذه على اهللا خلقه أن منذ اإلنسان رافق الزمن )الوقت:(الزمن

 قدمي ر إنّه "الزمن إطار خارج نشاطه ميارس شعب يوجد فال األرض،
 يهعل احملافظة جيب التاريخ من جزء هو فالزمن ،3"األزل منذ العامل يعرب
 اإلسالمي العامل يف والتاريخ فاحلياة وجوهرها، احلياة من جزءا ليبقى

 منتجات بناء يف ضروري شرط باعتباره الزمن أو للوقت ختضعان
   .احلضارة
 اجملتمع يعطي عندما إالّ  تّتم ال احلضاري البناء عملية جوهر إذن
 الدوافع تقدمي يعين األشياء عامل حساب على األفكار، لعامل كبرية  أمهية

                                                            
  .139مالك بن نيب، شروط النهضة، مرجع سابق، ص-1
  .139املصدر نفسه، ص -2
  .145نفسه، ص -3
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 من لركام األحوال من حال بأي ميكن ال"ف.املادية املنتجات حترك الّيت 
 بناء يف تسهم أن تنافرها رغم فوضوي بشكل مجعت الّيت  املتناقضات
 عن الناتج املتجانس املتكامل ذلك إالّ  هي ما حضارة أي ألنّ  حضارة،
 ويرى ،1"متاما ذلك غري فهو التكديس أّما واجلماعات، األفراد جهود
 يف حّىت  تظهر وهي مضرة، ظاهرة اجملتمع يف التكديس أنّ  نيب بن

 سبق كما  مشاكل ثالث حل جيب احلضارة مشكلة وحللّ  ،2"األفكار
 التاريخ، سري مع إلنسجامه الشروط وحتديد اإلنسان مشكلة :الذكر
 ومشكلة اإلجتماعية، العملية يف إستغالله وشروط الرتاب مشكلة
  .واجملتمع الفرد من كال  وروح نفسية يف همعنا وبعث الوقت
 أنّ  قوله يف نيب بن نتتبع جيعلنا احلضاري البناء عن احلديث أنّ  كما
 الرباغمايت مبفهومها ولكن فحسب، والفكري الفلسفي مبفهومها الثقافة
 جمموع "هي الّيت  الثقافة، فهم يف تنحصر ال املشكلة ألنّ  .العملي
 يف وإّمنا ،3"والقانون والعلم والفلسفة الفن ميادين يف الفكر مثرات
 العام الرتكيب هي هي الثقافة أنّ  نيب بن مالك يرى لذا عمليا، حتقيقها
 العملي واملنطق واجلمال األخالق :وهي أربعة جزئية لرتاكيب

                                                            
ا يف فكر مالك بن نيب، ط -1 ، دار قرطبة للنشر، 1حممد عاطف، معوقات النهضة ومقّوما

  .50،ص 2009اجلزائر، 
  .167-166مالك بن نيب، تأمالت، مصدر سابق، ص  -2
بريوت، دار الفكر املعاصر، عبد الصبور شاهني ، : ترمجةمالك بن نيب، مشكلة الثقافة،  -3

  .28ص، 2000، 4طبعة
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 وجدنا نيب بن يقول كما  الثقافة مشكلة يف البحث أردنا وإذا .والصناعة
 ينسجم الّذي السلوك سلوبوأ احلياة أسلوب نواجه أنفسنا
 يف نظرية تكون أن من أكثر السلوك، يف نظرية الثقافة تصبح"معها،
ا تطّهر أن النهوض تنبغي الّيت  اجملتمعات على ذلك 1."املعرفة  عادا

 العوامل" نيب بن يسميه ما عامة بصفة الثقايف إطارها أي وتقاليدها
  ".القتالة

 اإلستعمار، ومعامل ستعمارلإل القابلية مفهوم عن نيب بن تكّلم
 اإلسالمية، احلضارة بناء يف ساهم املسلم اجلزائري الفرد أنّ  وخالصته
 أدرك اإلستعمار إنّ  إجتماعية، وقيمة طبيعية قيمة قيمتني بفضل وذلك
زمت ا قامت الّيت  الثورات جمموع يف وخاصة الطبيعية القيمة هذه  وا
 قيمة من رفعت بل نقصها تدرك مل الطبيعية للقيمة فإدراكها فيها،
 قوته يف مسه يف اجلزائري املواطن إىل النقص هذا ونقلت شعبها
  .واإلجتماعية الطبيعية

  استعمرت، اليت وحدها فرنسا ليست يواجهنا الّذي السؤال لكن 
 اإلستعمارية؟ السيطرة حتت وقعت اليت وحدها ليست اجلزائر أنّ  كما
 املقياس نتبع ولكي:"قوله يف ضمنيا السؤال هذا عن نيب بن أجاب لقد

 نوّسع وأن التاريخ أعماق يف نراه أن حنتاج اإلستعمار درس يف الصحيح
 بفرنسا اجلزائر عالقات خبصّ  الّذي بالشيء ألنّه فيه البحث نطاق

                                                            
  .88، صالسابقاملصدر  -1
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 باإلنسانية الغربية احلضارة عالقات عامة بصفة يهم ولكّنه فحسب،
  .1"قرون أربعة منذ

 فهي روما، إىل أصوهلا تعود نيب بن نظر يف راإلستعما ظاهرة إنّ 
 لتلك روما استعمار وإنّ  وحضارات، شعوب عّدة استعمرت الّيت 

 العبقرية ماميّيز إنّ  " اإلنساين،يقول التاريخ يف نكسة يعترب الشعوب
 احلضارة ماميّيز وإنّ  ،)العسكرية الروح( القيصرية الروح هو إمنا الرومانية
 معامل فهو لإلستعمار القابيلة أّما .2"إلنسانيةا الروح هو اإلسالمية
 القابلية فهذه اخلارجي املعامل هو اإلستعمار أنّ  حساب على داخلي
 وهي -بالفتح– املستعمرة البالد يف اإلنسانية الشخصية على تسيطر
 أنّ  نيب بن يؤكد حيث اإلنسان هلذا الثقايف البناء هلشاشة طبيعية نتيجة

 أصبح اإلستعمار رواسب من تصفيته وأنّ  سان،اإلن يلوث اإلستعمار
 إنسان بناء غري من مستقل وطن بناء ميكن فال ثوري، عمل أهم

 األنا أساسها وبثقافة حترري، بفكر إالّ  بناؤمها يّتم وال مستقل
  ).واحلداثة العصرنة( األخر على التفتح هدفها الّيت  )اهلوية(الثقايف

  
  
  

                                                            
  .152مالك بن نيب، شروط النهضة، مصدر سابق، ص -1
  .154املصدر نفسه، ص -2
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  :خاتمة
 عنوا ذيناللّ  املعاصرين اجلزائريني املفكرين زأبر  من نيب بن مالك يعدّ 
 كتاباته  له نقرأ أن ويكفي احلضاري، البناء فيجذور العميق بالبحث
 وعمق التحليل قوة سنكتشف قرائتها فعند ذلك، لنعرف الفكرية
 وأفكاره، أحباثه تطّور يف ساهم الفكرية املرجعيات بأهم فتأثره.الطرح
 الفكر، من ينطلق احلضاري البناء وهرج أنّ  مشروعه يف نيب بن يؤكد
ا تلد الّيت  هي فاحلضارة لذا  بشراء حضارة بناء ميكن وال منتجا

 حتدد الّيت  األفكار هو احلضارة يبين والّذي .أخرى حضارة منتجات
 هو اإلسالمي اجملتمع أنّ  الحظ فقد اإلنسان، عند التحضر قيمة
 فمن باألفكار، وليس باألسلحة حيارب جمتمع لألفكار يفتقد جمتمع
 .األشياء وليس األفكار عامل عند الوقوف هو احلضاري البناء عوامل

 األفكار، عامل إىل األشياء عامل من باإلرتقاء إالّ  تتمّ  ال النهضة ألنّ 
 بواسطة احلضارة تبين الّيت  العملية هي بل احلضارة هي ليست فالنهضة

  .األمة أو عللمجتم الثقايف اجلانب هو اّيل  األفكار عامل
 لذلك الثقايف، األساس على تبىن احلضارة أنّ  نيب بن إستنتج لقد
 بن أنّ  لنا يبدو .احلداثة إىل الرتاث من سؤال عنده النهضة سؤال جاء
 مع تتماشى الّيت  الثقافة أساسه متكامل حضاري مشروع حيمل كان  نيب

 إطار يف البحث هذا يصبّ  هلذا املسلم، العريب للفرد اهلويّة مكونات
 حدود يف وميالدها احلضارة بناء يف وشروطها النهضة مفهوم استنطاق
  .اجلزائري املفكر نيب بن مالك أفكار
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: حدّد معادلة النهضة واحلضارة قالعندما نيب بن مالك بأنّ  وأختم
ضة دخلت  .تراب+ وقت + أّن احلضارة عبارة عن إنسان  وكل 

رمبّا كان طويال حىت أرست متحف احلضارات إّمنا احتاجت إىل وقت و 
ضة العامل اإلسالمي . دعائمها وركائزها  الفكر  لمن صنع رجاهي و

موالثقافة   .وهي أحد املسؤوليات والواجبات اخلاصة 
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 اركون لمحمد النقدي المشروع في قراءة. النحن لمسالة جديد بناء نحو

 جامعة وهران - الزهراء فاطمة  بن عياد

روبولوجي يعلمنا كيفية التعامل مع الثقافات األخرى ثنالعلم األ إن" 
بروح منفتحة متفهمة، وضرورة تفضيل املعىن على القوة والسلطة، مث 

ة على اجلهل املؤسس أو ، أو املعرفة املنري لى العنفتفضيل السلم ع
وإذا ما مت اإلمجاع على هذا التوجه املعريف، فال بد أن نعيد . املؤسسايت

نظر يف مجيع العقائد والسنن  الدينية عن طريق إعادة القراءة ملا قدمه ال
  "       . اخلطاب الديين عامة واخلطاب النبوي اخلاص 

، من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ، القرآنحممد أركون
  . 6ص
ينطلق حممد أركون يف مشروعه النقدي للفكر العريب االسالمي من   

ية مفادها أنه و مبا أن الذهنية العربية أو العقل اإلسالمي ال فكرة أساس
يتقبل و ال يستطيع إنتاج أية فكرة أو العمل على التنظري ألي مشروع 

 –النبوي أو  -القرآن  –فكري ثقايف دومنا العودة للنص اإلهلي 
يشكل إىل اليوم  اإلطار العام والقاعدة الذي شكل و .  -احلديث 

لق منها يف  بناءه ملنظومته  الفلسفية اإلبستيمولوجية  األصل اليت ينط
فإن املشكل األول الذي ميكن .وتصوره لطبيعة سري العالقات املعرفية  

االنطالق منه ملعاجلة األزمة املعرفية اليت يعيشها الفكر اإلسالمي هي 
  .بالعودة إىل قراءة و إعادة قراءة هذا النص 
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املفكر املسلم هو العمل على حماولة بناء  فالرهان املطروح اليوم أمام  
وإعادة  ،وإعادة التأسيس ملنظومة معرفية ختلل اإليديولوجيا السائدة

القراءة واالجتهاد من خارج املنظومة املوروثة ال االستدراك داخلها 
اإلثراء حبيث تأسس لثقافة االختالف والتعدد من موقع الرمحة و  ،طفق

    . انبذ اآلخر املختلف يف الرؤيوقع اهليمنة و ممن املعريف و الثقايف ال 
بنيات اشتغال هذا الفكر أخرى، العمل على تفكيك آليات و  بعبارة

خاصة ملا يصطلح عليه حممد أركون . ومن مث إخضاعه إلعادة الرتكيب 
بدائرة اآلمفكر فيه واملستحيل التفكري فيه؛ ويعين به كل ما عملت 

سية على قمعه، ونعين ها هنا السلطة سواء الدينية أو السيا
، فالنظام املعريف املنتصر االستخدامات األيديولوجية للخطاب الديين

، مث ملا حدث عن طريق القوةفرض روايته الرمسية " دوما ما يسارع إىل 
، مث حيذفها ، صوت القوى املغلوبة أو املهمشةيسكت صوت اآلخر 

ا مل توجد يف التاريخ   . 1" متاما حىت لكأ
جة عن السلطة يف اعتربت خار ز مثال هي املعتزلة اليت حوربت و أبر و 

اسية حينا آخر، وعملت يف حني تبنتها السلطة السي. فرتة من الفرتات
  .اعترب كل من رفض فكرها خارجيا ورافضيا على تبين أفكارها و 

ضرورة و ، ال ميكن إنكار أن يف كل جمتمع هناك تدخل للسلطة طبعا
نب القانون من مث هناك قانون وضعي جباالبشر، و  لوجود قوانني تنظم

                                                            
هاشم صاحل ، دار الطليعة ، بريوت ، . حممد أركون ، قضايا يف نقل العقل الديين ، تر - 1

  . 150، ص  1998، 1لبنان ، ط 
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على تكييف دوافع أن يعمل اإلهلي أي املنزل، وأن كل جمتمع ال بد و 
، ن ضبطها وضبط األهداف والنتائجحتويرها، حبيث يتمكن مأفراده و 

  . ل ينظم ويشكل الرغبات واحلاجاتفهو بشكل من األشكا
وميارس دورا قمعيا يف  جند أن أي جمتمع ما إال، انطالقا من هذاو 

قتضى فالتطور احلضاري ا" إطار عالقاته بالبىن اإلجتماعية القائمة 
لئن لسيطرة التكنولوجية واآلشخصية و إحلاقه بأشكال اتشديد القمع و 

تنوعت أشكال السيطرة ، فإن ما مل يغب أبدا هو سيطرة اإلنسان 
  . 1" على اإلنسان 

الكبت اجملتمعي إىل قمع، هذا  لكن ما هو مرفوض هو أن يستحيل
ميتد إىل درجة أنه حيول بني أي شيء ما  ووصوله إىل وعي اإلنسان و 

أن جوهر الكبت ما هو إال "  إذا ما وجد هو أنه ال يناسبه ، فنعلم 
إقصاء شيء و إبعاد له عن حيز الوعي، فالكبت حسب هذه اإلحالة 

حتاول  الوعي و دون شيء ما ووصوله إىل هو العملية النفسية اليت حتول
  .  2" اإلبقاء على أية خاطرة أو متثل خارجة 

الذي يكون مطبوعا " بالقمع الزائد " وهذا ما ميكن أن نطلق عليه 
بال عقالنية واضحة، وهذا احلال الواقع فيه العقل االسالمي حبيث مل 

ومتثل . يعد يسمح ألي تفكري بأن ينطلق من مقدمات مل يؤصل هلا
                                                            

فتحي الرقيق ، دار الفارايب ، بريوت، . ، ترحممد اجلوة، مفهوم القمع عند فرويد وماركوز - 1
  .133،  132،  ص 1994،  1لبنان، ط

  . 88، ص نفسهاملرجع  - 2



154 

ذه العملية القمعية اآلواعية الراسخة يف املخيال االنتفاضة على ه
  . االجتماعي اخلطوة األوىل يف سبيل التحرر 

غالبا ما ولوجيا وسياسيا على اجملتمع، و فاملخيال يسيطر دوما سوسي
 غالبا ما يساهم يفشكيل النظام املعريف للمجتمع، و يساهم يف ت

يف األفكار هذا يتجلى بوضوح شكيل النظام املعريف للمجتمع، و ت
فالدين يهدف " .الدينية أو املعرفية اليت متارس التعبئة اإلجتماعية

لكنه من جهة الرفع من شأن كرامة الشخص البشري، و بصراحة إىل 
ا من قبل الفاعلني أخرى يشكل ذروة مقدسة متالعب 

  . 1"االجتماعيني
القاضي بضرورة القيام بدراسة متعمقة وفق هذا املشروع فقط، و 

ي األول وحماولة اث الديين أو الثقايف حبيث تنطلق من النص األصلللرت 
اخلروج من الدائرة فق آليات اشتغال الفكر املعاصر و فهمه و قراءته و 

ة ، ميكن لنا أن نؤصل لفكر أو فلسفة عربيطرة من قبل املوروثاملس
لى ، قائمة عفكرية أصيلة أصالة اهلويةإسالمية مؤطرة وفق أطر علمية و 

، ومن خالل هذا ميكن لنا حتقيق  التناغم  يف النقد وقبول املغايرة ثقافة
   .الطموح حنو الكونية قت ذاته مع الفكر اإلنساين ككل و الو 

إن النزوع اىل احتكار احلقيقة لكل ذات جعلت اآلخر ــــــ وإن كان 
ـــــ يسعى اىل تأسيس نظومة املعرفية أو األيديولوجيةمن داخل امل

                                                            
هاشم صاحل، دار . املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، ترمن التفسري حممد أركون،  - 1

  . 55، ص  2005،  2، لبنان ، ط الطليعة، بريوت
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وهوية خاصة به يلبسها رداء احلق ـــــ فوق احلقيقة ــــــ األمر إيديولوجيا 
الذي حنى مبفهوم االجتهاد من الرمحة ـــــ نسبة اىل احلديث الشريف ــــ 

ا الذاتوي ـــــ أي اىل نبد اآلخر من موقع ــــــ التكفري ــــ اخراجه عن األن
ية  تنتمي ؟ حيل ىل أي جهة أو ايديولوجإ: فأصبح السؤال ،النحن ــــــ

األمر الذي جعل العقل العريب  ،ن أنت؟مكان السؤال الفلسفي م
الطامح اىل التنوير يصطدم جبدار عتيق ــــــ ال أصيل ــــــ يتأسس على 

وهو األمر   ،اد الغرض منه االصابة فقط ال غريفرضية كون االجته
عصب يف الذي يؤكد هيمنة أطر التقليد وفكر االنغالق بشكل خيلق الت

  . الذهنية العربية 
هو مصطلح  ، و وهذا ما ساهم يف خلق الفكر األرثوذكسي

لك اجلانب الذي يقصد منه الصحة استحدثه أركون لكي يعرب به عن ذ
، غالبا ما تفرض افكارها على جمتمع واالستقامة، فكل طائفة أو مجاعة

  .ما رافضة كل خمتلف فيه ، تعترب طائفة ارثوذكسية   
ينطلق حممد أركون لالشتغال على فرضية مفادها ضرورة من هنا 

لعريب العمل على كسر السياج الدوغمائي املغلق الذي يلف العقل ا
اإلبداع من خارج األفكار واملبادئ اليت حبيث ال يسمح له التفكري و 

خباصة ان القدم أي من خارج املفكر فيه، و عمل على تأسيسها منذ 
قراءات بشرية قدمها ي إال اجتهادات و ذه األفكار ما هعلمنا أن ه

ذه  السلف للنص، واملشكل يتعاظم أكثر عندما يستلحق التقديس 
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إن تعارضت ها اأكون باملقدس املستلحق حىت و األفكار أو كما يعرب عن
  .مع النص االهلي 

قد ، و ص التأسيسي األول يف اإلسالمإن القرآن الكرمي هو مبثابة الن
شارحة له أو معلقة عليه ، مما استدعى ظهور متخض عنه نصوص ثانية 

لذا يشدد أركون  على ضرورة عدم اخللط بني النص . نص جديد 
الذي يتمتع بانفتاح فكري واسع جدا، وبني  –اإلهلي  –األصلي 

النص البشري الذي اكتسب مع مرور الوقت قدسية إهلية و متركز داخل 
ول، وغطى بشكل تام جدا املخيال العريب اإلسالمي باعتباره األصل األ

  .على املعطى القرآين األول  بينما ما هو إال حماولة بشرية للفهم 
ال جتب الغفلة على أن للنص دالالت حرفية وأخرى حافة به وهذا ف

املركز  ما جيعل من عملية القراءة عملية حمفوفة بالتوترات،  فالتمييز بني
ا تنظي" الدخيل يستوجب واهلامش، بني األصيل و  ف اللغة بكل مفردا

، املوروثة من اللغة األرثوذوكسيةوتراكيبها من الدالالت احلافة واحمليطة، و 
لكي نستطيع التفكري يف اإلسالم بشكل جذري أو بشكل علمي 

  . 1"فلسفي 
مع سيل املعاين املتدفق عرب النصوص ال زالت تواجهنا مشكلة "و

عمل شخص آخر، و  عميقة ، و هي كيف ميكن أن جند طريقة لقراءة

                                                            
هاشم صاحل ، دار اإلمناء القومي ، منشورات .، تر حممد أركون ، األخالق و السياسية - 1

  .  176، ص  1990،  1اليونيسكو ، بريوت ، لبنان ، ط 
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ا ما مل نكن نعرف شيئا عن  كيف يتأتى لنا أن نعرف كيفية قراء
  .1" شخصية من قام بكتابتها ومن مث لنا ان نقرأها 

إجياد نقطة حمددة ميكن العودة إليها ما بني  ،فإنه من الصعوبة مبكان
فهذا يولد . النص واحلقيقة، خاصة إذا ما كان النص يفيض باملعاين

ائية قراءات   - فما بالك بالنص الديين  . للنص الواحد  متعددة وال
إذ جنده نصا واسعا جدا وذو معىن فضفاض وحيمل دالالت  –القرآن 

وتأويالت كثرية، ودوما ما رسخ املوروث دوما فكرة أنه صاحل لكل 
زمان ومكان، إذن سيكون من اجلهل االقتصار على التفسري القدمي 

اجتهاد تفسريي يقدم لنا الطرح القرآين وفق منظور دومنا حماولة القيام ب
  . معريف معاصر يعاجل األحكام املعاصرة 

وهذا من أبرز العوائق اإلبستيمولوجية اليت يعيشها الفكر اإلسالمي  
اليت هي حباجة إىل عملية زعزعة و إزاحة، فقد شكلت هذه النصوص 

. لتفكري خارجها الشارحة نصا مقدسا ال ميكن اخلروج عنه، مما أعاق ا
ذا علنا ألن التفسريات املختلفة للقرآن من قبيل تفسري  طبعا ال يصرح 
ابن كثري والطربي تعترب تفسريات شارحة ال أقل وال أكثر، لكن اإلحلاح 
ا وجتريح كل من حاول النقد أو املخالفة والقول مبا  على العمل 

حة رغم مرور خيالفها، هو ما جيعلها إىل اليوم تعترب نصوص صحي

                                                            
هند عبد الستار، الشبكة العربية لألحباث والنشر، . مالوري ناي، الدين األسس، تر -   1

  . 262، ص  2009،  1بريوت، لبنان، ط 
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ا اآلمفكر فيه يعتربها  املئات من العقود هذا هو ما يستدعي القول بأ
  . نصوصا مقدسة 

 إن كل مفسر أو باحث إمنا حياول أن يوصل املعىن الذي فهمه من
النص األصلي، لكن التساؤل املطروح أي هذه التفسريات ميكن قبوهلا 

ا األكثر صدقية ؟ و أيها تعترب األقرب ففهم . إىل املعىن األصل على أ
أيضا النظر إىل كيفية خلق القراء للمعاين، إما "النصوص يتطلب 

بوصفهم أفرادا أو أعضاء يف مجاعات تفسريية، وهذا يعين أن النصوص 
تصبح هلا معان حمددة من خالل قرائها، وليس من خالل كتابتها 

  1".فحسب 
ورة   التمييز إذن وجب علينا الرتكيز على فكرة أساسية و هي ضر 

بني املعىن وأثر املعىن، إذا ما علمنا أن هذا األخري كان قد رسخ من "
بل خطاب امليتافيزيقا قبل اخلطاب الديين، مت تدعيمه من ق

؟ أي مت ترسيخه وتدعيمه بصفته جوهرانيا، معصوما، الكالسيكية
ة مقدسا، يتعاىل على كل املشروطيات العرفية للغة ،و التاريخ ،و الذاكر 

  . 2"الثقافية اجلماعية
قد يستغرب القارئ هذا القول ، لكن هذا هو واقع احلال بالنسبة 
ا ال تنسجم  للعديد من األفكار اليت أثبتت التحليالت التفكيكية أ

                                                            
لستار ، الشبكة العربية لألحباث والنشر، هند عبد ا. مالوري ناي ، الدين األسس، تر - 1

   289، ص  2009،  1بريوت، لبنان، ط 
  .53حممد أركون، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، مصدر سابق، ص  - 2
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مطلقا مع املعىن املراد من النص، ومن أبرز األمثلة جمموعة من 
قد أثبت  األحاديث املوجودة واملثبة باعتبارها صحيحة يف الصحاح

  .فعال تعارضها املطلق مع النص القرآين 
دائما ما " باإلضافة إىل هذه النقاط املذكورة آنفا علينا التذكري بأنه 

تكون النصوص الدينية جزءا من جمال أكرب وهو األنشطة الثقافية من 
خالل قراءة النصوص الدينية القيام بفحص أكثر من حمتوى هذه 

  . 1"سياقها واستخدامها  النصوص ، و لكن أيضا فحص
من جانب آخر علينا عدم إمهال االنطباع الذي خيلفه النص لدى 

بنظرية " القار ئ ، بعبارة أخرى ما يصطلح عليه يف الدراسات احلديثة 
إن اجملاالت املدروسة اليوم، فهي و اليت تعد من أهم " استجابة القارئ 

ا امتظهرت و طبقت بشكل عام على النصوص األدبية إال  دت أ
ا ، حبيث تطرح أسئلة متابعة سيلتستخدم على النصوص الدينية و  اقا
؟ ما الذي نصمن أين يأيت معىن ال: خاصة وعلى مستويات متعددة

ذا الشكل دون شكل آخر ؟    .أعطى له هذا املعىن ؟ ملاذا قدم 
باالضافة اىل دراسة سبب األثر الواسع الذي يرتكه نص دون غريه، 

ل إنتاج النص لسنيات املعاصر مييز بني عملية النطق ، أو فعفعلم األ
بني املنطوقة أو العبارة اليت هي النص املنجز أو من قبل املتكلم، و 

ومن خالل هذه 2"أي النتيجة اللفظية الكلية  لعملية النطق. املتحقق
                                                            

  . 289مالوري ناي ، الدين األسس ، مرجع سابق ، ص  -   1
   125ليل اخلطاب الديين، مصدر سابق، صحممد أركون، القرآن من التفسري املوروث إىل حت - 2
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العملية ميكن للباحث أن حيدد درجة ومستوى تدخل الكاتب أو 
عىن وبني اخليارات املعروضة من قبل الناطق أو القارئ يف انتاج امل

  .املتكلم 
لذلك وجد أركون يف االرتكاز على العلوم احلديثة منفعة كبرية، 
إلحداث تغيري ابستيمولوجي يكسر التسييج الواقع فيه الفكر العريب 
اإلسالمي، واستبدال العقل اآلهويت بعقل استطالعي منبثق من تلك 

  .ث املستكشف احلاجة التغيري والبح
، التأسيسية لقواعد الفكر االسالميهذه األخطاء املعرفية والفكرية  

هي ما دفعت أركون للتأكيد على ضرورة إخضاع الرتاث االسالمي 
، حىت استنتاجات فكرية جديدةلقراءة علمية نقدية منفتحة على أية 

ا من االفكارإن تعو  ذا ما يتيح لنا التوصل ملثل هو . ارضت مع سابقا
التطور اإلبستيمولوجي هو االستفادة من املناهج العلمية املستحدثة اليت 
طورها الغرب لدراسة فكره اخلاص به ملا حققته من نتائج عادت عليه 

 . باملنفعة 

ذي تعاين منه الدراسات العربية بالتأخر املريع ال"فاملشكلة تتعلق 
غري مكتشف روس و خمدوم علميا، أقصد غري مد فرتاثنا غري. اإلسالميةو 

هو تأخر مرتبط بقوة بتلك و  ....مضاء على عكس الرتاث الغريبوال 
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املعاجلة املعرفية والوجودية واإليديولوجية ملا كنت قد دعوته بالظاهرة 
  .1" القرآنية والظاهرة اإلسالمية  

من هنا الرغبة الشديدة املتولدة لدى أركون للقيام مبحاولة تفكيكية 
قليدية للرتاث و الراسخة منذ مئات السنني ، لكي حتل لتلك النظرة الت

، حملها نظرة جديدة تعتمد على العلوم اإلنسانية احلديثة و املعاصرة 
ا املعرفية حتاول أن تؤشكل كل فكرة مطروحة أو  اليت متيزت بأن آليا
قراءة متداولة ، أي إخضاعها لعملية تساؤل منطقي عقلي و ترفع عنها 

، و من خالل هذا فقط ميكن أن يكتسب الفكر تنوعة اإلكراهات امل
  .العريب اإلسالمي الطابع التحرري 

إذن هناك حاجة لألخذ بالتجربة الغربية اليت عنت خبلق املناهج 
واإلشكاالت اجلديدة لدراسة علم التاريخ و علم األنرتبولوجيا وعلم 

ا على زعزع ت األلسنيات وعلم السيميائيات، أخذا موظفا لقدر
األسس الدوغمائية املرتكزة عليها األفكار العربية اإلسالمية ومن مث 
تفكيك وإعادة تركيب لتلك العالقات الغري سوية، ال أخذا ثابتا حماكيا 

  .متاما حلذافري التجربة الغربية 
إن ما سبق من الذكر هو ما دفع بأركون للعمل على مشروع 

مشروع هو و ، "تطبيقية اإلسالميات ال"اسم  فلسفي نقدي اطلق عليه
قائم بالدرجة األوىل ليحل حمل الدراسات اإلستشراقية أو كما يصطلح 

                                                            
، ط هاشم صاحل، دار الطليعة، بريوت، لبنان.حممد أركون، حنو نقد العقل اإلسالمي، تر   1
  .  24، ص 2002، 1
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اليت وجه هلا نقدا الذعا بسبب عليها باإلسالميات الكالسيكية، و 
التحيز الواضح الذي جتلى يف الدراسات الغربية للرتاث اإلسالمي حبيث 

عليها الغرب لتجديد مل حتاول العمل وفق اآلليات املعرفية اليت اشتغل 
طرح األفكار كما وضعها اعادة بل اكتفت بالوصف و . تراثه الفكري

واملسطر من أي بنفس الطرح اإليديولوجي  ،العلماء القدامىالفقهاء و 
، دومنا اخلوض يف البحث جبدية عما يطلق عليه قبل السلطة السياسية

لة االشتغال او حمو . أركون بدائرة اآلمفكر فيه واملستحيل التفكري فيه
عاق التطور احلضاري لدى األرثوذكسي الذي أعلى حماربة العقل 

فالواقع أن املستشرقني يكتفون باملعاينة والتفحص السريري " .املسلمني
إن جاز التعبري ملوضوع دراستهم ، أكثر مما يسامهون يف اجلهد التنظريي 

ي بشكل انطالقا من أمثلة وحاالت تارخيية خمتلفة عن تلك اليت تغذ
صفها منتجات للمجتمعات الغربية عام ممارسة العلوم اإلجتماعية بو 

  .1"أدوات هلاو 
مارسيل غوشيه صاحب مثال "يورد أركون مثاال على ذلك فيقول 

دين الوحيد الذي يقبل النظرية اليت تقول بأن املسيحية هي ال
 يقول وال ، باخلروج من التدين التقليدي وبالتايل يتيح التطوربالعلمانية

ريكور وإميانويل كبول بل وحىت الفالسفة الكبار   .شيئا عن اإلسالم
املسيحي وحلاله بعمق -ليفيناس اللذين طاملا حتدثا عن الرتاث اليهودي

                                                            
. حممد أركون ، الفكر األصويل و إستحالة التأصيل حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي ، تر  - 1

  . 295، ص  2011،  4نان ، ط هاشم صاحل ، دار الساقي ، بريوت، لب
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: ل وأنا أتساء...من كافة النواحي ال يقوالن كلمة واحدة عن اإلسالم
حديثية  ؟ ملاذا ال تطبق عليه املناهج التملاذا كل هذا النبذ لإلسالم

ا  الرائدة نفسها اليت طبقت على الدينني اآلخرين ؟ أليس اإلسالم دين
  . 1"عريضا ؟ كبريا و تراثا تارخييا طويال و 

من هنا كان االنطالق األركوين  بالعمل عل طرح مشروعي 
تفكيكي للبنيات املعرفية سواء املكتوبة أو الشفهية ومن مث واعادة 

التطور احلضاري واخلروج باإلسالم من  الرتكيب، غايته األخرية حتقيق
الدائرة الرمسية املغلقة لالنفتاح على اآلخر املختلف عنه واملتشارك معه 
يف اإلنسانية، والعمل ألن يستحيل القرآن من مدونة مغلقة إىل منفتحة 
تدفع بالقارئ والباحث إىل اإلبداع واإلكشتاف مبا هو نص واسع 

  .خالق
ة الفكر اإلسالمي ألن يقطع إن مل يكن مع آن األوان بالنسب"فلقد 

اخلطاب التبجيلي الذايت للذات، فعلى األقل يوازنه خبطاب آخر، وهو 
وأقصد بذلك أن عليه أن يتخذ القرار . خطاب الفكر اجلاد واملسؤؤل

أن يتحمل مسؤولية املخاطر احلديثة للمعرفة العلمية وذلك : التايل
  . 2" فية الكربى للبشرية بالتضامن مع مجيع الرتاثات الثقا

                                                            
حممد أركون حترير الوعي اإلسالمي  حنو اخلروج من السياقات الدوغمائية املغلقة ،  - 1
  . 63، ص  2011،  1هاشم صاحل ، دار الطليعة ، بريوت ، لبنان ، ط .تر
حممد أركون، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، مصدر سابق،  - 2

  . 106ص
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إن اهلدف من تطبيق اإلسالميات التطبيقية ليس زحزحة الدوغمائية 
اليت تعاين منها العقلية العربية اإلسالمية فقط، بل اهلدف يتعدى إىل 
حماولة إلعادة بلورة عمليات تفكيكية حتليلية تركيبية تعمل يف النهاية 

حيل التفكري فيه، مث العمل على كشف املفكر فيه واآلمفكر فيه واملست
  .على حتريره وإعادة صياغته على حنو تارخيي حضاري جديد 

وعليه يكون هدف حممد أركون، هو التطلع إىل جتاوز العمل 
اإلبستيمولوجي الذي يعىن بدراسة الرتاث اإلسالمي فقط، ليشمل 

تعرية آليات اشتغال الفكر "أي العمل الشمويل احلضاري احلاضر 
  " .ة السياسية املمارسو 

أخريا ، ال بد من التأكيد على أن إعادة التفكري يف مسألة الرتاث 
ية  اليت فتحتها االنرتبولوجيا اإلسالمي من خالل املنظورات  فلسف

السيميائيات، سوف جتعل من الفكر اإلسالمي فكرا قادرا على و 
  .املسامهة جبدية يف الفكر اإلنساين احلديث واملعاصر

؟ اعادة طرح سؤال من حنن تستوجب ضرورة  امنا امأصبحو  
شكل ؟ ومعاجلة هذا املعالقة األنا مع األنا اآلخر داخل الذات و 
النظام املعريف  زعزعت أخرى تاشكاليإ الذي فتح الباب أمام ر ذتجامل

  .  حتديد مكوناته وميكانيزماتهاألمر الذي يستدعي 
غوص يف و  ليوم ضرورة ملحة، فهو استقصاءإن السؤال ميثل ا

األعماق وحفر يف األسس وتقص عن األصول، وهو يف النهاية 
  . استئصال، استئصال يقتلع اجلذور، ألن السؤال هو حبث
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به فقط ميكن أن نكشف عن هوية اإلنسان وهوية املكان والزمان 
اللذان يؤطرانه والطريق الذي يرمسه لنا هو البداية النطالق الفكر الذي 

  .يؤدي إىل احلقيقة 
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  قراءة في فلسفة الثورة الجزائرية للبخاري حمانة
  جامعة وهران/الفدي فاطيمة الزهراء  

حييلنا إىل ،عن إمكانية وجود خطاب فلسفي جزائري أصيلإن احلديث 
الذين مل متنعهم إزدواجية اللغة ، جمموعة متميزة من املفكرين والباحثني

وتأكيد حضور ، م  وإثراء الفكر العريبالفرنسية من ترك بصما/ العربية
اليت طاملا حاول العدوان جتريدها  ،هوية جزائرية  ذات نفحات إسالمية

  .وطمسها 
الذي حاول "البوخاري حمانة "ضمن هذه النخبة جند األستاذ واملفكر 

من خالل طرح عدد  ،دراسة وفهم سيكولوجية الشعب اجلزائري  وثراثه
 "فلسفة الثورة الجزائرية" كتابه املوسوم بحيث يعترب ،من الدراسات

حيث يراجع  ،واحدا من أهم األعمال الفلسفية اليت صدرت يف اجلزائر
ويقارن بني هذا املفهوم ومفاهيم أخرى  ،فيه املفهوم الفلسفي للثورة

  .اخل...مثل اإلنقالب والعصيان والتمردمتداخلة فما بينها 
سيتها وقيمتها من خالل اخلروج يهدف هذا الكتاب إىل منح الثورة قد

خيي الذي يهتم باألسباب ونقل الثورة من  البحث التار  ،عن  املألوف
 األفكار املتوارية اليت  البحث النقدي الذي يبحث يفإىل ،والنتائج

فكيف سيطرح البوخاري سؤاله . "قادت الشعب إىل حتقيق اإلستقالل
ة يف بلورة فكرة نوفمبرب عن هاته الفلسفة؟ وكيف أثرت ثقافته اإلسالمي

  ".فكرة احلرية واإلستقالل التام ؟ 
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  :حــيـاتــه .1
البخاري محانة مفكر  وأستاذ التعليم العايل بقسم الفلسفة جامعة 

بدأ .جنوب اجلزائر –وادي سوف  –من مواليد مدينة فيمار ،وهران
ا تعليمه مث انتقل اىل تو ،مرحلته اإلبتداشية مبسقط رأسه نس ليكمل 

مت سافر اىل مصر ليواصل فيها مشوارهاجلامعي ،الثانوي كمايل  و اإل 
" حتصل على ديبلوم علم النفس عن رسالته املعنونة.جبامعة القاهرة

جامعة  -احللقة الثانية مث نال دكتوراه،"اإلدراك احلسي عند الغزايل
كما حتصل على دوكرتاه ،"التعلم عند الغزايل) "قسم الفلسفة(اجلزائر 
  .1"  فلسفة الثورة اجلزائرية" -)قسم الفلسفة(جامعة وهران  --الدولة 

  : تقلد عدة مناصب من بينها 
عضو اللجنة ، بالقاهرة عام للطلبة املسلمني اجلزائرينيرئيس االحتاد ال-

مدير ،وموظف بالسفارة اجلزائرية بالقاهرة ،1964-1962التنفيذية فيه 
رئيس ،1972-1966شرق العريب وكالة األنباء اجلزائرية بالقاهرة و امل

مدير معهد الفلسفة ،1980-1972لدائرة علم النفس وعلوم الرتبية 
  .2 كما شارك يف عدة مؤمترات دولية و وطنية. 1980-2000

 :عالقة الفلسفة بالثورة .2

فهي من  ،على أحناء خمتلفةعريف الفلسفة تقريبا يف كل عصر و يعاد ت
مشتقة من اليونانية فلسفة فهي الداللة املباشرة لكلمة حيث اللفظ و 

فالفلسفة تتخذ  .3ومعناه محبة الحكمة ،)صوفيا –فيال (أصلها و 
إذا أضيف لفظ الفلسفة و ،يف املعرفة والوجود والقيم موضوعات هلا
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إلى الموضوع دّل على الدراسة النقدية لمبادئ هذا الموضوع 
  .4 وأصوله

و حماولة القيام ه ،دقيقفربط الفلسفة باملوضوع املراد البحث فيه والت
 اإللتباساالتصورات القابعة ورائه،وكشف األفكار و  ،بدراسة نقدية له

 ،واملالحظ يف كتاب البوخاري أنه يعيد تعريف الفلسفة وفق رؤية ثاقبة
 ،النقدية للعالم أي الواقعالنظرة المتميزة و مفادها ان الفلسفة هي 

لى إعادة صنعه من بل غ،أمله والهادفة بالتالي ال إلى مجرد ت
  .5جديد

من خالل ،بالواقع  La Philosophieكما أنه يربط مفهوم الفلسفة 
كل حركة تؤدي واليت تعين يف األساس  ،La Révolutionمفهوم الثورة

  .6إلى تغيير جذري في المجتمع دون عنف أو قهر 
ا  عاملة على تجاوز فكرة هادفة و يعرف البوخاري مفهوم الثورة بأ

تمثال   ،إّال بعد تمثله...تجاوز ال يتحققفغن مثل ذلك ال،الواقع
وصوال إلى النفاذ إلى ،كفيال بتمكينها من اختراق معطياته الظاهرية 

يستمد رسوخه سية والمادية التي يستند إليها و األسس الفكرية والنف
  .7لتقويضها ودحرها ،واستمراره

إمنا هي فكرة و  يةفهي ليست فكرة عاد ،وليدة فكرةمبا أن الثورة هي 
ا انتقلت من مستوى التنظري إىل جمال  متميزة وهادفة، ومامييزها أ

وذلك ملا ،وهذا ماجعل البوخاري يربط ثورة نوفمرب بالفلسفة  ،التطبيق
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مل يف شعب  أحدثثه هذه الثورة من جتاوز الواقع اإلستعماري وبعث األ
فنجاح  .وإسالمهأصالته ومقوماته وقيمه وعروبته كاد أن يندثر ثراته و 

تفاعل ي الشعيب الذي فهم ظروفه متاما و الثورة اجلزائرية هو جناح للوع
  .وأحدث تغيريا يف عامله ،مع واقعه

 ،فاملنطلق الفكري للبوخاري جعله ينظر إىل هذه الثورة من زاوية خمتلفة 
غية الولوج إىل ب ،سعى فيها إىل ممارسة نفسية فلسفية متمحصة 

دراسة أي ثورة أو حادثة فهو يرى أن  ،جوهرهاحقيقتها ولّبها و 
كانت ، و بعيدا عن الجذور الفكرية التي مهدت لها،تاريخية أخرى

هو أن كل لسبب بسيط و ،وراءها هي دراسة جوفاء وغير مجدية
 ،بما فيها تلك التي تبدو لنا عشوائية،تاريخ أيّا كانت طبيعة أحداثه

  .8إنما هي وليد الفكر و قبل كل شيء 
  :باط الفكرة الوطنية بالوازع الدينيارت .3

األوىل للجزائر  نشاة الفكرة الوطنية إىل العصور يرجع البوخاري
المي جعلها عرضة للغزو اإلس ،املغريب ،اإلفريقي ،فموقعها اجلغرايف،

شعبها متشبع بالروح احلماسية فكانت أرضها و  ،للحروباألجنيب و 
كرة تغيري وضعه حاضرة وكانت ف،ملواجهة أعدائه والدفاع عن هويته

بداية الفكرة ن فكرة نوفمرب ذومن هنا مل تكن إ ،دائما يف كيانه
 الوطنية تماما كالثورة التي تجسدت من خاللها بل كانت بمثابة

روحية وطنية متوالية تمتد وتضرب النتيجة الطبيعية لجهود فكرية و 
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جذورها القريبة الى اليوم األول اإلحتالل الفرنسي للجزائر 
تمتد وتضرب جذورها البعيدة في أعماق تاريخ الجزائر (...) 1830
  .9 البعيدة

ظهور جلزائر يلعب دورا مهما يف نشأة و كما أن دخول اإلسالم إىل ا
أصبح  ،ألن اجلزائري بعد ان كان يدافع عن أرضه فقط ،الفكرة الوطنية

فمعظم احلمالت  ،يدافع عن دينه  مقابل حركة التنصري اإلستعماري
ظاهرية مثل استنزاف  ،إلستعمارية كان هلا أهداف ظاهرية و باطنيةا

 نية كان هدفها نشر الدين املسيحي،أما الباط،الثروات ووامتالك البالد
اليت قادته إىل إىل جانب ذلك ميثل الدين اإلسالمي النواة األوىل 

  .ساعدته يف رفض املساوامات على هويته و ثراتهالسالم الداخلي و 
يذهب البوخاري أبعد من ذلك حين يعلن أن جوهر ىل ذلك إضافة إ

فالقرآن الكريم يؤمن بالتغيير اإليجابي  ،القرآن ذاته هو الثورة
آلن القرآن جاء في شكله وفي ،فإن القرآن هو ذاته ثورة،الكلي

دعوة صريحة وملحة مضمونه ثورة على الماضي وعلى الحاضر و 
  .10للتغيير نحو األفضل 

نابعة من أفكار ، و زائرية كانت مشبعة بالروح الدينيةفالثورات اجل
اري وهذا ما سيؤكده البوخ ،مؤسسة ماضيا وحاضرا حنو مستقبل جيد

ألن دخول فرنسا للجزائر كانت نتيجة  يف عالقة ثورة نوفمرب بالدين،
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وهي ، 1927تدهور األسطول البحري اجلزائري خاصة يف معركة نفارين 
  .لبالد حتت احلماية العثمانيةالفرتة اليت كانت فيها ا

الجهل الذي لجزائر نتيجة للفساد واإلنحالل و فكان دخولهم ل
واتخذت فرنسا حادثة المروحة  ،تفشى في حكومة حسين الداي

وبمجرد دخولها بدأت تنهب في ثروات البالد  ،سببا لغزوالجزائر
فاندلعت ،فأدرك الجزائريون ضرورة تكثيف جهودهم لمقاومتها.

األمير عبد : بقيادة كل من،اومات في أرجاء عدة من البالدعدة مق
 –الشيخ بوزيان  –الصديق ولد الشيخ –أحمد باي  –القادر 

 - بوعمامة –المقراني  –اللة فاطيمة نسومر  –الشيخ بوبغلة 
  .11تطويقهامانجح اإلستعمار في إخمادها و  نولكن سرعا. وغيرهم

حت يف عرقلة تقدم اإلحتالل ت جنبالرغم من ذلك إال أن هاته الثوراو 
فبعدما أمخدت فرنسا نار الثورات انتهجت ،كسح أراضي البالدو 

وتوفري كل  واإلستطان، ات عديدة، من بينها تشجيع اهلجرة سياس
 ،شروط  الراحة املالئمة للموستطنني القادمني من خمتلف أرجاء أروبا

  .كان احمللينياإلبادة للساسة التفجري والتنكيل والقتل و يف مقابل سي
  :تبلور الوعي إلى العمل الوطني .4
اب ظهور احلركة الوطنية يف شكل أحز  20شهدت اجلزائر مطلع القرن  

ترفض تعكس اهتمامات اجلزائريني و  اصالحية،هلا اجتاهات سياسية و 
وهناك خنبة  ،وقد اعتمدت النضال السياسي،السياسة اإلستعمارية
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مثل  ،اإلعالمي والنقايباسي و عمل احلزيب ذات الطابع السيشجعت ال
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان هدفها األمري خالد و

  اإلسالمي الحنيف واصالح المجتمع،هو الرجوع إلى تعاليم الدين 
عن الشخصية الجزائرية والهوية واإلنتماء  كما ركزت على الدفاع

لشيوعيون جانب دعاة املساواة ا إىل. 12إعالن عقيدة اإلسالمو 
  .الوطنيون املتعصبونو 

مما ،األزمة اليت حلت على احلركة الوطنيةأيضا يطرح البوخاري يف كتابه 
بروز قوة شبابية تؤمن بضرورة الكفاح دى اىل انقسامها و أ

 ،1954يف مارس " اللجنة الثورية للوحدة والعمل "فتكونت ،املسلح
  .ثورة نوفمرب اجمليدةالنواة اليت انفجرت منها  22وكان اجتماع جمموعة 

 :نوفمبر وفلسفته .5

إن القارئ لكتاب فلسفة الثورة اجلزائرية يدرك متاما اجلهود الفكرية اليت 
ا البوخاري يف نقله البحث عن ثورة نوفمرب م ن قالبه التارخيي إىل قام 

هذه الثورة اليت جنحت يف طرد فرنسا ،هو القالب الفلسفيقالب آخر و 
ا اليت بقيت حىت اليوم فنجاحها هو جناح  ،مرتبطة تارخييا باجلزائر وبثور

ا الوطنية وبناء ،الفكرة الوطنية من اجل تغيري واقعها واستعادة سياد
  .دولة قوية مستقلة
أكدت فلسفة نوفمبر أن تلك الثورة :" يقول البوخارييف هذا الصدد 

لم تكن حدثا  ،والتي فاجأت الكثيرين ،ت مجسدة لهاءالتي جا
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 ،الخاطفة والعنيفة ،أو عفويا بل كانت النهاية الطبيعية..امجاني
أجيال من الشعب الجزائري تقوده ضد يال و لنضال ظلت أج

  .13"المستعمر
يرجع البوخاري جناح ثورة نوفمرب عن غريها من الفلسفات الثورية إىل 

  :مخسة أسباب
ا للواقع الوطين – 1 ب توحيد الشع -3،وحدة القيادة -2، أصالة نظر

- 5 ،األخالقيةالنزعة اإلنسانية و  4 ،اجلزائري من خالل الكفاح املسلح
  .14اإللتزام الالمشروط بكل قضايا احلرية يف العامل

 ،آالمهالواقع املزري للشعب اجلزائري و  كل هاته األسباب عربت عن
وإرتقت به فوق  ثورة جميدة قادته حنو اإلستقالل، فتتمخض عنها

ققت اإلندماج وح ته من أجل هدف واحد،ة ووحدت قياداالتشاؤمي
تحالة خروجها               لتكذب مزاعم فرنسا باس ،الثورةاحلاصل بني الشعب و 

ا على السيطرةو    .قدر
 ،هكذا نستنج أن البوخاري كأحد أقطاب الفكر اجلزائري املعاصر

ته املستقبيلة من خالل رؤيثورة نوفمرب يف العقول اآلنية و  استطاع ترسيخ
  .الفكرية والنقدية هلذه الثورة
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  الحداثة في فكر عبد اهللا شريط
   بن دمحان حاج

  زانأستاذ وباحث من جامعة غلي
إن املثقفني العرب يتفاعلون دوماً مع كل املفاهيم اليت ينحتها الفكر 
الغريب، وكأن هذا الغرب هو بوصلتهم الفكرية الوحيدة ويتعاملون مع 
م الفكرية والعقائدية، وبالتايل يعاجلون  هذه املفاهيم حسب توجها

ا على ضوء مدلوالت هذه املفاهيم م وحيللو لقد . قضايا جمتمعا
انقسم الفكر العريب احلديث إىل عدة تيارات علمانية، إصالحية، 
وليبريالية وغريها وهذا وفق تعاملهم مع مفاهيم غربية مثل مفاهيم 

أما أبرز مفهوم عاجله الفكر العريب ". التنوير"و" التقدم"و" النهضة"
، حبيث جند كل كتابات املفكرين العرب "احلداثة"املعاصر فهو مفهوم 

احلقبة تدور وال زالت يف فلك احلداثة، سواء يف املشرق العريب يف هذه 
مع كل من علي حرب أو الطيب تزيين أو نصر حامد أبوزيد وغريهم، 
أو يف مغربه مع كل من اجلابري وعبد اهللا العروي وطه عبد الرمحن 
وغريهم يف املغرب األقصى، أما يف اجلزائر فإننا جند املفكر اجلزائري عبد 

قد تفاعل مبكرًا مع هذا املصطلح يف كتاباته، أي أنه قد ) (يطاهللا شر 
                                                            

 ( أحد املؤسسني للخطاب التنويري و العقالين يف اجلزائر و أحد مؤسسي  جامعة اجلزائر ـ
 واإلقليمياملستقلة وهو أيضا أحد اإلعالميني الكبار الذين كونتهم الثورة اجلزائرية بثقلها الوطين 

لتحق يف ، ا1921ولد عبد اهللا شريط ببلدية مسكانة بأم البواقي بالشرق اجلزائري . والدويل
صباه بكتاب القرية حلفظ القرآن الكرمي، وبدأ تعليمه االبتدائي مبدرسة فرنسية يف مسكيانة عام 

" م وهناك درس مبدرسة مجعية العلماء  1932انتقل بعد ذلك إىل تبسة عام . م  1927
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عاجل قضايا جمتمعه برؤية حداثية، تنجسم مع مدلوالت وأبعاد هذا 
كيف عاجل : وهنا حيق لنا أن نتساءل. املصطلح كما تبلورت يف الغرب

املفكر عبد اهللا شريط ذا التكوين الديين قضايا اجملتمع اجلزائري ما بعد 

                                                                                                                     

توجه إىل ).  1934ــ  1932( على يد الشيخ العريب التبسي مدة سنتني " ذيب البنني
ودرس فيها سنة واحدة، مث توقف بسبب احلرب العاملية الثانية، وعاد إىل  1938سنة تونس 

عاد مرة أخرى إىل تونس   1945وملا انتهت احلرب سنة . قسنطينة والتحق ببعض مدارسها
ي سافر إىل املشرق عن طريق . م 1946دراسته جبامعة الزيتونة و نال شهادة التطويع سنة  وا

جبواز سفر مزور، وهناك التحق بكلية اآلداب قسم األدب العريب، لكن م  1947فرنسا سنة 
حتول إىل قسم الفلسفة بنفس اجلامعة وقد خترج منها بشهادة الليسانس يف الفلسفة سنة 

م بالبعثة السياسية جلبهة التحرير الوطين اليت تشكلت بعد 1955التحق سنة . م 1951
و قد كلف بعد . إىل اللغة العربية األجنبيةن اللغة له مهمة الرتمجة م أسندتاندالع الثورة 

لسان حال جبهة التحرير الوطين بتحرير برتمجة " اجملاهد" و جريدة "  املقاومة" جريدة  إصدار
املقاالت املنشورة يف الصحافة الدولية عن الثورة اجلزائرية و ظل ميارس هذه الوظيفة حىت فجر 

   .م1962االستقالل سنة 
ا إىل آخر يوم يف حياتهالتحق بعد  لقد . االستقالل جبامعة اجلزائر أستاذا بقسم الفلسفة وظل 

للمفكر عبد اهللا شريط مؤلفات يف حقول معرفية خمتلفة . 2010ـ  07ـ  09وافته املنية يوم 
يف الفلسفة واألدب وعلم االجتماع والسياسة و الصحافة وغريها، بلغ عددها ستة عشر 

ـ  1975الفكر األخالقي عند ابن خلدون ـ  1965ائر يف مرآة التاريخاجلز ـ : منها) 16(
ـ مع الفكر السياسي  1982حول املسألة الصحراوية والقضية الفلسطينية  إيديولوجيحوار 

ـ املنابع الفلسفية يف  1981ـ معركة املفاهيم  1986احلديث واجملهود األيديولوجي يف اجلزائر 
نظرية حول سياسة التعليم =   ـ  1981واقع الثقافة اجلزائرية ـ من  1976الفكر االشرتاكي 

مع عبد اهللا العروي  وصدرت له موسوعة ضخمة حول  إيديولوجيحوار ـ  1984والتعريب 
  .الثورة اجلزائرية يف الصحافة الدولية
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قالل بصفة خاصة واجملتمع العريب بصفة عامة برؤية حداثية؟ وهل االست
  .هو من أنصار األصالة أم املعاصرة أم ميسك العصا من وسطها؟

قبل التطرق إىل توضيح الرؤية احلداثوية يف كتابات املفكر عبد اهللا 
شريط، علينا أن نوضح أوًال ماذا يعين مفهوم احلداثة؟ وكيف تشكل يف 

  .تلقفه ووظفه الفكر العريب املعاصر؟الغرب؟ وكيف 
حيث من  سنقتصر على التعريف االصطالحي فقط،: مفهوم الحداثة

صطالحًا كما يؤكد جل الباحثني الصعوبة البالغة ضبط مدلول احلداثة ا
  :هذا لسببني مها"و

أ ـ  تشّعب اجملاالت اليت يرتدد عليها هذا املصطلح، كونه مرتبطاً 
القتصاد، واالجتماع، والثقافة، وخمتلف مناحي بالفكر، والسياسة، وا

  .احلياة
ب ـ اختالف الرؤى واملواقف واآلراء بني املفكرين والباحثني حول 
األصول التارخيية هلذا املصطلح، والظروف اليت أحاطت بنشأته 

  .)1("وتطّوره
 التباين واالختالف  عبد الرمحن طهاملفكر املغريب يرجع كذلك و 

ريف املقدمة للحداثة إىل خاصيتني مها التحقيب يف التعااحلاصل 
هناك تعاريف تعتمد على التحقيب الزمين هلا وهؤالء أن ولتوسيم، مبعىن 

فهم خيتلفون فيما بينهم، فمن قائل " التحقيب"الذين يعتمدون على 
                                                            

ريوت، ـ بو زبرة عبد السالم، طه عبد الرمحن ونقد احلداثة الغربية، جداول للنشر والتوزيع، ب) 1(
  . 27ـ  26، ص2011، 1لبنان، ط
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ا متتد على مدى مخسة قرون كاملة ، إىل قائل أن ال حداثة إال بعد )(أ
أي بصفات طبعة "" التوسيم"ما التعريف القائم على أ. الثورة الفرنسية

، فإن القائلني به قد اختلفوا هم أيضاً، بني قائل "بقوة عطاء هذه احلقبة
ا ع بني آخر هد استياد اإلنسان على الطبيعة وجعلها له ذلولة، و أ

ا عهد حمو صفة القداسة عن العامل بتعقله التعقيل كله الذي ال  يقول أ
  .لسحر أو األسطورة أو الدينونةيرتك حظاً ل

إن الصعوبة يف تعريف احلداثة تكمن يف كونه مصطلح واسع يشري إىل 
مذاهب وآراء وممارسات نقدية يف الدين واألدب واملعمار واجملتمع، 
وتنطوي احلداثة يف الغرب خاصة على رفض التقليد وحماولة إلغاء 

يتافيزيقا وتؤكد دور املاضي والبحث عن اجتاهات ورؤى جديدة تلغي امل
ليست احلداثة :" وهلذا جند املفكر جان بودريار يعرفها بقوله. الفرد

مفهومًا سوسيولوجياً، أو مفهومًا سياسيًا أو مفهومًا تارخييًا حبصر 
ومع ....املعىن، وإمنا هي صيغة مميزة للحضارة تُعارض صيغة التقليد

مجاًال اإلشارة إىل تطور ذلك، تظلُّ احلداثة موضوعًا يتضمن يف داللته إ
، نستنتج من خالل أن )1("تارخيي بأكمله، وإىل تبّدل يف الذهنية

احلداثة هي ضد التقليد بكل أشكاله ويف كل اجملاالت خاصة يف القيم 

                                                            

) ( ،ـ هناك بعض الباحثني يُرجعون بداية تشّكل احلداثة إىل القرنني الثاين عشر والثالث عشر
  .ويسمُّون هذه الفرتة باحلداثة املبكرة اليت متّثل إرهاصات للحداثة املتأخرة

، اهليئة املصرية 4فصول، عـ حممد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة، جملة ) 1(
   .12، ص 1984العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
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والتقاليد وحىت يف طرائق التفكري، فهي حرب على كل املوروثات 
ت مساوية أو من واملسّلمات التارخيية من األفكار والتصورات، سواء كان

  .إنتاج الفكر البشري
إذا كانت احلداثة ضد التقليد واجلمود، فهي إذن دعوة إىل التطور 
والتفتح على اجلديد اآليت ويف هذا املعىن يعرف جون ماري دوميناك 

احلداثة تعين إتاحة التطور والتفّتح لكل اإلمكانات :" احلداثة بقوله
اواالحتماالت، من أجل أن يتمكن الفر  ا تعين تنمية . د من التمتع  إ

القوى املنتجة وتنمية الوعي بالذات، ويف نفس السياق معايشة كتحرير  
. )1("كبري وكمنحة، ومن هنا نتجت تلك الرؤية السعيدة عن احلداثة

ا  إن احلداثة حسب هذا املنظور الذي يقدمه جون ماري دوميناك كأ
مثل ثري من املفاهيم اجملاورة بوابة ينفتح من خالهلا اإلنسان على الك

متّثل شروطاً هلذا الوعي الذايت، "التقدم، والتطور، والتحرر، وغريها واليت 
الذي يصبو إىل سيادة اإلنسان على الطبيعة واجملتمع، ويف رغبته 

إن . )2("املستمرة يف التغيري، ويف استشراف آفاق مستقبله الواعدة
قدر من التعارض والتقاطع يف  الدارس ملفهوم احلداثة جيد أن هناك

فالتعرض يكمن يف ". التحديث"و" احلداثة"نفس الوقت بني مفهومي 
أن فاملفهوم األول، مفهوم احلداثة، يتخذ بنية فكرية جامعة للقسمات 

                                                            
احلداثة وما بعد احلداثة، منشورات : ـ طيب تزيين، اإلطار النظري واملفاهيمي، من ندوة )1(

  . 35، ص2000، 1جامعة فيالديلفيا، عمان، األردن، ط
  . 29ـ بو زبرة عبد السالم، مرجع سابق، ص  )2(
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تقنية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، إدارية، ( املشرتكة بني املستويات ـ 
منظور أقرب ما يكون إىل املنظور " ـ من خالل ) ثقافية، فلسفية وغريها

مدلوًال جدلياً منذ البداية من   "التحديث"البنيوي، بينما يكتسي مفهوم 
حيث أنه ال يشري إىل القسمات بقدر ما يشري إىل الدينامية اليت 

أما التقاطع فيكمن . )1("تقتحم هذه املستويات، وإىل طابعها التحويل
ا، وهذا راجع إىل تداخلهما، يف اللبس احلاصل حول العالقة بينهم

حيث استعمل املصطلحان يف الكثري من الدراسات املهتمة بشأن 
ما من طبيعة واحدة   .احلداثة على أ

  ظروف نشأة الحداثة الغربية وأسسها
تتجلى احلداثة من خالل تلك النهضة اليت شهدت أوروبا، هذه 

ا  يطاليا منذ أوائل انبثقت أول األمر يف إ" النهضة اليت ميكن القول أ
القرن الرابع عشر تقريباً، واستمرت حوايل قرنني من الزمن، وكان من 
أهم خصائص النهضة األوروبية يف إيطاليا هو التحرر من سلطة 
الكنيسة ورجال الدين، ومن قواعد األخالق املتفق عليها ومن الفلسفة 

  .املدرسية اليت أتت على العصور الوسطى
نشأة احلداثة يدفعنا إىل اإلشارة، ولو بشكل إن احلديث عن ظروف 

موج إىل مجلة من األحداث البارزة اليت بشرت بقدوم وظهور احلداثة يف 

                                                            
، 2بيال، احلداثة وما بعد احلداثة، دار توبقال للنشر،  الدار البيضاء، املغرب، طـ حممد س )1(

  .7، ص 2007
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ظل العصر احلديث وعملت على جتسيدها كواقع ملموس وهي ما 
  :تسمى بعوامل النهضة احلديثة وهي

ـ املخرتعات احلديثة وأمهها ظهور آلة الطباعة على يد غوتنبريغ بني 
، ودورها يف نشر العلم والثقافة بني أفراد الشعب لتسهيل 1452و 1450

  .عملية خدمة الثورات العلمية
ـ الكشوفات اجلغرافية الكربى وأمهها اكتشاف كريستوف كولومبوس 

حيث اعتربها البعض اخلّط الفاصل بني األزمنة  1492ألمريكا عام 
  .جغرايف رهيب الوسيطية و احلديثة، ملا ترّتب عليها من انفتاح

وهجرة عدد كبري من  1453ـ سقوط القسطنطينية على يد األتراك عام 
العلماء إىل إيطاليا خاصة، مزودين مبنظومتهم الفكرية، وهناك تعاونوا 
على بعث الثقافة الالتينية وتطويرها يف قالب جديد كان نواًة للنهضة 

  .األوروبية
ى رأسها احلركة اإلنسانية، ـ ظهور حركات أدبية نشيطة يف إيطاليا وعل

لقد كانت متهيداً فكرياً ملعظم . وهي حركة تضع اإلنسان فوق كل القيم
األخالق ا وكانت موجهة للفلسفة الدينية و الثورات اليت قامت يف أروب

واإلقطاعية، ومن هنا كان مطلبها احلرية وترأس هذه احلركة كل من 
ولندا وطوماس بطروكوس وبوكاسيو بإيطاليا ومونتاين بفرنس ا وايرامسوس 

  .مور بربيطانيا
كل هذه األحداث كان مبثابة األرضية اخلصبة اليت سامهت بشكل 
مباشر يف إحداث تغيري على خريطة الفكر األورويب، وكانت مبثابة 
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شعاع األمل أو النور الذي فتح األبصار لبسط النفوذ فيما بعد من 
  .ا املباالة بالقيودأجل السعي إىل حتقيق شهيات العقل دومن

فكرية ُولدت وَمنت داخل الرتاث األورويب، " فاحلداثة بذلك حركة 
وارتبط ظهورها بوضع تارخيي معني ميّثل األصل الذي ال غىن أليِّ 
باحث من الرجوع إليه لتقّصي حقيقة السياق الذي برز من خالله هذا 

املولد والنشأة  املصطلح، وأيُّ حماولٍة لنقل هذا املصطلح إىل خارج أرض
  .)1("خماطرة قد ُجترُّ بصاحبها إىل الوقوع يف مأزق التبعية الفكرية

  سمات الحداثة الغربية
ميكن تلمس مسات احلداثة الغربية من خالل مسات عديدة، لكن 

  : وهي ر على بعضها فقط يف هذه املداخلةسنقتص
إيطاليا هي  ـ إذا كنا قد ذكرنا أن احلركة األدبية النشطة اليت ظهرت يف

اليت ولدت لنا احلداثة فإن احلداثة ال تقتصر على اجلانب األديب 
فحسب، بل إن خطاب احلداثة يعمُّ ويشمل جوانب حياة اإلنسان  
كافة، اجتماعية كانت، أو فكرية، أو صناعية أو غريها، وحول هذه 

إن كل التحوالت اجلذرية الكمّية :" الفكرة جند حممد سبيال يقول
ة يف مفهوم الكون، والزمن، واحلركة، واملكان، واإلنسان، والكيفي

ا احلركة الشاملة  واجملتمع، والتاريخ، والنفس، والدولة اليت جاءت 
للحداثة اليت شكلت العلوم ـ مبا يف ذلك العلوم االجتماعية واإلنسانية ـ 

                                                            

. 34ـ بو زبرة عبد السالم، مرجع سابق، ص )  1 ) 
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رأس حربتها، فاحلداثة الفكرية هي مبثابة الروح يف كل هذه 
  .)1("احلداثات

إن احلداثة مشروع فكري أساسه العقل والعقالنية، فالعقل املتحرر  -
  .من كل سلطان هو معيار أهل احلداثة

" احلداثة خطاب فلسفي ينكشف من خالل انشغال الفالسفة  -
بقضايا املعرفة، واحلرّية، والسلطة، و احلوار، والرغبة، واإلرادة، جيعل 

ثة تدخل يف صلب احلداثة منهم حداثيني بالضرورة، ألن هذه احلدا
  .)2("الفكرية

" احلداثة ثورة على كل قدمي مقدس أو غري مقدس، ديين أو دنيوي  -
فاحلداثة يف جوهرها عملية انتقالية تشتمل على التحول من منط معريف 
إىل منط معريف آخر خيتلف عنه جذريّاً، وهي انقطاع عن الطرق 

  .)3("رفية وفكرية جديدةالتقليدية لفهم الواقع، وإحالل أمناط مع
لقد تأسست وتشكلت احلداثة الغربية على  :أسس الحداثة الغربية

  :مدار مسارها الطويل على ثالث مفاهيم أساسية وهي
إن الفكر الفلسفي املناخ الكالسيكي  )Rationalité:(أ ـ العقالنية

الغريب قد أّسس حداثته مبحاولة إعادة االعتبار إىل العقل، واعتباره 

                                                            
   .19ـ حممد سبيال، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 38ـ بو زبرة عبد السالم، مرجع سابق، ص  )2( 
ماهر شريح، دار نلسن، : لُّف اجملتمع العريب، ترـ هشام شرايب، النظام األبوي وإشكالية خت) 3(

   .39، ص 2000، 4السويد، ط
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لقد أصبح العقل مفتاح لكل نشاط علمي ومرجعاً . فتاح احلقيقةم
قبل كل شيء حقل تنتظم فيه معارفنا " فالعقالنية هي . لكل معرفة

وتّتحد تدخالت اإلنسان لفهم الطبيعة واحلياة فهمًا يقرتب من حقيقة 
وقد ترتب عن القول باحلداثة الغربية، عقلنة مجيع مناحي . )1("واقعها

نة القول العلمي، القول الفلسفي، القول التارخيي، القول احلياة عقل
  ).الديين

إن احلداثة يف معناه القريب واملباشر )  La Subjectivité:(ب ـ الذاتية
ا استعادت ثقة اإلنسان يف فكره وحّقه " هي إبالء األولوية للذات  كو

د، أو فىت وملكه ومسؤوليته، إذ وجد اإلنسان املتعة ال يف ما قّرره التقلي
به الِقّس، أو أمر به القوم، وإمنا يف أعماله مبا هو فرد ذو طبيعة ُحرة 

  .)2("عاقة
إن احلرية متثل األساس الثالث من أسس )  La Liberté:  (ج ـ احلرية

ا جعلت اإلرادة البشرية أساس بناء اجملتمع والدولة  احلداثة الغربية، أل
جوهر الكائن البشري، وغاية "هي فاحلرية يف الفكر احلداثي . احلديثة

بل أكثر من ذلك، . وجوده، وهي شرط لتحقيق الكمال واخللق الذايت

                                                            

ـ فتحي الرتيكي ورشيدة الرتيكي، فلسفة احلداثة، مركز اإلمناء القومي، بريوت، لبنان،  )1( 
  .28، ص 1992

  . 47ـ بو زبرة عبد السالم، مرجع سابق، ص  ) 2(
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فهي الشرط الضروري للحصول على مشروعية الفعل األخالقي، 
  .)1("إخل...واالجتماعي، والسياسي، واالقتصادي 

  الحداثة في فكر عبد اهللا شريط
ا يف الغرب، هذا باختصار شديد جدًا مفهوم احلداثة وظر  وف نشأ

وكذلك األسس  اليت قامت عليها، واآلن نتطرق إىل جتليات احلداثة يف 
من )  2010 ـ1921(فكر املفكر اجلزائري املعاصر عبد اهللا شريط 

خالل مؤلفاته العديدة اليت دافع فيها الرؤية احلضارية احلداثية اليت تشبع 
الغريب واإلسالمي على حد  ا من خالل قراءاته الغزيرة والعميقة للفكر

 أحد املؤسسني للخطاب التنويري والعقالين يف اجلزائرسواء، باعتباره 
وأنه من املؤسسني للجامعة اجلزائرية املعاصرة، وعمل لسنوات كأستاذ 
جامعي بقسم الفلسفة، أي أنه كان دائما على اتصال  بالفكر الغريب 

يف كتاباته ومقاالته  فمن الطبيعي إذن أن جنده.  دراسة وتأطرياً 
الصحفية يدافع صراحة أو ضمنيًا عن أسس احلداثة الغربية، أي يدعو 
إىل االحتكام إىل العقل، وإىل التقيد بالروح العلمية، خاصة املوضوعية، 
يف حتليل القضايا الفكرية بدون تعصب أو حتيز، كما دعا إىل التفتح 

. ات أو على الرتاثعلى فكر اآلخر ونبذ اجلمود والتقوقع على الذ
يف حتليل ودراسة  واجلدير باملالحظة أن منهج املفكر عبد اهللا شريط 

وسم   ، فهذا املنهج قدمنهج االعتدال والوسطيةاملسائل الفكرية هو 

                                                            

. 50ـ بو زبرة عبد السالم، مرجع سابق، ص )  1 ) 
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وحول هذا املنهج يف البحث والدراسة سمه، يكتابات عبد اهللا شريط مب
يغلب عليها  جند األستاذ موسى معريش يالحظ أن كتابات هذا املفكر

املنهج اجلديل الذي يعرض دائما للفكرة ونقيضها حماوال الوصول إىل 
توفيق، وإن كان األستاذ معريش قد الحظ كذلك أن املفكر عبد اهللا 
شريط حياول دوما االسرتشاد بابن خلدون أستاذه والذي كتب عنه يف 

القي جماالت متعددة وتأثر به سواء أكان ذلك يف ما يتعلق بفكره األخ
حبكم أن أطروحة عبد اهللا شريط لنيل شهادة دكتوراه دولة يف الفلسفة  

 ق، أو يف ما يتعل"الفكر األخالقي عند ابن خلدون" كانت حول
حىت يف توجهه  .ألحد كتبه بفكره السياسي الذي كان موضوعاً 

حيث يقول عنه املفكر واملؤرخ أبو السياسي مل يكن واضح املعامل 
، وذلك يف معرض شهادته حول عبد اهللا رمحه اهللا القاسم سعد اهللا

ولكنه كان وطنيا ملتزما بوحدة  شريط، أنه مل يكن قوميا وال بعثياً 
، فما هي القضايا الفكرية اليت عاجلها املفكر عبد اهللا الوطن وثوابته

  .شريط، وكيف تقّيد يف هذه املعاجلة بأسس احلداثة باملنظور الغريب؟
 1962مار الفرنسي عند رحليه عن اجلزائر عام لقد خّلف لنا االستع

مشاكل ال حصر هلا يف مجيع امليادين فكرية، وسياسية، واقتصادية، 
واجتماعية، ولكن اهللا تعاىل قّيض هلذه األمة مثقفني ساعدوها على 
ختطي هذه املرحلة  املصريية واحلامسة من تارخيها املعاصر، وذلك مبا 

عد نظر ومبا استعانوا به من أدوات املنهج امتازوا به من رجاحة عقل وبُ 
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العلمي يف األخذ بيد األمة إىل بّر األمان، ومن بني هؤالء جند املفكر 
  . عبد اهللا شريط

  )(الحداثة وقضية التعريب
يف اليت نلمسها   السمات العلمية ومنهجية التفكريبعد التعرف على 

تطرق إىل حتديد موقفه مؤلفات املفكر عبد اهللا شريط، ميكننا اآلن أن ن
وسيكون هلذه القضية حصة األسد من هذه  من قضية التعريب،

                                                            
) ( درج العرب منذ خروجهم "ولقد " عّرب يعّرب تعريباً "إن التعريب يف اللغة العربية مشتق من ـ

الشعوب " من اجلزيرة العربّية يف القرن األّول للهجرة على نعت الشعوب اليت دخلت لإلسالم بـ 
ألصل العريب ، وهذا يف مقابل الشعوب العاربة أي ذات ا"املستعربة" املعرّبة أو حتديدًا بـ 

وهناك من يقابل بني التعريب والتعجيم، فالتعريب يقصد به النقل إىل اللغة العربية من . ""القحّ 
والتعريب . اللغات األجنبية، بينما يقصد بالتعجيم النقل من اللغة العربية إىل اللغات األجنبية

ة على طريقتهم يف اللفظ التعريب اللساين و يقصد به استعمال العربية ألفاظًا أعجمي: " نوعان
والنطق فيحافظون على أوزان العربية واإليقاع العريب مبا يطبعها بالطابع العريب، وهناك التعريب 
االجتماعي الشامل الذي يشري إىل سيادة الفكر العريب والقيم العربية، فضًال عن سيادة 

ة والتعليمية واالقتصادية استعمال اللغة العربية يف خمتلف جماالت احلياة اإلدارية والعلمي
ولقد أنشأت أربعة جمامع لرتمجة املصطلحات األجنبية ونقلها إىل اللغة . واالجتماعية والثقافية

، جممع بغداد يف 1932، جممع القاهرة يف 1919جممع دمشق يف : العربية وهذه اجملامع هي
مترات ملعاجلة قضية و نظرًا ألمهية التعريب أقيمت عّدة مؤ . 1976، وجممع عمان يف 1948
وللتعريب . 1975و يف طرابلس يف  1973، ويف اجلزائر يف 1961يف الرباط يف : التعريب

ـ 2. ـ اثراء اللغة العربية بانفتاحها على كل املتغريات االجتماعية و العلمية1: أبعاد عديدة أمهها
عريب فيه قطع الطريق ـإن الت3.  التعريب مطلب أساسي الستيعاب املعرفة املتسارعة املتجددة

ـ إن اسرتداد ثقة اإلنسان العريب يف لغته هي نقطة 4على الغزو األجنيب للغتنا وعقولنا و حياتنا 
البداية يف اسرتداد ثقته يف ذاته ومؤسساته فال بد له أن يؤمن بقدرة لغته األم على تلبية مطالب 

   .للغة العربية يف الربجميات املتقدمةالعصر و ذلك بتعريب نظم الكمبيوتر واملعلومات واستخدام ا
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ا أم  ا القضية األوىل يف فكر عبد اهللا شريط، باعتبار أ املداخلة أل
املشكالت والقضايا اليت طفت إىل السطح بعد رحيل املستعمر، وقد 
ن ناضل هذا املفكر من أجل أن يدلو بدلوه يف هذه القضية، ولك

فنحن نورد موقفه من هذه القضية كدليل . مبنهجية قلما جند هلا نظرياً 
  .على املنهج احلداثي الذي استعمله يف معاجلتها

الذي صدر " نظرية حول سياسة التعليم و التعريب" ـيف كتابه املعنون ب
على أن التعريب يف بالدنا  املفكر عبد اهللا شريط يؤكد فيه م1984سنة 

و يقصد هنا سنوات الستينات،  موضوع نقاش بني  ظل سنوات طيلة،
بنقاش الصم ال  قال كما طرفني ال يفهم أحدمها اآلخر، فكان شبيها،

يسمع بعضهم بعضا وهذا داللة على تعصب كل تيار إىل موقفه من 
مل حيصل نقاش هادئ بني "القضية، ولكن املؤكد حسبه أنه  هذه

وص، وما يكتنفها من مفرنسني يف قضية التعريب باخلصمعربني و 
. جوانب وما متتد إليه من أبعاد حضارية وسياسية وفكرية باخلصوص

عرّبون معرّبني أمثاهلم، و املفرنسني مفرنسني قنع فيها املفبقيت قضية يُ 
حبجج عاطفية يف الغالب لدى الطرفني مدفوع فيها اجلميع عن  ،مثلهم
هذا النقاش  لكن. )1("ن غري وعي مبا يتومهه مصلحة عامةعو وعي 

األبكم واملبهم، كما يصفه، أدى إىل ضياع املصلحة الوطنية بسبب 
ا عمقا واتساعاً،  استغالل أطراف أجنبية هذه اهلوة بني الطرفني وزاد

                                                            

عبد اهللا شريط نظرية حول سياسة التعليم و التعريب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ـ  )1( 
  .6، ص  1984
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م املفكر عبد اهللا شريط رؤيته حول هذا النقاش ويف هذا املقام يقدّ 
اطب خي" أنو الذي جيب أن يكون يف نظره بني أشقاء ال بني أعداء، 

فيه أحد الطرفني الطرف اآلخر بوصفه أخًا خياطب أخاه يف قضية 
عائلية ورثناها مجيعا عن ظروف تارخيية فرضت علينا فرضا ومل يكن لنا 

وهذا املوقف  .من أجل تغليب املصلحة الوطنية وذلك) 1("فيها حيلة
يف رأيي يعكس مدى تقديه باملنهج العلمي القائم على املوضوعية 

تسرّع يف إصدار األحكام والتعصب للمواقف قي قضايا وجتنب ال
  .مصريية

من واقع الثقافة " م بعنوان  1981أما يف كتابه اآلخر الذي صدر سنة 
 1968مقاالت كتبت بني الذي يضم جمموعة حبوث و " زائريةاجل
م وهي تعاجل قضايا وتطرح مشكالت من واقع الثقافة اجلزائرية  1970و

بعد االستقالل إىل غاية نشر هذه البحوث  كما عاشها يف فرتة ما
وهو يف تطرقه هلذه القضايا حياول تشخيص العلل ووضع  واملقاالت

ألن خطر " أكثر مما حياول تقدمي الدواء واحللول ،اءاألصبع على الدّ 
ا   .)2("أمراضنا يف مرحلتنا الراهنة هو أننا نعيشها وال نشعر 

هو الذي  يط ملاذا الثقافة ؟ فإنهاهللا شر  إذا تساءلنا مع املفكر عبدو 
الكتاب حيمل  هذا يتوىل اإلجابة عن هذا التساؤل يف مقال يف آخر

                                                            
  . 7، ص السابقاملصدر ـ  )1( 
، 1981زيع، اجلزائر، التو زائرية، الشركة الوطنية للنشر و عبد اهللا شريط، من واقع الثقافة اجلـ  )2(

  .6ص 
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فريى أن الدولة اجلزائرية الفتية بعد أن فرغت من " ملاذا العربية " عنوان 
الثورة الصناعية واليت تلتها الثورة الزراعية يأيت الدور اآلن على الثورة 

أمحد  اإلعالمتعريب، ألن الثقافة كما قال وزير أي ثورة ال" الثقافية  
، هي التعريب، والتعريب هو الثورة الثقافية، وألنه بعد اإلبراهيميطالب 

ينتهي العمل بالقانون الفرنسي وحيل حمله قانون جزائري  م1975ـ  7ـ  5
إن الثورة الثقافية غرضها التصدي للغزو الثقايف الذي  .)1("مائة يف املائة

ذلك أن االستعمار بعد أن " بعد االستقالل وقويت شوكته، اشتّد 
لنا قوال نغايل إذا . خرج جبنوده أراد أن يبقى فكره و تبقى ثقافته وآراءه

إن هذه ظاهرة عامة يف كافة البلدان اليت ابتليت باالستعمار يف العصر 
احلديث، لكنها يف اجلزائر واملغرب العريب عامة، اختذت طابعًا منظماً 

دروسا تسنده جهات رمسية ختطط وتعمل له بدأب إلبقاء الفكر م
يغ املعاصرة، وما إىل ذلك من الصبدعوى التفتح و  األجنبيتنيوالثقافة 

، كما يكشف )2("يف باطنها العذاباليت حتمل يف ظاهرها الرمحة و 
بأن هدف " األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم يف إحدى مقاالته 

 ف إىل خنق العربية وحمو الشخصية اجلزائريةاالستعمار مل يكن يهد

                                                            

  .183ص  ،سابقمصدر  ،عبد اهللا شريط، من واقع الثقافة اجلزائرية ـ) 1(
  .6، ص 1986الثقافة أوال، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، عبد اهللا ركييب، عروبة الفكر و ـ  )2(
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وإحالل الفرنسية حملها فحسب، بل أيضا يرمي إىل اجلهل وإسدال 
  .)1("ستار الظلمات على اجلزائر وفصلها على العامل العريب والعامل

  ،إن املفكر عبد اهللا شريط يفتتح سلسلة مقاالت هذا الكتاب و حبوثه
املعركة بني " مبقال عنوانه  ،"اجلزائرية من واقع الثقافة" نقصد به كتاب 

اهنا إىل هذا العنوان هو مصطلح ، فما يشد انتب"التعريبو  اإلعراب
ففي نظره أن قضية التعريب هي معركة مقدسة، فإذا كانت " املعركة"

تآزر بني اجلنود حتتاج إىل سالح وختطيط وتكاتف و  املعارك العسكرية
الوعي باألخطار احملدقة حوهلا فإن وإىل إرادة قوية يف النجاح وإىل 

  .معركة التعريب حتتاج هي األخرى إىل كل ذلك، بل وأكثر
ففي بداية هذا املقال خيص احلديث فيه عن املثقفني بالعربية، ألنه من 

واحد منهم حبكم ثقافته العربية  ،أي عبد اهللا شريط ،جهة أوىل هو
 اجلزائريني وأحد اإلسالمية، وأحد تالمذة مجعية العلماء املسلمني

ن املثقفني بالعربية هم املعنيون إخرجيي جامع الزيتونة، ومن جهة ثانية 
ذه القضية وعلى عاتقهم تقع مسؤولية تعريب  بالدرجة األوىل 

دث باللغة وإذا أردنا أن نتح. املؤسسات اإلدارية والرتبوية وغريها
  .كة بإحكاماجلنود الذين يديرون هذه املعر العسكرية فهم القادة و 

قد إن عملية التعريب يف نظره عملية معقدة وليست سهلة كما يعت
متر مبرحلتني وكل  أن عليها يكتب هلا النجاح البعض، وعليه إذا أريد أن

                                                            
جملة األصالة و تصدرها التعليم األصلي و الشؤون الدينية، ـ مولود قاسم نايت بلقلسم،  )1(
   .1974، جانفي  17دد الع
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مرحلة تتطلب جهد مضين من النقاش واحلوار بني املثقفني بالعربية 
عن  وحىت املتحمسني هلذه القضية، فاملرحلة األوىل هي مرحلة احلديث

التعريب من حيث املبدأ وهي مرحلة متهد للثانية والثانية هي مرحلة 
فهو يتساءل هل انتهينا من . احلديث عن التعريب من حيث التطبيق

مرحلة احلديث عن التعريب من حيث املبدأ لكي منر إىل مرحلة النقاش 
تكمن يف  اعن وسائل التطبيق؟ والصعوبة اليت حياول أن ينقلها إلينا أ

أن املرحلة الثانية متوقفة على األوىل، حبيث إذا جنحنا ووفقنا يف نقاشنا 
حول التعريب من حيث املبدأ ومعيار النجاح يف هذه املرحلة األوىل 
يئة اجلو النفسي والوطين هلذه القضية وإخراج املرتددين  يقاس مبدى 
 واخلائفني من ترددهم وخوفهم وزرع احلماس يف نفوس من مل يكونوا
ييج العواطف  حيملون شيئًا من هذا احلماس حول هذه القضية، أي 

باحملاضرات و  التعريبية يف الشعب وذلك باملقاالت الصحفية
بعد ذلك ممكنا يف  ديث والنقاشات، فإن النجاح سيكونوباألحا

إذا كنا نتحدث عن التعريب من حيث املبدأ، " مرحلة التطبيق، أما 
و واضحا بأن جمرد هذا احلديث عن املبدأ وحنن نشعر شعورا غامضًا أ

سيجعل التعريب، عندما يدخل مرحلة التطبيق سيطبق من تلقاء نفسه، 
أو سيطبقه أناس آخرون غرينا، أو سنطلب له متعاونني من إخواننا يف 
املشرق وخرباء من منظمة اليونسكو، وأن دورنا حنن قد انتهى بانتهاء 
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أ، فإن الوقت قد حان لندرك خطأ هذا املرحلة األوىل املتعلقة باملبد
  .)1("املوقف

يعتقد املفكر عبد اهللا شريط أن جنود العربية كتب هلم االنتصار يف 
هذه املعركة املقدسة يف مرحلتها األوىل، أي مرحلة املبدأ، واآلن جاءت 

يئة أسباب النجاح هلاإجي مرحلة التفكري والعمل يف . اد أسلحة املعركة و
األستاذ عبد اهللا شريط عن طبيعة هذه املعركة وطبيعة  وهنا يتساءل

  .السالح الواجب هلا؟
ال جيب يف نظره أن نعّول كثرياً من اجل النجاح يف هذه املعركة على ما 
تقدمه اجلهات الرمسية ممثلة يف احلكومة ووزارة الرتبية واملفتشني وغريهم 

دي والقانوين من دعم مادي وما تصدره من قرارات، فهذا الدعم املا
رغم أمهية فهو غري كاف، فاملفكر عبد اهللا شريط يعول على ّمهة 

هنا عملية التعريب، و  إجناحمعلمي العربية، فهذه اهلّمة هلا فاعلية يف 
أريد أن أقول بدون حترج إلخواين املعلمني وأساتذة " جنده يقول هلم 

م جيب أن يثوروا على أنفسهم، أعين أن يراجع وا كل العربية، أ
ا هم العربية وأن ال يطبقوها يف تع ليم العربية األساليب اليت تعلموا 

هذه الثورة ال تكون إال برفع املستوى الثقايف العام ال يف و . ألبناء اليوم
العربية والتخلص من أساليب عصور االحنطاط فقط، بل وأيضا برفع 

ديثة ويف التاريخ هذا املستوى الثقايف يف ميادين علما النفس والرتبية احل

                                                            
  .8عبد اهللا شريط، من واقع الثقافة اجلزائرية، املصدر السابق، ص ـ  )1(
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واألستاذ عبد اهللا شريط . )1(العام  وتاريخ األدب وتربية الذوق اجلمايل
ذا فحسب على تعلم لغة أجنبية اإلقبال بل يدعوهم إىل  ،ال يكتفي 

يطلون على جتارب وعقليات األمم األخرى يف عصرنا " فمن خالهلا 
 كل عام يف هذا احلديث، وعلى الثورات املتالحقة اليت جتري يف العامل

امليدان الرتبوي حىت أصبحت البشرية اليوم يف هذا اجملال الرتبوي تنقسم 
كل جيل على اجليل الذي سبقه ولكنها ثورة فيه  جزء يثور : إىل جزئني

بل تتجاوزه إىل ما هو أعلى  ،إجيابية ال حتطم ما بناه اجليل السابق
اليت عاشت منذ وأبعد وأعمق، وقسم يعيش على فتات مئات األجيال 

دم منه شيئًا ومل جتدد منه جدارًا ومل تزد يف بنايته  آالف السنني مل 
فاألستاذ عبد اهللا شريط . )2("غرفة أو طابقًا أو تفتح فيه حىت نافذة

ام للمشتغلني باللغة العربية و يدرجهم ضمن اجلزء  يوجه أصابع اال
تجديد ويصد مجيع الثاين الذي ذكرناه آنفا، أي اجلزء الذي يرفض ال

ا،  األبواب أمام  التغيري وال حياول مواكبة احلضارة يف زمخها وعنفوا
م مل حياولوا حىت تطوير شكل هذه احلروف املطبعية عما  " بدليل  أ

كانت عليه منذ عشرات األجيال وآالف السنني، فضال عن حماولة 
ة جديدة فلسفة اشتقاقي إدخالتطوير قواعد اللغة عما كانت عليه أو 
  )3("إىل هيكلها حىت تصبح أكثر ثراء وطواعية

                                                            
  .10، ص السابق املصدر ـ  )1(
  . 11املصدر نفسه، ص  ـ )2(
  .11 نفسه، صـ  )3(
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هذه النصوص اليت أوردناها آنفًا تدل على أن املفكر عبد اهللا شريط  
كان حداثيًا بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن، فإذا كانت هذه 
الكلمة حتمل معىن التجديد فإن املفكر عبد اهللا شريط قد دعا املعلمني 

عامل مع اللغة العربية وإحداث ثورة كوبرنيكية سواء إىل التجديد يف الت
يف أساليب تدريسها، ومن مثة مواكبة احلضارة يف مناهج التدريس، أو 
يف التجديد يف حروفها املطبعية، وأيضًا تطوير قواعدها، كذلك دعا 
املعلمني إىل اإلقبال على علوم العصر أو ما تعرف بالعلوم الدنيوية، 

ن علم النفس والرتبية والتاريخ والفن وعلم اجلمال، والتفتح على ميادي
ا أن تساعد املعلم يف مهنته، كما حّث  ألن هذه العلوم من شأ
املعلمني على اإلقبال على تعّلم اللغات األجنبية وعدم التعصب 
واالكتفاء باللغة العربية وحدها فقط، ألن ظاهرة تعلم اللغات أصبحت 

ا تطلعنا عل ى جتارب اآلخرين ومتكننا من االستفادة ضرورية حبكم أ
وهنا تربز واقعية و موضوعية األستاذ . من تراثهم الزاخر بالعلم واملعرفة

عبد اهللا شريط، فإذا كان يعيب على املفرنسني والفرانكوفونيني جتاهلهم 
للغة الوطنية واحلّط من قيمتها بدعاوي خمتلفة، فإنه يف املقابل يوجه 

إىل فريق آخر ينعته بدعاة اجلهل والظالم وأعداء  سهام النقد الالذع
احلداثة، وهو فريق املعربني الذين يقتصرون فقط على اللغة العربية 
ويهدفون من وراء التعريب، الذي يعتربونه ُمقدساً، صد األبواب أمام 
تعلم ودراسة اللغات احلية، فهم بسلوكهم هذا يقتلون العربية، أي 

ا أكثر مما ين فعوها، وهلذا فهو يدعوا إىل حماربتهم ومنعهم من يضرون 
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ذلك، فهذه الدعوات والنصائح اليت وجهها للمعلمني تنم عن فكر 
  . حداثي متفتح

إن املفكر عبد اهللا شريط عندما يدعو إىل التجديد فهو يف نفس الوقت 
يدعو إىل الثورة على القدمي، أي الثورة على أساليب التدريس اليت مل 

هلذا الزمن، وإىل إعادة النظر يف صعوبة وتعقيد قواعد اللغة  تعد صاحلة
العربية وحماولة تسهيلها على الطالب، أيضا املفكر عبد اهللا شريط كان 

حداثيًا ليس ألنه دعا إىل التجديد، بل ألنه أيضا مل يكن متعصباً  
رة للتيار العرويب الذي ينتمي إليه باعتباره خريج جامع الزيتونة، هذه املنا

العلمية اليت يعود إليها الفضل يف حفظ اللغة العربية من الزوال يف فرتة 
زمنية كان االستعمار الفرنسي يرتبص الدوائر باللغة العربية والدين 

قلت رغم أنه خريج جامع الزيتونة ومع ذلك دعا بكل . اإلسالمي
موضوعية علمية إىل جتديد وتطوير اللغة العربية وجعلها تساير روح 

  .لعصر، ألنه عصر حاثة وجتديدا
ليس فقط رافضي  ،يفّند األستاذ عبد اهللا شريط الفكرة اليت روجها

التعريب يف اجلزائر املستقلة حديثا، بل هي فكرة قدمية قدم الدراسات 
االستشراقية، وأبرز مثال على ذلك املستشرق الفرنسي رينان، ومفاد 

مسايرة التطور العلمي هذه الفكرة هي أن اللغة العربية عاجزة عن 
ام بالعجز ال جيب، حسب رأي األستاذ، أن  والفين احلديث، فهذا اال

ا بل جيب أن يوجه إىل أصحاب هذه  ،يوجه إىل اللغة العربية يف ذا
أننا حنن الذين " اللغة، وال جيد حرجا عندما يعلن بكل صراحة ووضوح 
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الستعدادها للتطور،  الرقي نظراً ذه اللغة العجيبة عن التطور و  قعدنا
إننا حنن الذين أصبنا اللغة . واستعدادنا حنن لإلبقاء عليها كما هي

م عن حق أو باطل، إىل  بالقعود عن التطور، وكل ما يوجه اليوم من 
إن اللغة العربية لو . اللغة العربية، إمنا يوجه مباشرة إىل أبنائها العاجزين

املتحررة من التزمت لكان هلا  كانت لغة أمة أخرى من األمم النشيطة
شأن آخر، بل ولكانت هلم أسرع قطار ينقلهم إىل العامل 

وهلذا يدعو األستاذ عبد اهللا شريط إىل النهوض باللغة  .)1("املتحضر
لرفع من مستوى حياتنا العربية، فمن غري املعقول أن نبذل جهودا كبرية ل

وقت ذاته للغة العربية االقتصادية واالجتماعية ونتنكر يف الالسياسية و 
ا شيء ال يقبل التجديد والتطور، ويؤكد األستاذ على  ونعاملها على أ
أنه جيب أن نعمل جاهدين من أجل الرفع مبستوى لغتنا إىل مصاف 

مثل كل أجزاء " اللغات احلية وال نكتفي بالدفاع العاطفي عنها فهي
تراكيبها وخاصة حياتنا األخرى يف حاجة إىل إعادة نظر يف أساليبها و 

ا إىل ما نطمح إليه من  طرق تدريسها بطريقة ثورية حقيقية تقفز 
مكانة بني األمم، وما نريد أن يكون هلا من مكانة بني لغات العامل 

إننا ما نزال إىل اليوم على تقليد أجدادنا يف النظر إىل اللغة . الراقية
ضتها فكانت لغتنا اللغات القدمية اليت عايشتها يف عصر  إزاءالعربية 

، ) 2("تفوقها، كاللغة الفارسية والرومانية القدمية واهلندية وحىت اليونانية
                                                            

  .36، ص السابقاملصدر ـ  )1(
   .36املصدر نفسه، ص  ـ )2(



198 

يرى أن  عبد اهللا شريط  ذاتما نستخلصه من هذه الفكرة هو أن األس
ا عن تطوريها وجتديدها  مشكلة التعريب األوىل هي قصور مهة أصحا

مواكبة التطورات  وبث دماء جديدة يف عروقها حىت يكون مبقدورها
فاملفكر عبد اهللا شريط، يف هذا  .احلضارية املذهلة احلاصلة يف العامل

النص يتساءل ضمنيا عن سر تطور لغات مثل الفارسية والرومانية 
واهلندية وحىت اليونانية اليت كانت متخلفة يف زمن ذروة ازدهار اللغة 

يط يف مفهومي العربية، وهذا السر يكمن يف نظر املفكر عبد اهللا شر 
اللذان أشرنا إليهما يف بداية املداخلة، مبعىن أن " التحديث"و" احلداثة"

هذه اللغات، يف الوقت الذي كانت فيه ُتطور حروفها وُجتدد قواعدها 
ا كانت  وُتدخل أساليب حديثة يف تدريسها، وباختصار ميكن القول أ

القدمي، كانت مواكبة لروح العصر الذي يتطلب التحديث والثورة على 
ا  اللغة العربية معادية للحداثة وتقف يف وجه كل ما هو جديد، أي أ
بقية حمافظة على طرق تدريسها القدمية، ومتمسكة بقواعدها كما 
وضعها عامل اللغة سيبويه ال حتيد عنها قيد أمنلة، فلهذا السبب ختلفت 

  .ولذلك السبب تطورت اللغات األخرى
كف يكون هذا التجديد يف كيان اللغة ي :لكن السؤال املهم هو

العربية؟ إن اجلواب الذي يقدمه املفكر عبد اهللا شريط يكمن يف أن 
، وإذا أردنا "قواعدها "جيب أن يبدأ من  التجديد والثورة يف اللغة العربية

ن املثقف العريب مل إ:" أن نعرف السبب فلنقرأ له هذا النص التايل
ميان أو أحط درجات الثورة على يتوصل اليوم حىت إىل أضعف اإل
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نفسه، وهي أن يبدأ بالتخلص من احلشو الذي يثقل عنق اللغة العربية 
أصبحت تشكل اليوم أضخم عقبة  اإلعرابمنطقية يف  بقواعد جتريدية

أعزها يف عصر هم و  األوقاتيف تعليم لغتنا ألبنائنا وتستنفد منهم أمثن 
م يف تعلم كنوز املعرفة نون فيه إىل صرف مواهبهم و كو أحوج ما ي أوقا

باً، واليت بلغت االتساع والتشعب والغزارة  اليت تنهبها الشعوب احلية 
ما مل يعرفه تاريخ البشرية كله، وأصبحت سرعة التعلم اليوم جتعل 
الطفل الذي ال يتجاوز عشر سنوات يف الشعوب احلية يعرف ما ال 

صر أصبح فيه الوقت الذي ، ويف عاملنحطةيف الشعوب " العامل" يعرفه 
ال يستثمر يف التعلم ال يعترب وقتا جامدا فحسب، بل وقتًا يرجعك 

. )1("للوراء أكثر فتزداد توغال يف التأخر حني حتسب أنك واقف فقط
ا لروح  إذن الطابع التجريدي احملض لقواعد اللغة العربية وعدم مساير

ولكي يكون . ورقيهايشكل يف نظره عقبة كأداء أمام تطورها  احلداثة
عمليًا يف طرح أفكاره، يدعونا إىل االطالع بأنفسنا على ما يدرسه 
التالميذ من قواعد وسنتحقق عندئذ من صدق أفكاره، وسنتأكد  معه 
ا  ،أن هذه القواعد التجريدية اليت يعاين التلميذ كثريا يف تعلمها واستيعا

فهو . ود اللغة العربيةواليت برأييه تأخذ منه وقتا مثيناً، هي سبب مج
خذ أي كراس من كراريس أبنائنا يف اللغة فستجد تسع :" يقول

صفحات من عشرة هي عبارة عن إعراب للضمائر البارزة واملضمرة أو 

                                                            
  .12، ص السابقاملصدر ـ  )1(
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املسترتة يف حمل رفع وحمل جزم وحمل كسر، ويظل التلميذ يبحث عن 
ذا  هذه املسترتات كلها أين هي، وملاذا اختفت، وما هي وظيفتها؟ وإ

كانت ترغب يف أن تبقى مسترتة وال خترج إىل الوجود أوتعلن عن 
. ملها كما لو كانت موجودة وحيةوجودها فلماذا نبحث عنها ونعا

ذه و  تم  ؟ وما هي الفائدة العملية اليت تعود علينا من  األشباحملاذا 
معرفة هذه املسترتات؟ وما الذي يفيدين أن أعرف بأن القاضي إذا جاء 

لكن الرفع فيه مضمر يف حمل السكون، ولكن هذا و  مرفوعفهو 
السكون هو سكون يف الظاهر فقط، أما الباطن فهو رفع؟ وقل مثل 
ذلك يف آالف األمساء واألفعال، وأضرب حسابك كم يذهب من 
الوقت يف هذه الفلسفة التجريدية على التلميذ الصغري، وكم تورثه من 

واعد الشديدة التجريد هي كاجلثث فهذه الق. )1("احنراف يف التفكري
  .الرتبوي الصحيح للطفلعقلي و املبعثرة يف طريق النمو ال

و أن أهم وسيلة للتعريب هي ه ا النصما ميكن أن نستشفه من هذ
ا مراجعة املوقف من قواعد اللغة العربية اليت نعلّ  ا العربية اليوم وأ م 

لقد أشار من قبل مؤسس و . يف اعتقاده مل تعد صاحلة ألطفالنا وشبابنا
مجعية العلماء املسلمني الشيخ عبد احلميد بن باديس إىل مشكلة مجود 

لقد أتعبتم :" قواعد اللغة العربية عندما قال لشيوخ جامع الزيتونة
، الشيء )يقصد القواعد من النساء( القواعد حىت صرمت كالقواعد

                                                            
  .13، ص سابقالاملصدر ـ  )1(



201 

جاح يف الثورة الوحيد الذي جيعل األستاذ عبد اهللا شريط يتفاءل بالن
على قداسة هذه القواعد هو شعلة الروح الثورية اليت مازالت متأججة 
يف نفوس الشعب اجلزائري، والذي استطاع دائما وعلى مدار تارخيه 
الطويل أن ينتصر يف كل معاركه رغم قلة الوسائل املتاحة،  كان يعّوض 

من جتاوز نه قلة السالح مبا لديه من مثابرة وعناد وثقة بنفسه متكّ 
الصعاب واالنتصار عليها، وهو اآلن أمام معركة من أشد املعارك، 

دميية سهلة، بل هي " ا ليست معركة  أكثر، هي معركة ال  إنشائيةأل
بل يهدم فيها جزءا من نفسه، وال يثور فيها على  ،ً يهدم فيها عدوا

املستعمر بل يثور على أجداده يف سبيل أبناءه، ويهدم فيها أمسه 
ا قرون . ملظلم ليبعث منه غده املشرقا أو بعبارة أصح معركة يتخطى 

االحنطاط ليقبض بيده على أصالته األوىل يف ميدان اللغة كما فعل بان 
إن كل ما نتخبط فيه اليوم من أوحال القواعد . باديس يف امليدان الديين

 اللغوية هي من صنع قرون االحنطاط، من صنع عقلية التعقيد املنطقي
إن هذا النص  .)1("التجريدي يف اللغة كما كان يف الدين سواء بسواء

طافح بالثنائيات املتناقضة   اليت تدل على جوهر احلداثة والتنوير، ففي 
هذا النص جند املفكر عبد اهللا شريط يدعو إىل البناء مقابل اهلدم، وإىل 

االهتمام الشروق مقابل الظلمة، وإىل التهيؤ للغد مقابل األمس، وإىل 
حباضر األبناء يف مقابل تاريخ األجداد، وجنده يدعو دعوة صرحية إىل 

                                                            

  .15ص ، السابقاملصدر ـ ) 1(
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التجديد للتخلص من عصور االحنطاط، كما حيّث على استبدال املنهج 
ائيا وبشكل عاجل عن املنهج  العلمي العملي التطبيقي والتخلي 

  . لزمنالتجريدي يف تعليم قواعد اللغة العربية الذي مل يعد صاحلاً هلذا ا
األوىل يف اجلزائر واليت تتمثل يف  املشكلة بعد عرضه ملشكلة التعريب

جتريد ومجود وقداسة قواعد اللغة العربية، مير بعد ذلك مباشرة إىل تقدمي 
  :احللول ومن أمهها

تبين فكرة ابن خلدون يف اعتبار اللغة وسيلة وليست غاية يف حد  -
ا   .ذا

ا حيوية ملستقبل لغتنا أن نؤمن مبدئيًا بضرورة هذه  - الثورة وبأ
  .ستقبل أطفالنا و شبابنا أي شعبنا املقبلمل
بالتخفيف من تدريس  ،يف نطاق القواعد الراهنة ،أن نبدأ منذ اآلن -

هذه القواعد، و االعتماد بدًال منها على التطبيق، وهذا حىت ال نقع يف 
دة أصولية فخ التجريد الذي ّمجد لغتنا، وذلك يكون بأن نعلم قاع

واحدة يف األسبوع ونطبقها مخس مرات يف النصوص واألناشيء 
واإلمالءات والتمارين التطبيقية، بدال من أن نعلم  األطفال مخس 

  .قواعد يف األسبوع وال يطبقون منها واحدة
ا عندما   إن املفكر عبد اهللا شريط بقي وفيًا لروح احلداثة اليت يؤمن 

ة العربية وجعلها لغة منافسة للغات احلية قدم احللول للنهوض باللغ
األخرى، وهذه الروح متثلت يف الثورة على املناهج القدمية وجتديدها 
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واالعتماد على املنهج العلمي املعاصر واملتمثل يف التطبيق وعدم 
  .التمسك باملنهج التجريدي

  :الحداثة في المنهج
 حتليل القضايا لقد اعتمد املفكر عبد اهللا شريط على منهج حداثي يف

ومن خصائص هذا املنهج االعتماد على العقل اهلادئ . اليت عرض هلا
وهو يف . احمللل ونبذ العاطفة الطفولية كما يسميها، واألحكام املرجتلة

ذلك متأثر يف تراثنا العريب اإلسالمي بشخصيتني فكريتني مها اجلاحظ 
فة العلمية، والثاين وابن خلدون، فاألول يف جماله األديب املسلح بالثقا

  .يف جماله االجتماعي املسلح بالتجربة
" احلقيقة والزيف يف جمتمعنا العريب" ففي املقال الذي كان عنوانه 

يتساءل املفكر عبد اهللا شريط يف حرية بالغة عن مدى نفعية املنهجني 
اللذين أضحايا منتهجني من طرف املثقفني العرب أو من أوساط 

قضايا اليت تعرض عليهم،  هنا يتساءل هل يعقل الشعب يف حتليل ال
أن نعتمد وحنن يف القرن العشرين، عصر احلضارة والرقي على منهجني 

املنهج . ال يعطيان نتيجة اجيابية وال يدفعان عجلة تقدمنا إىل األمام
األول هو منهج الفخر واملدح الذي توارثناه عن أجدادنا منذ العصر 

إن املنهج األول تكمن . هو منهج النقد الذايت اجلاهلي، واملنهج الثاين
املنهج الثاين فتكمن سلبيته يف سلبيته، يف نظره، أنه جتاوزه الزمن، أما 
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، )1("أنه قد حيطم طموحنا إىل املعايل ويشعرنا بأننا أصغر من حقيقتنا"
ويف كلتا املنهجني أي منهج املدح واهلجاء ما زلنا، كما يقول، حمرومني 

بعد أن رفض األستاذ عبد اهللا شريط . العقلي اهلادئ احملللمن احلكم 
هذين املنهجني، يدعو إىل ضرورة تبين املنهج الذي أرسى دعائمه كل 

فكالمها . من الفيلسوف األملاين هيجل ولفيلسوف العريب ابن خلدون
يؤسسان الوجود احلقيقي على أسس عقلية، فهيجل يعترب أن كل وجود 

فكري فهو صائر إىل الزوال، وال يدخل باب عملي مل يسبقه درس 
أما ابن خلدون من ناحيته يعترب الوجود العملي هو آخر . احلضارة

مرحلة من الوجود النظري، هنا عمل ابن خلدون على جتسيد نظرية 
هيجل،  أي ضرورة جتسيد الوجود العقلي قبل الوجود العملي، حبيث 

لذي مل يركب مطية ا" يكون الوجود االجتماعي عند ابن خلدون 
، وهلذا )2("الفكر إىل الوجود االجتماعي فال أمل له يف الوجود احلقيقي

السبب وحده فقط كرس ابن خلدون، كما يرى األستاذ عبد اهللا 
شريط، كل جهده يف فهم اجملتمع العريب ذهنيًا ألنه الحظ أن هذا 

جود اجملتمع بقي حمرومًا قبله من هذا الوجود الذهين الذي هو الو 
فهي هذه الواقعية " وإذا كان الفكر اخللدوين يوصف بالواقعية . احلقيقي

الفكرية اليت افتقدها اجملتمع العريب قبل ابن خلدون، أي افتقدوا وجوداً 
مدروسًا وحملًال، ينتقل به أو يرتفع من الوجود العملي إىل الوجود 

                                                            
  .143، ص 1981عبد اهللا شريط، معركة املفاهيم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ـ ) 1(
  .146ـ عبد اهللا شريط، معركة املفاهيم، مصدر سابق، ص  )2( 
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يجيلي واملنهج إن الغاية من االستعانة باملنهج اهل. )1("العلمي املعقلن
اخللدوين هو ضرورة إعطاء املكانة الالئقة للعقل يف حياتنا الفكرية 

ففي كل من امليدان احلضاري والسياسي والثقايف، حيدث . والعملية
تصادم كبري جداً، كما يرى األستاذ عبد اهللا شريط، بسبب أننا نتقبل 

لو كان شيئاً ما نستورده من منتوجات مادية أو أفكار ونتعود عليه كما 
  .  طبيعياً قبل أن، وهذا هو األهم، نتلقاه فكرياً وندرسه ونفهمه

إذا أخذنا على سبيل املثال كيف يفسر األستاذ عبد اهللا شريط التصادم 
يف امليدان احلضاري بني مظاهر احلضارة اليت غزت حياتنا اليومية 

الذي يرتدي فالرجل . وخملفات البداوة اليت ال زالت املعششة يف عقولنا
لباساً أوروبياً من آخر طراز وزوجته كذلك وقد أتى املستشفى يف سيارة 
أنيقة وليس على ظهر بعري من أجل أن تضع له زوجته مولوداً، حيث 
تستعمل يف عملية التوليد آالت حديثة، والطبيب املولد نال درجة 

لذي االختصاص يف هذا الفن من املعاهد األوروبية، واحمليط املادي ا
يغمر هذه العملية كله حميط حضاري تستطيع أن تنافس به أرقى 
املصحات يف العامل املتحضر، ولكن التساؤل أين يكمن التصادم بني 
البداوة واحلضارة يف حياتنا الفكرية واليومية؟ اجلواب يكمن يف أن هذا 
الشخص الذي أحضر زوجته للوالدة سيتجهم وجهه ويعلوه العبوس 

درجة الشتم والتهجم على من خيربه بأن زوجته قد وقد يصل إىل 

                                                            
  .147ـ املصدر نفسه، ص  )1(
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فنحن يف عاملنا العريب جتتمع عندنا البداوة الفكرية . وضعت أنثى
فنحن ال نرضى من مستوردات " واحلضارة املادية واإلفراط فيهما معاً، 

ويف نفس . احلضارة احلديثة إال مبا كان من آخر املنجزات التقنية اآللية
تقاليدنا املوروثة إال مبا كان موغًال يف التأخر  الوقت ال نتمسك من

الفكري ولكننا بدون أي حرج أو شعور باإلمث جنمع النقيضني حتت 
سقف واحد وتشمله يف الشخص الواحد نفس البدلة ونفس اجلسم 

، إن املشكلة التخلف الذي نعيشه، كما يراه املفكر عبد اهللا )1("والفكر
بني حالة خلفنا الذهين واجلمود شريط، هو هذا التناقض الصارخ 

وعندما يقارن . الفكري وبني مواكبة التطور احلضاري احلاصل يف عاملنا
األستاذ عبد اهللا شريط بني حالة العرب ودولة الصني الشعبية، 
ويتساءل ملاذا ال يوجد هذا التناقض الصارخ يف احلياة الفكرية الصينية؟ 

:  دور العقل يف كال اجلبهتنيفإن اجلواب بسيط جداً وهو أنه يكمن يف
جبهة الرتاث وجبهة املعاصرة، يقول األستاذ عبد اهللا شريط حول هذه 

جبهة الرتاث : يف الصني بذل جمهود فكري على اجلبهتني:" الفكرة
التقليدي بالتنقية والتقييم ودرس ما هو قابل للحياة وما هو غري قابل 

س والتقييم ما يصلح منها وجبهة املستوردات األجنبية بالدر . للحياة
، فالصينيون قد استطاعوا إزالة )2("اإلنتاج، وما هو للمتعة املادية وحدها

التصادم احلاصل بني الرتاث التقليدي واملستورد املعاصر وذلك بفضل 
                                                            

  .149ق، ص ـ عبد اهللا شريط، معركة املفاهيم، مصدر ساب )1(
  . 150ـ املصدر نفسه، ص  )2(
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اجملهود الفكري الكبري الذي قاموا به والذي يتمثل يف إعمال العقل 
ئمهم من كال اجلبهتني، حىت أن والتقييم الفكري بالتنقية وأخذ ما يال

القضية عندهم مل تطرح كقضية تصادم، بل كقضية تكامل بني 
اجلبهتني، وأبرز مثال معروف يف العامل على هذا التكامل هو اجلمع بني 

إن املشكلة يف عاملنا العريب، حسب . الطب التقليدي والطب احلديث
لفكري الذي يقوم األستاذ عبد اهللا شريط، تكمن يف أن هذا اجملهود ا

به رجال السياسة على املستوى اإليديولوجي، ورجال الفكر على 
املستوى االجتماعي يف دراسة اجلانبني، أي اجلانب التقليدي الذي هو 
مصدر اهلوية واجلانب املعاصر الذي هو مصدر القوة، غائب متامًا عن 

ود، ساحتنا الفكرية، وهذا الغياب أدخلنا يف دائرة التخلف واجلم
  .وأخرجنا من دائرة التاريخ

  الخاتمة
اجس احلداثة يف كل القضايا  لقد كان املفكر عبد اهللا شريط مسكون 
اليت عاجلها الرتبوية واالجتماعية واألخالقية واإليديولوجية وغريها، فهو 
بالرغم من أنه مل يؤسس ملشروع فكري عريب متكامل تطغى عليه الرؤية 

ع الفكرية العربية  اليت شهدها الفكر العريب احلداثية شبيه باملشاري
واإلسالمي احلديث واملعاصر كاملشروع الفكري لدى اجلابري مثال، 
حيث يالحظ املفكر واملؤرخ أبو القاسم سعد اهللا رمحه اهللا وذلك يف 

إننا جنده مالحظًا واصفًا أكثر منه " معرض شهادته يف عبد اهللا شريط 
ق اجلذور رائدًا جليل من الباحثني يف جمال مؤسس لنظرية أو مفكراً عمي
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والسبب يف نظرنا أن الفرتة " الرتبية السياسية وبناء الشخصية اإلنسانية
الزمنية اليت عاش فيها مل تسمح له بذلك، فهي فرتة استعمار أوال مث 
فرتة استقالل بعد ذلك وما خّلفه االستعمار من مشاكل ثقافية 

ة تتطلب حلول عاجلة، ومع ذلك فإن وسياسية واقتصادية واجتماعي
املفكر عبد اهللا شريط مل يقدم احللول اجلاهزة هلذه القضايا، أي 
باالعتماد على الرتاث أو باسترياد حللول من الغرب كما فعل بعض 
املفكرين، بل تسلح بالنظرة العقالنية لألمور، مقلبا للقضية من مجيع 

تية هي مصدر للحكم على أوجهها، نابذًا أن تكون العاطفة أو الذا
ذا املنهج ـ ما أحوجنا إليه يف  األمور، متقبًال للنقد والرأي اآلخر و
حياتنا الفكرية الراهنة ـ الذي أجلينا بعض من جوانبه يف هذه املداخلة 
قد ترك املفكر عبد اهللا شريط رمحه اهللا بصماته على مرحلة طويلة من 

  .  تاريخ اجلزائر املعاصر
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  بنبي مالك فلسفة في الجزائري اإلنسان سيكولوجيا
    خالدي أمحد:األستاذ

  :متهيد  مستغامن جامعة– االجتماعية  العلوم كلية النفس علم قسم

اهتم  ،مالك بنيب فيلسوف احلضارة كما يلقبه املهتمني بفكره
حيث انطلق يف فكره . بدراسة أسباب ختلف و تطور اجملتمعات

 ،العريب–اجملتمع الشرقي تمع الغريب الرائد حضاريا و اجمل باملقارنة بني
قد تطرق إىل األسباب والعوامل و  .املتخلف يف وقتنا الراهن -اإلسالمي

ما مستندا يف حتليله هذا  .والظروف التارخيية اليت طبعت اجملتمعني و ميز
وهو استيطان  ،كونه ابن جمتمع شرقي تعرض لالستعمار الفرنسي

لى مقومات الشخصية والثقافية والقيمية للمجتمع استهدف القضاء ع
ا فرتة النضج ،اجلزائري إىل جانب أن بنيب عاش فرتة من عمره ولنقل أ

هذا اجملتمع هو .يف جمتمع أخر هو اجملتمع الفرنسي وتزوج من فرنسية
ما .يعكس قيمه وثقافته و تقاليده - األورويب–جزء من اجملتمع الغريب 

صورة واضحة عن اجملتمعني واآلليات اليت مسح لبنيب من تكوين 
خيضعان هلا و بالتايل تكوين صورة واضحة املعامل عن اإلنسان يف كال 

عل جتيساهم يف بنائها و  ،إنسان يف جمتمع يعيش يف احلضارة. اجملتمعني
و إنسان خرج من احلضارة .منه يتمتع بكل حقوقه يف ممارساته احلضارية

ا وال يؤثر فيهامتأ،وأصبح يعيش على هامشها إنسان مابعد ،ثرا 
أن يكون صورة  -فيلسوف احلضارة–لقد استطاع بنيب .املوحدين

حالته النفسية  تعكس ،واضحة عن اإلنسان الشرقي واجلزائري حتديدا
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اليت حسب بنيب متنعه من الولوج يف و  ،االجتماعيةوالثقافية وسلوكا ته 
 معادلة للحضارةعلما أن بنيب وضع .احلضارة أو صناعة حضارة

مع تأكيده على أن أهم عنصر ) تراب+وقت+إنسان =احلضارة (
هو يعرض أفكاره خصوصا وأن بنيب و ،مكون للمعادلة هو اإلنسان

ا وعوامل جناحها إمنا كان ،وتصوراته عن احلضارة وشروطها وأسبا
لكي  ،يستعرض ويقرتح منوذجا للمجتمع اجلزائري املستقل حديثا

–قد يكون مثاال حيتذي به ،منوذجا حضاريايستطيع أن يكون 
يف مقابل احملور ) جاكرتا ،حمور طنجة(أو - اجملتمعات الشرقية

  ) .موسكو ،واشنطن(املتحضر
فكيف ينظر بنيب لإلنسان اجلزائري؟ وماهي يف رأيه األسباب واملوانع 

  اليت حتول دون تقدمه وتطوره وعودته إىل دورة احلضارة؟
  .حناول اإلجابة عنها يف ثنايا هذه املداخلة تلكم هي األسئلة اليت
القابلية  –موانع  –دورة  -إنسان–حضارة :الكلمات المفتاحية

 .ذهان  –لالستعمار 

  :في فكرمالك بنبي فلسفة اإلنسان
الن كل أفكاره وأعماله متحورت حول  " فيلسوف احلضارة"يلقب ب

 دورة يعيش يف ،كيفية النهوض باإلنسان اجلزائري ليصبح حضاريا
جتدر اإلشارة إىل أن بنيب وهو يتفلسف حول .احلضارة ويساهم فيها

إمنا ينطلق منه ويتخذه أمنوذجا يسقطه على كل ،اإلنسان اجلزائري
ألنه ).طنجة-حمور جاكرتا(اإلسالمي -األفراد املكونني للمجتمع العريب
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 يؤمن بوحدة هذا احملور املتمثلة أساسا يف وحدة الدين اإلسالمي الذي
(  وبناء عليه وضع بنيب معادلة مساها معادلة احلضارة. يراه رابطا قويا

حيث يعرف احلضارة تعريفا ، )تراب+وقت+إنسان=الحضارة
احلضارة مجلة العوامل املعنوية واملادية اليت تتيح جملتمع ما أن :"وظيفيا

يوفر لكل فرد من أعضائه مجيع الضمانات االجتماعية 
  )1994:300 مواليسعيد "( .لتقدمه

    ،فالعوامل املعنوية متثل عامل األفكار الذي يزود اإلنسان باإلرادة-
وأما العوامل املادية فتمثل عامل األشياء اليت متكن اإلنسان من القدرة -

  . على االجناز
  .والتفاعل بينهما يسمح لإلنسان ببناء حضارة

 إلنسانفبخصوص ا .هذه املركبات الثالثة للحضارة ينظر هلا وظيفيا
حالة إنسان (جند بنيب ينظر إليه وفق تصورين )حمور هذه املداخلة(

" رأس مال اجملتمع"فنظرته للفرد باعتباره )حالة إنسان اجتماعي-طبيعي
وحمور املشروع التغريي، كما أنه أساس وحدة اجملتمع، إذن الفرد حسب 

تكون فاعل أساسي، غري أن هذه الفاعلية يف اجملتمع جيب أن " بن نيب"
كما   1986: 86)ميالد جمتمع  (.»الفرد املشروط اجتماعياً «مشروطة 

ميالد جمتمع  (.»كل ما يغري النفس، يغري اجملتمع«: أن"بن نيب" يرى 
فإن العالقة بني الفرد واجملتمع جيب أن " بن نيب"،  وحسب 1986: 73)

ينمو تدرجييًا مع «": بن نيب" والتفاعل حسب  ،تكون عالقة تفاعل
وهو تسخري الفرد لطاقته . 1986: 33)تأمالت (» قد املصلحةتع
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للمصلحة العامة وذلك ما يؤدي إىل االرتقاء باإلنتاج االجتماعي 
الفرد للكل ( ،حيث النشاط الفردي موجه لسد حاجات غري فردية

  ).والكل للفرد
  :سيكولوجية اإلنسان الجزائري

خصية اإلنسان يعتمد بنيب منهج التحليل النفسي يف تناوله لش 
حيث يرى أن هذا )طنجة-حمور جاكرتا(اجلزائري ومن وراءه كل أفراد 

اإلنسان يعيش مشكلة متنعه من العودة إىل دورة احلضارة اليت خرج 
  فمن هو هذا اإلنسان؟.) إنسان ما بعد الموحدين(ويطلق عليه ،منها

إنسان مابعد املوحدين جيسد صورة اإلنسان احلايل الذي يعيش يف 
بدأت منذ القرن األول ،إنسان يعيش حالة نفسية غري متوازنة ،جلزائرا

  .من ظهور الدولة اإلسالمية
  كيف ذلك ولماذا؟ 

وصورة مطابقة له ) إلنسان صفين(إنسان ما بعد املوحدين هو نتيجة 
أخو " عقيل بن أيب طالب"هذا اإلنسان جتسده شخصية،بل ومتطورة

معاوية بن " نازع على احلكم معالذي ت" اخلليفة علي بن أيب طالب"
صاليت مع علي خري يل يف (هذا كان موقفه" عقيل"غري أن ".أيب سفيان

حيث يرى بنيب هذا ) ديين وجلوسي مع معاوية خري يل يف دنياي
اليت يؤكد و  ،رتاكم اهلدمي يف الذات العربية واإلسالميةالسلوك بداية لل

ا بل من اجلانب  ،ظيميشكلة ال تطرح من اجلانب التنفامل"...بشأ
ا مشكلة البنية الذهنية كما يرى أن احلالة هاته تفاقمت ،" النفسي أل
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الن حالة التذبذب وخلل التوازن الذي وقع ،تدهورت يف الذات العربيةو 
إنسان مابعد (يف البداية استمر بصورة مريعة أوصلتنا إىل الصورة احلالية 

  )املوحدين
 ،ه من احلضارة ومل يستطع العودة إليهاأما هذا اإلنسان الذي خرج لتو 

  :فذلك حسب بنيب ألنه يعاين من مشكلة مركبة من عقدتني نفسيتني
  ،عقدة النقص اجتاه اآلخر املتحضر والتفوق حضاريا-
  .عقدة القابلية لالستعمار-

من نتائج الوهن النفسي حدوث التصدع يف العالقات " يؤكد بنيب
أي حتطم الوحدة ) احلضارة(وعاخلاصة بني موضوع الذات واملوض

 مرض نفسيهذا املشكل حتول إىل ..." اإلنسانية إىل جزئيات متفرقة
  : يفأعراضه تتمثل 

  ،االستحالة/ ذهان السهولة-
   ،)الصواب املوروث بتعبري اجلابري(النزعة التربيرية-
  ،املديحالفخر و -
  .الغوص يف املاضوية أو االنسالخ و اجلري وراء العصروية-
تعبري عن هذه األعراض بوضوح يقدم لنا بنيب منوذجني عن تأثري هذا ولل

  :املرض النفسي علينا كأمة ضحكت من جهلها األمم
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الذي ينغمس يف  ،الطالب املسلم املتنور و اجملتهد:املثال األول -
ا الطريق الوحيد ،اجلانب التجريدي من احلضارة الغربية ضنا منه أ

  ).االهتمام مبقربة احلضارة(هذا العمل  بنيب يرى،املؤدي إىل احلضارة
السائح املسلم املنبهر مبا وصل إليه الغرب من تطور : املثل الثاين -

فهو يهتم باجلوانب التافهة  ،وإمكانيات ووسائل تسهل العيش الرغيد
 يرى بنيب هذا العمل ،ضنا منه أنه هي احلضارة،من هذه احلضارة

 ).االهتمام مبزبلة احلضارة(

إنين ال " :العودة إىل حركة التاريخ يؤكد بنيبإىل دورة احلضارة و وللولوج 
التغيري .لذلك البد من أن يتغري كل شيء ،أرى من حويل ال هشيما

بعبارة أخرى ما  ،الفرد هو أساس التغيري االجتماعيالنفسي يف 
حنن فلن "نتجدد"م ما مل  ،أنا فلن أستطيع أن أجدد شيئا" أجتدد"مل

  )1990:374الطيب ."(اجملتمع" جتديد"نستطيع 
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  عمر مهيبل والكتابة الفلسفية
   طيرشي كمال 

  02باحث أكادميي، جامعة اجلزائر 
ا رتاف بأن الكتابة على اختالفها و حقيق بنا اإلع تباين تقنيا

ا، جتسد طموح الكائن البشري إىل تأسيس منظومة رمزية  ومستويا
ذا بالضبط ما سعى إليه الباحث ه، و 1مستقلة عنه لكن ال تفهم بدونه

، هذا األخري الذي يعترب نفسه منتميا إىل جيل اليتم 2عمر مهيبل
 Tabulaفلسفيا أي ذلك اجليل الذي تصدق عليه مقولة جون لوك  

Rasa يتجشم الكاتب " هم"، و يعتقد مهيبل أن الكتابة الفلسفية هي
طرح معها يت اللفظية والتصورات الذهنية و صعوبة تدوين املقوال

  :كتابة غاية يف األمهية نذكر منهاالباحث إشكاليات حمورية حول ال
ملاذا نكتب ؟ ، وماذا نكتب؟، وهل نكتب وفقا ملبدأ العرض والطلب 
فنسقط يف العبودية املقننة، والبذاءة اللفظية والتبسيط اململ؟، فتفقد 

                                                            
عمر مهيبل ، من النسق إىل الذات ، الدار العربية للعلوم ناشرون بريوت ، منشورات - 1

 .15، ص 2007، 1اإلختالف اجلزائر ، ط
نال شهادة .1957هو مفكر وكاتب جزائري بارز، ولد مبدينة جيجل شرق اجلزائر سنة - 2

الدكتوراه من   البنيوية يف الفلسفة الغربية املعاصرة، مث نال املاجستري من جامعة دمشق حول
جامعة اجلزائر حول إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة، وله عدة مؤلفات وترمجات 

البنيوية يف الفلسفة الغربية املعاصرة، : ألهم النصوص الفلسفية املعاصرة و من أمهها جند
 ة الغربية املعاصرة و كتاب من النسق إىل الذاتوإشكالية التواصل يف الفلسف
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ا حىت تالمس ا وينطمس رونقها، وتنحسر دالال مراتب  الكتابة عنفوا
  العدم ؟

وسأستهل مقايل هذا ببيان النمط األول من الكتابة اليت ينعتها عمر 
  .مهيبل بالكتابة الالمرئية 

  :الكتابة الالمرئية - 1
يطلق الباحث عمر مهيبل على هذا النوع من الكتابة بالكتابة الالمرئية 

ا كتابة واضحة، خاوية املعىن والداللة فهي جمرد رسم ولي س  وهذا لكو
كتابة ونستحضر ههنا جتربة عمر مهيبل مع الفلسفة التحليلية واملنطق 
ا  ا ال تستهويه وال تفتنه لكو اليت صرّح الباحث أكثر من مرة بأ
تبحث يف الوضوح يف وقت توجب على الباحث الكاتب احلصيف أن 
خيرتق املعىن ويستحضر املخيلة وينطلق بوعيه إىل البنية الطبيعية 

  .والعكس
  :الكتابة المرئية - 2

ويعترب عمر مهيبل الكتابة ههنا احقاق لوجود طبيعي وتصورا عقليا 
واعيا، وهي كتابة ينبثق فيها شعاع الوعي من الذات الواعية إىل البنية 
الطبيعية والعكس، أو هي نوع من الكتابة اليت تكون مبثابة عملية 

ىن املرئي ولنا أن اخرتاق مزدوجة البنية واملخيلة فتحصل الكتابة باملع
ننمذج هلا ببعض الكتابات اليت استهوت الباحث اجلزائري عمر مهيبل 

  ..وعلى رأسها 
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  :  جتربته الكتابية مع البنيوية-1-
نوع خاص '' الكتابة املرئية ''يعترب عمر مهيبل النوع الثاين من الكتابة 

تبعد فيها هي كتابة تس، و )املوضوعية (عية أو املنهجية من الكتابة الواق
الذات كنقطة انطالق، ولعل البنيوية أمنوذج فريد يف هذا النوع من 
الكتابة ، بإعتبار أن البنيوية قد شكلت منعطفا ابستميا غاية يف األمهية 
سواء يف جمال األدب والدراسات النقدية، فهي تلك الفلسفة اليت 

ا بكل ماهو نظري أو ميتافيزيقي، لكنها تأىب يف  اآلن عينه فقدت اميا
إال أن تكون ميتافيزيقا اإلنسان املعاصر الذي يأىب أن يكون ميتافيزيقا 

  .1وهنا نتكنه وجه الطرافة و التناقض يف اآلن عينه
ولعل التجلي احلقيقي للبنيوية حصل مع الثورة األلسنية من خالل عمل 

، ومن مثة تواصلت عرب ''دروس يف األلسنية العامة''فرديناند دو سوسري 
املدارس األلسنية املختلفة من سابري إىل بلومفيلد، ومن بينيفيست إىل 
فيشمان، ولعل من أهم ميزات هاته الفلسفة على حد تعبري عمر 
مهيبل هم تثمينها للرباديغم اللغوي و انفتاحها على العلوم اإلنسانية 
  .2وكذلك نقدها للميتافيزيقا باإلضافة إىل تداخل الفلسفي واألديب فيها

  
  

                                                            
عمر مهيبل ، البنيوية يف الفكر الفلسفي املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، - 1
 .5/6، ص ص 2010،  3ط

 .7/8املرجع نفسه ، ص ص -2
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  :حضور ميشال فوكو يف خميال عمر مهيبل الفلسفي -2
يعترب الباحث عمر مهيبل أن ميشال فوكو هو نقطة إبداعية قصوى 
ضمن منظومة اإلبداع البنيوية، هذا األخري الذي حاول تعرية األرضية 
اليت انبىن عليها الفكر الغريب والوصول إىل بنيته الالشعورية اخلفية، من 

فلسفية متاسكا وانضباطا وإثارة، هذه اإلسرتاتيجية أكثر املشاريع ال
البعد السوسيولوجي (الفوكوية اليت انطلقت من خالل أبعاد ثالث هي 

  .1)العقلي، البعد السياسي األخالقي الواقعي، البعد النظري
ففي البعد السوسيولوجي الواقعي اهتم فوكو بالكشف عن مظاهر 

الغريب هذه املظاهر جتسدت يف  اإلكراه والقهر واإلقصاء يف اجملتمع
اجلنون واملرض والسجن والعقاب، أما البعد النظري العقلي فتجسد يف 
اسرتاتيجية اخلطاب اليت استنفذت الرباديغم العلمي وذلك من خالل 
اعتناقها ملنهج األركيولوجي، باإلضافة إىل نقد امليتافيزيقا وحماولة 

تجسد يف مفاهيم السلطة خالقي فتفكيكها، أما البعد السياسي األ
  .اجلنس و 
  :حضور كتابات جاك دريدا يف خميال مهيبل الفلسفي - 3

ينعت عمر مهيبل كتابات جاك دريدا بالكتابات الغرائبية إذ أن أمهية 
جاك دريدا تكمن يف غرائبية كتاباته وصعوبتها وتعقدها، ومن النماذج 

                                                            
عمر مهيبل ، إشكالية التواصل يف الفلسفية الغربية املعاصرة ، منشورات - 1

، 1، ط) الرباط(، املركز الثقايف العريب ) بريوت(، الدار العربية للعلوم )اجلزائر(اإلختالف
 .215، ص 2005
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ا مهيبل مقولة اإلختالل كما يبلورها دريدا يف   الكتابية اليت يستدل 
  1''الكتابة واإلختالف'' كتابه الصوت والظاهرة و بدرجة أقل يف كتابه 

مؤول كما يعود عمر مهيبل إىل جاك دريدا و لكن هاته املرة كمرتجم و 
، 2''ج اهلريمينوطيقي للفينومينولوجيااملنعر ''وذلك يف كاتب جان غراندان 

دريدا اليت جيملها يف يطارح مع جان غراندان ماهية التفكيك عند و 
، ولكن ''إنه أكثر من لغة'' تعريف مقتضب موجز ومن دون أي حتذلق

جتربة عمر مهيبل الكتابية مل تستقر عل هاته الرتمجة بل عاوده احلضور 
أحادية اآلخر '' دريدا ولكن هاته املرة مع كتابه مع ترمجة جديدة جلاك

موم، واليت نستشف من مضامينها أن دريد3''اللغوية لغات  ا مسكون 
ة اليت تعلمها هي ، حتديدا، ألن اللغة الوحيد)العريبة والعربية(أجداده 

يشك دوما يف أنه على وشك الرحيل، إذ يقول  ، لكنهاللغة الفرنسية
، ذلك 4))أنا ال أملك سوى لغة واحدة، ومع ذلك فهي ليست لغيت((

  .أن اللغة الوحيدة اليت اتقنها وأحبها هي لغة اآلخر
  
  

                                                            
 .69، ص عمر مهيبل، من النسق إىل الذات، مرجع سابق - 1
، ترمجة و تقدمي ، عمر مهيبل ، الدار ج اهلريمينوطيقي للفينومينولوجياجان غراندان ، املنعر - 2

 .2007، 1، طاجلزائر ،، منشورات اإلختالف علوم ، بريوتالعربية لل
بل، الدار العربية للعلوم جاك دريدا ، أحادية اآلخر اللغوية ، ترمجة و تقدمي عمر مهي- 3

 .2008، منشورات اإلخنالف ، اجلزائر ، بريوت
 .14املصدر نفسه ، ص - 4
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  :منزلة خبيت بن عودة يف فكر عمر مهيبل - 4
يسميه مهيبل بالكتابة  يعتقد عمر مهيبل أن خبيت بن عودة ميارس ما

هي بتقدير أوالين الكتابة اليت ينطلق فيها شعاع الوعي من املرئية و 
الذات إىل البنية الطبيعية والعكس، أي أن الكتابة تكون مبثابة عملية 

وللمخيلة يف آن واحد ، فتحدث الكتابة باملعىن اخرتاق مزدوجة للبنية 
املرئي، وهي ليست إال الكتابة املؤدية إىل املعرفة الداللية اإلرادية 

  1.والواعية
ا  ويصف عمر مهيبل عالقة خبيت بن عودة بتفكيكية جاك دريدا بأ
تتميز حبمولة نوستاجلية كبرية تتجاوز امليل املعريف العادي، فهو يقدمه 

ن احلميمية بصفته ذلك اجلزائري املنسي حبكم املتعاليات وجرح بكثري م
اهلوية العمياء، والغريب يف عالقة خبيت بن عودة بتفكيكية دريدا و املهم 
يف اآلن عينه هو أنه وعلى خالف الباحثني اآلخرين اختار اخرتاق 
دريدا يف منطقة غري آمنة، من خالل نص متأخر نسبيا عن بقية 

، ))الغراماتولوجيا أو علم الكتابة((رية األوىل ومنها مؤلفاته احملو 
، وهو نص احرتاق ))الصوت والظاهرة((، و))الكتابة واإلختالف((و

الرفات، حبيث يتخذه خبيت براديغما للقراءة التفكيكية لنصوص جاك 
  2.دريدا

  
                                                            

 .79عمر مهيبل، من النسق إىل الذات ، مرجع سابق ، ص - 1
 .84، ص هنفسرجع امل - 2
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  :جتربة عمر مهيبل مع الفيلسوف يورغن هابرماس - 4
غمارها الباحث عمر مهيبل ترمجته ومن التجارب املميزة اليت خاض 

، ففي 1''التفكري مع هابرماز ضد هابرماز''آبل  لكتاب كارل أوتو
مستهل هذا الكتاب يشري الباحث اجلزائري إىل عدم معرفته بالسبب 
الذي جعل من كارل أوتو آبل يكتب هذا الكتاب ،و لكن يف املقابل 

تب مقاال بعنوان ما يعلمه الباحث مهيبل هو أن هابرماس ذاته قد ك
بل املربرات ، مث يعطي لنا عمر مهي''التفكري مع هيدجر ضد هيدجر''

إن كان ، و ، وذلك طبعا على خطى هابرماساملؤسسة هلذا املقال
إلدعاءات على حد تعبري مهيبل ، هيدجر نفسه قد رّد على هذه ا

، إال أنه باملقابل 1966ذلك يف حوار أجرته معه جملة دير شبيغل،عام و 
، فكان أن مت له ما طلب دم نشر هذا احلوار إال بعد وفاتهاشرتط ع

حيث بالفعل احرتمت جملة شبيغل رغبة هيدجر ونشرت حواره يف سنة 
1976.  

مث بعد هذا يطرح الباحث مهيبل فكرة جوهرية مفادها أننا ال نقتدر أن 
إال إذا قمنا  منوضع فكرة آبل، وذلك عن التداولية الرتنسندانتالية،

تحليل موقف هابرماس من الوضعية والتداولية على حد سواء، ولعل ب
،  التساؤل وباملقابل يتطلب جوابامثل هذا الطرح املفصلي يدعوا إىل

   :يلي وهو ما حاول مهيبل بطبيعة احلال توضيحه وفق ما
                                                            

كارل أوتو آبل ، التفكري مع هابرماز ضد هابرماز ، ترمجة و تقدمي عمر مهيبل ، الدار - 1
 .2005، 1العربية للعلوم بريوت ، منشورات اإلختالف اجلزائر، ط
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اسي فيما خيص موقفه من ميكننا أن جنمل املشروع أو الطرح اهلابرم
ق من النقد إىل اعادة البناء، حد سواء أنه انطل التداولية علىالوضعية و 

هو ما نالحظه ، و امةالبد أن يتسم بالصر لعل مثل هكذا نقد كان و و 
  .من خالل النقد اهلابرماسي الصارم للوضعية املنطقية على وجه العموم

املنهجي من لدن عمر مهيبل يسرتسل بعد هذا التوضيح اإلبستمي و و 
  .املقصد اصلي ودواعيها بني الغاية و لتو يف احلديث عن نظرية الفعل ا

ذلك ، و املوضوع رأسالعل مثل هذا التوضيح يسمح لنا بالدخول إىل و 
التفكري مع هابرماز ضد ''أجل معرفة حيثيات هذا الكتاب  من

، بداية يرى عمر مهيبل أن كارل أوتو آبل يصنف ضمن ''هابرماز
، على هذا فوردربة من هابرماس يف جامعة أكساحللقة الضيقة املق

األساس ميكن القول أن نص التفكري مع هابرماز ضد هابرماز فيما 
يعتقد عمر مهيبل ماهو إال حوار داخلي حاول مجع شتات املختلف 

  .1حوله و ترتيب املتفق عليه بينهما 
مسألة إتيقا املناقشة و ''تاب هابرماس كما ترجم الباحث عمر مهيبل ك

اضرات ألقاها بفرنسا سنة موعة من احملهي عبارة عن جم، و ''احلقيقة 
لفهم أسس العقل والكائن  اقرتح من خالهلا مقاربة جديدة، و 2001
ة للجدل كاألخالق ، اإلجتماع، ، تناولت القضايا األكثر إثار البشري
اليت هي عبارة عن حبث من حيث أن جمال إهتمام اإلتيقا و ، والسياسة

                                                            
 .17كارل أوتو آبل ، مرجع سابق ، ص - 1
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نسان املتعلقة بالقيم إلاستكشاف علوم ايف التأصيل الفلسفي و 
ئ اليت تنظم عالقاتنا ، هو اجلهد النظري املبذول لبلورة املبادالسلوكية

، لوضع خالق مبهمتها التارخيية البدائية، مع احتفاظ األمع اآلخرين
ط املؤلف ما بني مفهوم اإلتيقا يربادئ حّيز التطبيق واملمارسة ، و املب
  .1ه اليت تربط الواقع بالعقل ، ليؤكد على مشولية نظرتلة احلقيقةمسأو 
  :الكتابة المتدفقة - 3
تدي يف عملها بوضع الكائن اإلنساين و  يف تفاعالته هي الكتابة اليت 

، فال هي تتجرد ) نفسية واإلجتماعية واإلقتصاديةالالفكرية و (املتعددة 
إىل املعاينة  ال هي تنزللذي تنقطع فيه عالقتنا بالكائن و إىل احلد ا
، حيث تفقد الكتابة فتحيل الكتابة إىل ما يشبه الرمز، اجلزئيةالبسيطة، 

روحها وحيويتها، ويعتقد عمر مهيبل أن هذا النمط من الكتابة اجلديدة 
حييلنا جديا إىل ضرورة بعث هذه املنظومة الكتابية اجلديدة مبا تقتضيه 

  .2من تصورات ذهنية متميزة و رصيد لغوي جديد 
ل على هذا النمط من الكتابة من خالل وينمذج الباحث عمر مهيب

فسيقساء املقال الفلسفي اجلديد يف فرنسا، هذا األخري الذي ينأى 
بنفسه بعيدا عن اسقاطات الوجودية والبنيوية، ويضرب لنا مهيبل مثال 
على هذا األمنوذج الكتايب الفرنسي مببحث الرغبة، ولعلنا نستحضر 

                                                            
دمي عمر مهيبل، الدار يورغن هابرماز ، إتيقا املناقشة و مسألة احلقيقة ، ترمجة و تق :انظر- 1

 .2010، 1العربية للعلوم بريوت ، منشورات اإلختالف اجلزائر ، ط
 .19عمر مهيبل ، من النسق إىل الذات ، مرجع سابق ، ص - 2
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مام عمر مهيبل واهتمامه الكبري بف يلسوف الرغبة جورج باطاي، وما ا
تدثرت به كتاباته املتدفقة من مفاهيم رغبوية شبقية حتمل دالالت رمزية 
تأويلية وفينومينولوجية، ككتاب السيدة إدواردا، وكتاب تاريخ العني، 
ا على حقيقة الفرد، ومدى  أين يطرح باطاي مسألة الرغبة واسقاطا

  1  تأثريها يف حتقيق توازنه الداخلي
عمر مهيبل فهو مبحث التأويلية  أما املبحث الثاين الذي ينمذج به

اهلريمينوطيقا واليت يعتربها مهيبل جتذرا يف الثقافة الفرنسية الغربية منذ و 
، وال يدان لنا ''الكينونة والزمان''أن أّلف هيدجر كتابه املركزي 

 باحلديث عن التأويلية يف فرنسا دون أن يتبادر يف خميالنا اسم
الفيلسوف بول ريكور فهو باعث هذا املبحث دون منازع مع ان 
تأويلية بول ريكور متجذرة يف التيار العقالين الفرنسي إال أن بول 
ريكور مل يتخل عن مسيحيته الربوتستانتية واليت جتسدت يف العديد من 

  .حماوالت يف اهلريمينوطيقا ، وصراع التأويالت ''أعماله مثل 
لث فهو مبحث اإلستيطيقا ويضرب لنا الباحث عمر أما املبحث الثا

مهيبل مثال على ذلك بأدورنو الذي هو من رواد مدرسة فرانكفورت 
الذي جلأ إىل االنتاجات الفنية و األدبية و اجلمالية كوسيلة للهروب من 

، ألن اإلهتمام تقدم املتميز باالستالب واآلليةواقع اجملتمع الصناعي امل

                                                            
 .178عمر مهيبل ، من النسق إىل الذات ، مرجع سابق ، ص - 1
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ا هو جتديد لطاقات اإلنسان اليت كادت أن تقتلها باجلمالية يف حد  ذا
   1 .اإلرهاقات والضغوط اليت تعرض و يتعرض هلا اإلنسان املعاصر

أما املبحث الرابع فهو املبحث األخالقي، فينمذج عمر مهيبل على 
هذا املبحث بالفيلسوف الفرنسي ذو األصول الروسية فالدميري 

ا، و األخ جانكيليفتش الذي دفع مببحث الذي  الق إىل أقصى إبداعا
والذي أعادنا إىل أجواء األفالطونية '' املوت''كتب كتابا مثريا عنوانه 

  .والكانطية 
أما املبحث اخلامس فهو مبحث امليتافيزيقا، وينمذج عمر مهيبل على 
هذا املبحث بإتيان جلسونا الذي يعلن عن ميالد تيار ميتافيزيقي قوي 

  .يستلهم من التوماوية 
أما املبحث السادس فهو مبحث املقدس، ويستحضر ههنا عمر مهيبل  

، والواقع 1973عام )) العنف واملقدس((كتاب روين جريار وكتابه املثري 
أن جهد روين جريار سعى إىل تأسيس أنتثروبولوجيا جديدة حمورها 
املقدس، تتالمس مع حقول معرفية معاصرة مناهضة للعقالنية املهيمنة 

ا  هذا ما ن الدين يقوم على أساس الوهم، و مل اإلشارة إىل أأل
هو جيسد اللبنة شياء اخلفية منذ ظهور العامل ، و أوضحه يف كتابه األ

  .2األوىل للعنف عندما ينحدر من جمال الوعي اجلمايل إىل جمال الشعور
  

                                                            
 182، ص  السابقاملرجع - 1
 .186سابق ، ص ، من النسق إىل الذات ، مرجع عمر مهيبل - 2
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  :عمر مهيبل و العودة إلى سورين كيركجارد
ل واليت تنتظر النشر كتابه من األعمال الناضجة للباحث عمر مهيب

واليت يعود فيها عمر مهيبل إىل الذات كنمط '' كتابات خارج النسق''
متميز من التفكري نائيا بنفسه عن النسقية، ومتعالق ومبكابدة روحية 
عميقة مع احلالج وسورين كريكجارد، يهيم فيها مهيبل داخل أعماق 

إىل الكتابات الذاتية الكتابات الكريكجاردية املضطربة، حميال نفسه 
املتدفقة، حيث تنعتق األنا من األنساق املغلقة وتعرب عن حمن الروح 
ا، ومن األعمال الكريكجاردية اليت أهلمت ومازالت تلهم عمر  وزفرا

'' مذنب أم غري مذنب...إما أو ''مهيبل إىل اليوم كتاب كريكجارد 
للبنة األوىل ألي كتاب يوميات غاوي البنات، واليت اعتربها مهيبل او 

فلسفة أنطولوجية أو هريمينوطيقية، ويبقى دائما األمجل هو ما مل 
  .يكتب بعد

عمر مهيبل يعترب نفسه من املنتمني اىل جيل اليتم . دحقيقة فإن 
فلسفيا، اي ذلك اجليل الذي تنطبق عليه مقولة جون لوك من أن عقله 

نك الفلسفي كي متوقع راه"صفحة بيضاء، وقد أعلنها مهيبل انه 
عليك أن تباشر حفرياتك وسط ركام كل مكوناته تقريبا ال متنحك 
نقطة ارتكاز نظرية ميكنك االنطالق منها، من هنا صعوبة اي حماولة 
ملأسسة فكر نقدي هدفه دفع عجلة االبداع يف اجلزائر الخراجنا من 

 .منطقة الصقيع اليت تقبع فيها اىل منطقة دفء وضوء
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حبسبه  -احث هنا يف واقعه اجلزائري سوداوية وصورة ورغم ان نظرة الب
بالغة السوريالية يتداخل فيها الذايت باملوضوعي، الثقايف  -

باالنثروبولوجي، اللغوري بااليديولوجي لتكون اخلالصة هزاًال فكرياً 
وغياب للمشاريع النظرية الكربى، وصراعًا بني الباحثني بغرض التموقع 

لعريب، بل وحىت العاملي اال ان هذه الصورة القامتة داخل احمليط الثقايف ا
ختفي وراءها يف الوقت ذاته بصيص امل بتجذير ممارسة فلسفية نقدية 
تعمل على موقعتنا طبيعيا داخل منظومة االبداع الكونية، من حيث اننا 
امنا بذواتنا  منثل حلقة هامة يف سلسلة االبداع هذه حبيث يصبح ا

اآلخر بطريقة  -اآلخر، ومنه يبين جدل األنا  وهي منعكسة يف مرآة
 .اجيابية مثمرة
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  .أبوعمران الشيخ رائدا للعقالنية الجزائرية
  .محادي  هواري

  .جامعة معسكر: املؤسسة األصلية 
  : مدخل

من القضايا اليت حتتاج إىل اإلثارة اليوم، تأثري الفكر اإلسالمي   
ا عربت عن مرحلة الكالسيكي يف مفكري الفرتة املع اصرة، والسيما أ

أشاد أقطاب الفكر العريب التنوير اإلسالمي، حيث يف الفرتة املتأخرة 
بأفكار املعتزلة، ....أركون، واجلابري، وأبو زيد: من أمثال املعاصر

وبالتايل اعتربوا العقالنية هي اللحظة املفقودة ....والعقالنية الرشدية
  .لف وركب قطار احلداثةاليوم، وهي اساس جتاوز التخ

 -مثال–" اجلابري"وكثريا ما جيهل رواد العقالنية اجلزائرية، مقارنة مع  
الذي شاع وذاع يف خمتلف األصقاع كرائد العقالنية العربية اليوم، وهذا 
ما جيعلنا منيط اللثام عن شخصية جزائرية تستحق كل اإلشادة يف ركب 

لعملية يف بناء أفكار ومواقف درب العقالنية، مبسامهتها العلمية وا
  .حمورها العقل ورايتها التنوير العريب

إنه الشيخ أبو عمران، الذي تشرب العقالنية يف الفكر اإلسالمي 
الكالسيكي وعلى رأسهم املعتزلة والفيسلوف ابن رشد واثاره وكان 

رائدها يف الفرتة املتأخرة، حيث جعلها منطلقا ملختلف أفكاره وفق  
كيف يكون  : وبسيط وبناء، يف هذه الورقة نتساءلعرض واضح 
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الشيخ أبو عمران رائدا للعقالنية يف الفكر اجلزائري؟ وماذا نستفيد من 
  نزعته العقلية يف فهم الرتاث  اليوم؟

  :من أجل البحث يف هذه اإلشكالية، سنبحث جموعة من األسئلة وهي
  من هو أبو عمران الشيخ؟- 1
  ان يف اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر؟ما موقع الشيخ أبو عمر  - 2
  فيما تتجلى فلسفته العقالنية؟- 3
  ما قيمة العقل عنده؟- 4
  :التعريف بأبي عمران الشيخ- 1

ملعرفة السرية الذاتية بصورة دقيقة وخمتصرة ومركزة لفيلسوفنا الشيخ أبو 
ملتقى الشخصيات -عمران، عدنا إىل منتديات ملتقى الكشافة

  :اليت بينت أنه، - والحوارات الكشفية
من املؤسسني األوائل 1924سنة  - اجلزائر–من مواليد مدينة البيض "

ومن الرموز الوطنية البارزة .للكشافة اإلسالمية اجلزائرية بوالية البيض 
حيث ولد يف البيض يف ، 1"نلخص بعضا من سريته الذاتية يف سطور

الوطن  غرب اجلزئر، واسس الكشافة اإلسالمية وسعى إىل الدفاع عن
واإلسالمي، وكان حمبا للرتاث مما جعله يهتم بالفكر اإلسالمي فيما 

  .بعد
  :وعن دراسته يبني املنتتدى مراحلها بالتسلسل

                                                            

www.scoutforum1.com1 منتدى الكشافة.  
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  1940- 1934املرحلةاالبتدائية مبدينة البيض "

 1944-1941املرحلة الثانوية بثانوية وهران 

 1944شهادة الباكالوريا 

 زائر اجل –كلية اآلداب   –دراسات عليا 

  1948ليسانس يف الفلسفة 

 1954ليسانس يف األدب 

  1956 –سوربون –جامعة باريس –شهادة الدراسات املعمقة 

 1956-1957 –باريس -تربص سنة باملدرسة العليا لألساتذة 

بدرجة مشرف  -لسوربون –دكتوراه دولة يف الفلسفة جامعة باريس 
  "1974جدا 

  :تدىوعن املناصب اليت شغلها يبني املن
 1954-1945البيض ، مليانة ، بوفاريك ، اجلزائر : مدرًسا مبدينة "

  1959-1957وهرانأستاًذا بثانوية 

 1962-1959مستغامن ، وهران ، األغواط : مفتًشا للتعليم مبدينة

  1962) (الشلف حاليا (مديرًا للرتبية مبدينة األصنام 

 1965- 1963ملحًقا بديوان وزارة الرتبية 

 1964-1963اما للجنة الوطنية لليونيسكو أميًنا ع

 1975-1969أميًنا عاما الحتاد نقابة املعلمني 

  1991-1965جامعة اجلزائر –أستاًذا للفلسفة 

 1990مستشارًا وطنيا يف الثقافة 
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 1991االتصالوزيرًا للثقافة و 

 -1995اجلزائرينيرئيًسا الحتاد الكتاب 

 (1999-1991)مري عبد القادر رئيًسا للمجلس العلمي ملؤسسة األ1996

  1999منذو نائًبا لرئيس املؤسسة 

  1"2001 ماي31منذرئيًسا للمجلس اإلسالمي األعلى 
هذه اللمحة عن حياة أبو عمران وتكوينه ومناصبه، جعلته فيلسوفا 
فعاال يف جمتمعه، حيث مل يكن منفصال بفكره عن ما حيدث يف الواقع 

ه هاجسه املركزي قضايا جمتمعه بل كان متفاعال معه، هو ما جعل
بالدرجة االوىل، يطرحها طرحا فلسفيا واضحا بسيطا، يتجلى فيها 
اهتمامه بعقلنة الظواهر واالشياء يف دراسات متباينة االهتمامات، 
يعكس  من خالهلا مجعه بني االهتمام بالدين وبالتاريخ والفلسفة من 

خرى، كما اهتم ناحية، ومبا جيري من احداث يف راهنه من جهة أ
بقضايا الرتبية وتكوين املواطن الصاحل، والدفاع عن الرتاث والوطن 

 ،واهلوية، وهو ما يتجسد يف نشاطاته السالف ذكرها، ويف مؤلفاته 
 عمل مجاعي-معجم مشاهري املغاربة – مشكلة احلرية اإلنسانية: وأمهها

وزارة  مقاالت خمتلفة يف جملة األصالة اليت تصدرها– ( أشرف عليه
  .الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر

  

                                                            
  .السابقاملرجع 1
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  :موقع الشيخ أبو عمران في الخطاب الفلسفي في الجزائر- 2
احلديث عن اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر حييلنا إىل التيارات اهلامة اليت 
ا  ظهرت يف الفكر الفلسفي اجلزائري، اختلفت مذاهبها ومشار

ا، حيث اهتم بعضهم بقضايا امل نطق والعلوم كمحمود واهتماما
يعقويب، واهتم آخرون بالفكر الغريب، بني اهتم آخرون بالفكر 
اإلسالمي، وهنا كان موقع الشيخ أبو عمران حسب موقف الزواوي 

بني النقد  -بغورة صاحب كتاب، اخلطاب الفكري يف اجلزائر
يف  اجليل األول من رواد الفكر اإلسالمي، اليت يقول أن  -والتأسيس

شتهرت كتابات األستاذ عمار طاليب، وعبد الرزاق قسوم، ا"فيه 
وأبوعمران الشيخ، وعبد احلميد خطاب، األول عندما حقق آراء ابن 
العريب ومصطلحات الفالسفة وبعض نصوص ابن رشد ككتاب 
الكليات، والثاين عندما كتب عن الزمان عند ابن رشد وبعض القضايا 

تم أكثر بقضايا الفكر العريب على أن هذا االستاذ قد اه-اإلسالمية
والثالث عندما كتب عن املعتزلة وحقق  . -املعاصر كما سنبني الحقا

، هنا يظهر أن الشيخ أبو عمران مثل 1"كتاب فصل املقال البن رشد
التيار اإلسالمي يف بواكري وجوده يف الفلسفة اجلزائرية، ولكن اهتم 

ا يعكس شغفه باالجتاه بالدرجة األوىل باالهتمام بنوعه العقلي وهو م
  .العقلي يف  تراثنا منذ بداية اهتمامه بالفلسفة 

                                                            
بني النقد والتأسيس، دار القصبة للنشر،  -الزواوي بغورة، اخلطاب الفكري يف اجلزائر1
  .192، ص 2002ط
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إذن يعترب الشيخ ابو عمران ممثال للعقالنية يف اخلطاب الفلسفي  
كما يعرفها حممود   - rationalisme–اجلزائري، وذلك ألن العقالنية 

مذهب من يضع العقل مصدرا لكل معرفة يقينية ويقصرها : يعقويب
وهي متجيد العقل والتزام حدوده مع رفض لالنقياد ...ه، على مبادئ

، طبقا هلذا التصور يعترب الشيخ ابو عمران من 1" للعاطفة أو التخمني
املدافعني عن العقل اإلسالمي منذ بواكري نشأته يف فكر االعتزال إىل 
غاية الفرتة الراهنة اليت يريد فيها أن خيضع خمتلف قضايا الراهن للعقل 

يف  الرتاث واإلسالم، ونلمس ذلك عندها تلك اليت تتعلق بوالسيم
عودته آلراء املعتزلة وابن رشد، وبالتحديد لإلشكالية املركزية املطروحة 
عندمها أال وهي إشكالية العقل والوحي، ويف طرحه للعقل يف مفهومه 
الواسع الذي يتجاوز إطار النزعة العلمية الضيقة إىل قضايا الفلسفة 

يف إطار شامل أال هو الفكر الذي هو ليس العلم املادي لكنه  والدين، 
كل استعمال بشري للعقل يف قضايا الطبيعة وما وراء الطبيعة، الحظنا 
من خالل قراءتنا ملقاالت أبو عمران أنه ذو طابع أمشل يتجاوز الصبغة 
ا للظواهر إىل السمات الروحية  املادية اليت قدمتها علوم املادة يف قراء

  . ليت تضفيها عليها احلكمة والفلسفة والفهم العقالين للدين  ا
  
  

                                                            
مها، امليزان للنشر والتوزيع، يعقويب حممود، معجم الفلسفة، أهم املصطلحات وأشهر أعال1

  .1998، 2اجلزائر، ط
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  :الفلسفة العقالنيةعند أبو عمران- 3
تظهر فلسفة الشيخ العقلية أبو عمران للوهلة األوىل يف اهتمامه  

بالرتاث العقلي يف فكرنا اإلسالمي الكالسيكي، وذلك بعودته إىل 
ومها، املعتزلة وابن رشد،  أكرب رواد العقالنية يف الفلسفة اإلسالمية

باحثا من ناحية أوىل عن كل من املعتزلة وابن رشد منفصلني عن 
من زاوية أخرى حبث و ...قضايا العقل والوحي واحلرية بعضهما يف طرح

رغم تباعدمها  -املعتزلة وابن رشد-يف  طبيعة العالقة القائمة بينهما
عقالين يف الفكر الزمين واملكاين، وكل هذا يكرس نصرته للتيار ال

  .اإلسالمي
املعتزلة كفرقة كالمية دينية أثارت انتباه فيلسوفنا أكثر من املدارس 
اإلسالمية األخرى،  وذلك لطرحها  مسألة جوهرية تعكس أمهية العقل 

يف " :بالعقل، حيث يقول يف هذا الصدد عنده، وهي صلة الوحي
قية عظيمة يف االعتزال الواقع أن هذه املسألة كانت هلا أمهية دينية وأخال

ا هذا املذهب عن بقية املدارس اإلسالمية املعاصرة له، والالحقة  متيز 
، هنا يعترب املعتزلة مثل الكثريين من معاصريه، رمزا للعقل 1"به

والعقالنية يف الرتاث طرحتها يف إطار اإلشكالية املعروفة أال وهي عالقة 
عادته بأسلوب واضح وبسيط الوحي بالعقل، ويف هذا املوضوع شرح ك

وخمتصر قضايا هامة تعكس أمهية العقل كما تطرحه املعتزلة وكما 
                                                            

، 2011، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 78، 77، 76، 75، 74، 73االصالة، العدد 1
  10من ص 
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كيفية اعتماد املعتزلة : ومنها ه هو ذاته من خالل شرحه آلرائهم،يتصور 
م للنصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية  على العقل من خالل عود

اس للمعارف واألفعال اليت تدعوا إىل ذلك وطبيعة تصورهم  العقل كأس
واحلياة ونوعي العقل الفطري املمثل يف البديهيات واملكتسب الذي 
يتطور بالعمل والتجربة، ويبني كذلك كيف يطرحون صلة الوحي 

الوسيلة إلدراك : "كان  عندهم يف الوهلة األوىل  بالعقل،  ويؤكد أنه
ني الوحي مث اجتهت عنايتهم يف مرحلة ثانية إىل التوفيق ب. معىن النص

ما متكامالن ومرتابطان على الرغم أن كل واحد منهما  والعقل فبينوا أ
، وذلك 1"متميز ومستقل عن اآلخر ويف النهاية جعلوا األسبقية للعقل

  .من خالل اعتبارهم احلسن والقبح من حتديد العقل
من ناحية جتلى ميل ونزوع الشيخ أبو عمران بالعقل والعقالنية، يف  

بابن رشد، كما ظهر يف مقاالت خمتلفة، يدل على ميله إىل االهتمام 
النزعة العقالنية الرشدية وإشادته برائدها، كغريه من مفكري العرب 
والغرب يف خمتلف الفرتات والعصور، والسيما يف الفرتة املعاصرة، حيث 

ابن رشد عرضها يف خمتلف  يركز على جوانب رئيسية يف فلسفة
ك اليت تتعلق بالسرية الذاتية البن رشد وفلسفته، ، لعل أمهها تلمقاالته

  .وعالقته باالعتزال، وتلك اليت حتدد عالقته بالغرب من جهة أخرى

                                                            
  .104،ص 3املربز، املدرسة العليا لألداب والعلوم اإلنسانية، حسني داي اجلزائر، العدد 1
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إضافة إىل ما سبق كتب الشيخ أبو عمران عن عالقة ابن رشد 
دقيقا وخمتصرا، بني من خالله إشكالية العالقة بني )1(باالعتزال، مقاال 

ا من غموض وتناقض،بناءا على أن ابن رشد واملعتزلة، حمددا م ا شا
انه مل يتوصل بكتبهم، " مناهج األدلة"ابن رشد ذاته يصرح يف كتابه 

وانطالقا من استشهاده بآرائهم يف مناسبات شىت، منتقد او مؤيدا،  
هل تسربت آراء املعتزلة إىل األندلس دون ان يتداول الناس  : "فتساءل

وهل يفسر هذا احلظر موقف  كتبهم؟ هل كانت هذه الكتب حمظورة
هنا  2"ابن رشد الذي أراد ان ينفي عن نفسه انه تداول كتب املعتزلة؟

يظهر حرص فيلسوفنا على كشف اسرار خفية عالقة ابن رشد باملعتزلة 
يلمح من خالهلا إىل نكبة جديدة يف األندلس ال ختتلف عن حمنة 

ثورة العقل  املعتزلة يف العهد العباسي، حيث أن قامسها املشرتك
والعقالنية يف بالد العربية واإلسالمية يف تارخيها الطويل وتكبد أربابه  

  .... آالم ومكائد الفقهاء والسالطني 
بدأ الشيخ ابوعمران البحث يف عالقة ابن رشد والبحث يف مدى  

اطالعه على كتبهم، بالعودة إىل البحث عن مدى انتشار االعتزال يف 
معلومات تارخيية تؤكد وصول كتب اجلاحظ إىل  األندلس، مبينا وجود

قرطبة يف القرن التاسع للميالد، وأخرى تتعلق باعتناق البعض من 
علماء املالكية ملذهب احلرية عند املعتزلة، مبينا يف الوقت ذاته تعرض 

                                                            
  .62إىل ص 57من ص إىل  1979، 05ئر، العدد الثقافة، وزارة اإلعالم والثقافة باجلزا1
  .57املرجع نفسه ص 2
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لنظريات املعتزلة وتبين بعض اآلراء منها السيما منها ) م1064(ابن حزم 
  .اإلنسان تلك اليت تتعلق حبرية

بعد ذلك انتقل الشيخ أبو عمران إىل البحث يف مدى معرفة ابن رشد  
ملذهب االعتزال، مؤكدا أن دعامة هذا الرأي، تكمن يف استشهاده 
بآراء املعتزلة يف كتاب كشف مناهج األدلة، ونقده خلصومهم من 
األشاعرة يف الوقت نفسه، وذلك يف مناسبات عدة، السيما تلك اليت 

ورفضه ملنهج األشاعرة يف تاويل ...نها حبرية اإلرادة، والعدلتتعلقم
خمتلف اآليات القرآنية، ويف إطار حديث الشيخ ابوعمران عن مسألة 
خلق القرآن كما وردت عند املعتزلة، يشري إىل موقف ابن رشد منها،  
كما وردت عند كل من االشاعرة واملعتزلة، لينتهي إىل أنه يناقش الرأيني 

ملوقف الوسط بينهما، يقوم على أن كل من آراء املعتزلة ويتخذ ا
واألشاعرة فيها احلق وفيها الباطل، وهنا يستدرك األمر ليبني أن ابن 

يفضل أحيانا مذهب املعتزلة على مذهب خصومهم فريى يف "رشد 
ويشري إىل  -هي طريقة املعتزلة...الطريقة االقنع-مسألة الصفات أن 

ويف هذا : "قائال: فيستحسن املنهج املعتزيلمنهج التأويل االشعري 
اجلنس يدخل بعض تأويالت األشعرية واملعتزلة وإن كانت املعتزلة يف 

، يتضح 1" األكثر أوثق أقواال، وينتصر للمنهج العقلي كما فعل املعتزلة
هنا حسب فيلسوفنا ميل ابن رشد إىل االعتزال ونقد االشاعرة حسب 

                                                            
  .59املرجع السابق ص 1
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ا، و  بعد ذلك يبني أن منهجه القائم على التطابق أقواله اليت استشهد 
والالتناقض بني احلق يف الشريعة واحلق يف الفلسفة يعود إىل أحد أئمة 

، يشري الشيخ أبو عمران إىل )م915(االعتزال وهو أبو علي  اجلبائي 
فكرة احلرية اليت يرى من : تأثر ابن رشد بأفكار أخرى عند املعتزلة وهي

ائ أهل االعتزال يف طرحها حيث يرفض موقف خالهلا أنه يوافق آر 
اجلربية ويرى أن موقف االشاعرة ال معىن له، ويستند على أدلة املعتزلة 
يف بيان التعارض بني ظاهر اآليات اليت تقول باجلرب واآليات اليت تؤكد 
االختيار، وفكرة العدل واجلور اليت انتقد من خالهلا األشاعرة كذلك، 

حسب أبو عمران عند ابن رشد إىل موقف يف  الذين ينتهي موقفهم
غاية الشناعة ذلك الذي يرفض أن يكون العدل خري يف ذاته واجلور 
شر يف ذاته، وهو ما حيمل تناقضا منطقيا، وبعد حتليل  تأثري املعتزلة يف 
  .ابن رشد حسب أبوعمران ، ندرك أنه يريد القول أنه ال دليل إلنكاره

ملعتزلة يف ابن رشد، يعود أبو عمران إىل يف آخر حديثه عن أثر ا   
اشكاله اجلوهري، وهو البحث يف مسوغات نفي ابن رشد وجود كتب 
املعتزلة يف بالده األندلس رغم تأثره الظاهر للعيان بآرائهم، ومعرفته 
الدقيقة ألفكارهم، مبينا أن فرضية ذلك تكمن يف نفوذ املالكيني 

على السلطة يف حظر ومنع كتب واألشاعرة يف األندلس، الذي أثروا 
خوف ابن رشد حني ألف  "ابن رشد، ومؤكدا أن السبب يكمن يف 

كتاب الكشف أن يعرتف صراحة بأنه اطلع على كتب املعتزلة، 
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ا ونفيه من قرطبة وبالتايل ينهي حبثه  1"والسيما بعد النكبة اليت مين 
ا من غم وض، إىل يف قضية العالقة بني ابن رشد واالعتزال وما شا

املناخ السياسي واالجتماعي، و ظروف البيئة الثقافية والدينية لبالد 
األندلس اليت عرفت فيها نكوص التيار العقالين وازدهار التيار 
األشعري واملالكي الذي ترتب عنها ثورة ودسائس الفقهاء البن رشد 

  .وهو ما جيعله خيفي كل عالقة جتمعه باالعتزال
كن أن منيز العقالنية يف خمتلف كتابات أبو إضافة إىل ما سبق مي 

عمران يف ما ميكن أن نسميه بالتنوع واالختالف يف املواضيع يف 
يف خمتلف القضايا واملسائل، ألن العقل عنده ال ...الشخصيات 

يقتصر على الطرح العلمي الضيق لكن يتجاوز ذلك إىل الفلسفة 
ل أسلوبه السلس املرن جسد ذلك فيلسوفنامن خال...والعقائد والتاريخ

الواضح البسيط والسيما يف كتابة خمتلف مقاالته يف جملة األصالة، 
يظهر أسلوبه زاخرا بالتنوع واالختالف يف طرح املواضيع حني يكتب يف 
التاريخ واجلغرافيا وعن الدين ومل يكتف بالفلسفة وحدها، بل متثل عنده 

معجم -الصدد عن  العقل يف أوسع معانيه، يقول فيلسوفنا يف هذا
أن هذا التنوع واالختالف يف : "الذي أشرف عليه -مشاهري املغاربة

الواقع عامل إغناء وثراء، فتنوع االختصاص يف معجم مشاهر املغاربة 
من حيث الشكل واملضمون يستجيب للهدف الذي وضع له وهو 

                                                            
  .62صاملرجع السابق  1
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ط مسايرة املنحى العلمي الرامي إىل إجياد الوسيلة السهلة والعلمية لرب
مجهور القراء برتاث سلفهم وإجناز شخصيات وطنهم والتقيد بطريقة 
جتمع التنوع يف  املواضيع والغين واملعلومات وااللتزام ببساطة األسلوب 

، ففي معجم مشاهري املغاربة الذي 1"وحسن العرض مع اثبات املراجع
يعرف فيه بأعالم املغرب العريب، يلم مشل ثلة من الباحثني من مشارب 

تلفة من الفلسفة من التاريخ من حقول أخرى، لتعريف بالرتاث خم
وأساطينه وفق أسلوب بسيط مرن سلس، ال ينحاز لعقالنية جافة وال 

  .بقدر ما يهتم بعقالنية مرنة تعرف اخللف بالسلف...وضعية باردة 
  :قيمة العقل عند ابو عمران الشيخ

... والتاريخ والفلسفة نتيجة الهتمامات أبو عمران املتنوعة بني الدين  
جند يقدم أحكام خمتلفة حول العقل، حيث جتعلنا للوهلة األوىل جيعل 
له ضوابط وحدود، وعندما نتفحص آرائه بدقة ندرك أنه ينتصر له يف 

  .األخري
العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية ال كذب فيها غري أن : "يقول

وحقيقة النبوة وحقائق  ذلك ال تستطيع أن تزن به امور التوحيد  اآلخرة
، هنا 2"الصفات اإلهلية، وكل ما وراء أموره فإن ذلك طمع يف حمال

يؤكد أبو عمران أن العقل قاصر عن أدراك قضايا الغيبيات والسيما 
                                                            

أبو عمران الشيخ مع جمموعة من األساتذة، معجم مشاهري املغاربة، منشورات دحلب، د ط، 1
  .2، ص 2007

  .112، من ص 2011، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 03االصالة، العدد 
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تلك اليت تتعلق بالتوحيد وصفات اهللا، وهو هنا خيالف املعتزلة الذين 
قل على شاكلة اثىن عليهم يف مناسبات شىت، لكنه ال ينفي دور الع

رجال الدين بل يرفع من شانه كعادته ويرد على انصار النزعة العلمية 
وال املادية اليت جتعله نظره قاصرا على الدراسة الوضعية والتجريبية فقط، 
حيث جيعل العقل املقوم ملا هو مادي وروحي عن طريق حبثه يف 

  .الفلسفة والدين
ثري إنه الفكر الذي تدخل العقل عند أبو عمران أوسع من العلم بك 

الفلسفات واألديان والعقائد بصفة عامة، وهذه االشياء تسلط "فيه 
على العلم، وهناك تأثري متبادل بني اجلانبني فتكون لنا حضارة إنسانية 
لبشر يتحكم فيها إنسان متعقل يف اوضاعه متأمال يف مصريه حماوال 

قول يظهر أن للعقلنة دور ، من هذا ال"ربط مصريه بالعامل وخبالق العامل
ذيب العامل وخدمته، عن طريق ميادين أخرى خترج عن نطاق  يف 
العلم الطبيعي والعلوم ككل، ترتبط بالدين والفلسفة والبحث يف 
العقائد عن طريق التأمل الذي يقوم به اإلنسان يف كل ما حييط به من 

رواء طبيعة الذي خملوقات، بل ويتجاوزها إىل التأمل يف اخلالق وعامل ما 
ذا املوقف ينهي إىل  من شانه أن يضفي على العلم طابعا روحيا، و
علمنا أبو عمران أن الفلسفة والدين مها بدورمها من األمور العقلية، ومها 
ال خيرجان عن نطاق العقل كما يعتقد انصار النزعة العلمية، بل مها 

نقد أبو عمران منطلقني ضروريني للفكر، وبالتايل ميكن القول أن 
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للفلسفات الوضعية والنزعة العلمية يف الفهم هو من صلب عقالنيته 
  .  .اليت تنبثق وتتفتق داخل تراثنا احمللي اإلسالمي بالدرجة األوىل

  :الخاتمة
الشيخ أبو عمران كممثل للعقالنية  -شخصية وفكر–من خالل حتليل 

 اإلسالم ويف فهم يف الفكر اجلزائري، ندرك انه يعرب عن قيمة العقل يف
تراثنا وخدمة جمتمعنا، وجتلى ذلك بالدرجة األوىل يف أمهية البحث يف 
الرتاث اإلعتزاليوالرشدي عند فيلسوفنا، على غرار دعاة احلداثة يف 

، كما أنه يكتب بأسلوب بسيط ...الفكر العريب كأركون واجلابري
قدر ما وسلس ومفهوم للجميع جعله ال يعرب عن عقالنية متعالية ب

جيسد عقالنية بسيطة تتسعني بالتاريخ والتحقيق التارخيي أحيانا يف فهم 
ذيب العلم والسيما  خمتلف املسائل، وتؤكد أمهية الفلسفة والفكر يف 
بعد إفرزاته املتأخرة، كما  أن العقالنية عنده تتجاوز النزعة العلمية 

ة والفلسفة والتأمل الوضعية واملادية إىل اجلانب الروحي اجملسد يف احلكم
  .العقلي يف الدين
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  اإلسالميات التطبيقية وإشكالية المرجعية عند محمد أركون
   رباني الحاج. د 

  .جامعة معسكر –قسم الفلسفة  
إن الرغبة القوية يف نقد العقل اإلسالمي، جعلت أركون يصر على تغيري 

ن مث إعادة التفكري تقاليدنا الفكرية اليت استمرت معنا قرونا عديدة، وم
ها أمناطا أدت إىل تكرار يف كل إواليات الفكر العريب اإلسالمي، باعتبار 

، مما أدى يع املستويات ويف مجيع اجملاالتأنواع الفهم على مجأشكال و 
التحوالت الفكرية اإلسالمي على مواكبة التطورات و  إىل عجز العقل

على نفس املنوال الذي والسياسية الالحقة، إذ واصل هذا العقل النسج 
عرفه منذ حلظة التأسيس والتدشني، وهي اللحظة اليت أصبحت خارج 
دائرة الدراسة املنهجية والتحليلية النقدية، األمر الذي وطد دعائم الرؤية 
التربيرية والتبجيلية، بل التقديسية، إال أن أركون وعلى خالف الكثري 

حاول أن يبقى على احلياد ، كرين العرب واملسلمني املعاصرينمن املف
املتناقضة ، منحازا إىل فكرية واإليديولوجية املتصارعة و اجتاه النزعات ال

هو ما أدى النقد اجلذري، لكل اخلطابات واملنظومات الفكرية، و 
الدارسني إىل التشكيك يف جدوى مشروع بالعديد من الباحثني و 

و هدم السياج  اإلسالميات التطبيقية الذي يعول عليه أركون لتقويض
ا  املغلق ، و الدافع إىل هذا التشكيك هو غموض املرجعية أحيانا وغيا
أحيانا أخرى، فهل كان أركون يفكر يف مشروعه خارج كل تفكري يف 
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سؤال املرجعية؟ وهل كان عقالنيا أم ماديا، الهوتيا أم علمانيا ؟ 
  وماموقفه من كل ذلك؟

 يف اإلسالم واليت يسعى فيها إىلالسيادة العليا "يف دراسته املعنونة 
موضوعية ملفهوم السيادة العليا أو التمهيد لبلورة نظرية متفهمة و 

إن "املشروعية العليا، ويف سياق طرحه لقضايا منهجية ، يقول أركون 
فية هامة جدا بالنسبة ملوضوعنا املعيار الفلسفي أو املرجعية الفلس

  : ية مفيدة لألسباب التالو 
ا كانت  -1 قد حذفت وصفيت من قبل كل الفقهاء الذين سامهوا أل

فقد حصلت يف املاضي . يف بلورة نظرية السيادة العليا يف اإلسالم 
ة و منافسة بني الفقهاء و الفالسفة انتهت بانتصار ما يدعى  جما

 .باألرثوذكسية 

النقد الفلسفي قد حذف أيضا من قبل املستشرقني باعتبار   كان -2
 ".احليادية"فللوجية والسردية والوصفية ومبنهجيتهم الأنه ال عالقة له 

وحده التساؤل الفلسفي يقدم لنا إمكانية الذهاب إىل أبعد من جمرد  -3
واإلفتخار اإليديولوجي ) املذاهب(الوصف التكتيكي للعقائد اإلسالمية 

املتضمن يف كل كتابات املستشرقني والعلماء الغربيني عندما يقارنون بني 
 1 .والزمين يف اإلسالم والفصل بينهما يف الغرب خلط الديين

                                                            

الفكر العريب  –احلضارية لتغيري، جملة العلوم اإلنسانية و االثقايف و حممد أركون القدسي و  -1
  .. 16ص  –االجتماعي التغيري بني الثقايف و  69 –املعاصر 
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حضور املرجعية الفلسفية هو التحدي األكربالذي يواجه  الفكر العريب 
ا املرجعية اليت ، وهي أقصيت ملدة طويلة قدميا وحديثا اإلسالمي، إ

ياجات املغلقة اليت مت ترسيخها وحدها القادرة على حتطيم الس
اإلسالمي، فكيف ميكن تدشني خطاب توطيدها يف وعينا العريب و 

  فلسفي داخل السياق الثقايف العريب اإلسالمي من جديد؟ 
منفتح على ا يعمل من أجله كل مثقف متنور و بطبيعة احلال ، هذا م

مضامني لعقالنية، حماوال جتديد مناهج و خطابات احلداثة النقدية وا
عليه ، وال  هذا عمل حيمدون" العقل اإلسالمي ، يقول أحد الباحثني 

ميكن إال أن يثلج صدر املثقف العريب الذي يبغي اإلستقالل يف إنتاجه 
لكن خيبة األمل ترتبص . النظري، واملسامهة يف تقدم املعرفة اإلنسانية 

بنا من كل اجلهات ، ذلك حينما نعلم أن املشروع  العلمي لبعض 
يف العامل تطبيقا ملشروع أنتج الرجال، هو ليس إال استنساخا و  أولئك

هو يف جوهره مشروع حتوم  و- الذي يدعون التخلص منه  -الغريب  
ال أود املبالغة إن قلت . الشكوك حول مدى جدته العلمية وتقدمه

ا الكارثة اليت أجهزت سواء على تلك القصدية النهضوية، أو على  بأ
 يف هذا اإلطار يدرج فكر أركون وجممل إنتاجاته. املشروع املعريف ذاته

  1"الفكرية القدمية واحلديثة منها 

                                                            

 –جملة املستقبل العريب  –منابع إسالميات حممد أركون  –العقل و التاريخ : حممد املزوغي 1
  36ص  – 2007أغسطس  – 342لعدد ا -مركز دراسات الوحدة العربية 
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ام واضح إلنتاجات أركون الفكرية بالتبعية للغرب، ومن مث فال  إنه ا
ضوي حقيقي وال مشروع معريف مبدع وجمدد لديه، إن هذا  مشروع 
ام كثريا ما تعودنا عليه وصار مألوفا يف ساحتنا  الشكل من أشكال اإل

ناياه بعدين هامني، بعد اإلقصاء الفكرية والثقافية، لكنه حيمل يف ث
واإللغاء والتهميش من جهة، وبعد إعمال حركة الفكر والنقد من جهة 
أخرى، وبينهما خط رفيع ينقلنا بسهولة من أحدمها حنو اآلخر، وسبب 
هدا هو املطالبة الواعية أو غري الواعية ، باإلبداع والتجديد ويف الوقت 

  .نفسه باحملافظة والتمايز 
ا حم اكمة أيديولوجية و معرفية لفكر أركون ، على  ضوء تصور معني إ

للمرجعية، يبدو أن أركون جتاوزه إىل تصور مرن وسلس أكثر رحابة 
وتساحما، وفقا ملرجعيته النقدية املنفتحة على فضاء فكري وثقايف 
متجدد ومتحول باستمرار، ومتنقل من مكان إىل مكان بشكل متسارع 

ا يف جسم  ومكثف، حياول أركون القبض على حركة التاريخ وسريا
الثقافات واجملتمعات، ومن مث فهو يقف ضد عزلة األفكار عن عامل 

  .اإلنسان يف جتلياته املختلفة 
حاول أركون مبناهجه املتعددة أن يكسر قيد العقل العريب اإلسالمي 
ء املطوق بالثنائيات القائمة على التباعد والتعارض والتناقض، حتت غطا

ا، سواء كانت  املرجعيات امللتزمة بإيديولوجيا حمددة ومنغلقة على ذا
دينية أو علمانية ، إشرتاكية أوليربالية، وطنية أو قومية ، فالنقد وحده 
هو من جيعل الروح حتيا وتعيش وتستمر يف إبداع وإنتاج املعىن يف نظره، 
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األخالقي السياسي و سلطة القداسة يف الفكر الديين و  النقد حيد من
 .واإلجتماعي 

هلذا يصر على تعميق النقد وتعميمه على فضاءات العقل النظري 
والعملي، ومجيع قطاعات اجملتمع وتفاصيله الدقيقة واحلساسة، هلذا 

عندما أرى اإلنغالقات واحلواجز املوجودة يكرب شعوري بالعزلة "يقول 
هور حىت ال يقبل اجلم. إىل حد يفقدين شجاعة االستمرار يف عملي

األورويب منه، أن نعمل على جتذير نقد القيم وتعميقه، على طريقة 
  * .1نيتشه، كي نصنع منه ساللة ثقافية ونتابعه أبعد فأبعد

إن رغبة أركون عميقة يف قلب القيم واملفاهيم والتصورات، وهو ما دفعه 
نفتح إىل جتاوز النقد الفلولوجي إىل النقد التارخيي املتحرر واملتغري وامل

تاريخ املؤرخ ال ميكن أن " على كل اإلحتماالت واملمكنات، ومنه فإن 
يصبح قصة حقيقة إال إذا نظر للحكايات اخليالية الومهية بعني اإلهتمام 
ا كانت قد غذت وعي البشر  ا الذي تستحقه، أل ووضعها يف مكا

  .زمنا طويال 
فاهيم يقع فوق إن اجملتمع يبدع ويعيد باستمرار نظاما للكلمات وامل

  2"نظام األشياء أو دونه أو ما وراءه 

                                                            

  .  10ص  –حوار أجراه حسان العرفاوي مع حممد أركون  - * 1
حممد أركون ، تارخيية الفكر العريب اإلسالمي، ترمجة هاشم صاحل، مركز اإلمناء القومي ،  -2

  . 214ص .  1998 -3املركز الثقايف العريب ، بريوت ، دار البيضاء ، ط
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ليست اللغة وحدها كافية أو قادرة على التعبري عن كل ما جيري يف 
العامل الذي نتحرك فيه، ولذلك يستمر كل جمتمع يف إبداع مفاهيم 
ومصطلحات جديدة تعرب عن مدركات جديدة، هذا ما حصل مع 

تطابق الذي أقامه الفكر اإلسالمي ال" جتربة اجملتمع اإلسالمي، إذ أن 
القرآنية وبني نظام األشياء يف اجملتمع والتاريخ ) الصيغ ( بني املعاين 

وعندما جاء . والعامل كان مفهوما على أنه شيء طبيعي، أراده اهللا
ثقافية  –الفكر النقدي لكي يبني أن األمر هنا يتعلق بظاهرة إجتماعية 

ائما ضعيفا يف اإلسالم ومؤقتا لدرجة أنه للتقديس ولتحوير الواقع كان د
  1"مل يستطع حترير العقول حىت اليوم 

أحد الركائز اليت قام عليها الفكر اإلسالمي، هي املطابقة بني عامل 
 ،ىل تقليص مساحة النقد داخل سياقهالفكر وعامل األشياء مما أدى إ

، اال للفراغميكانيكية، ال ترتك جمفكالمها حييل إىل اآلخر بطريقة آلية و 
، يف جتربة الروح يف عامل الفكر واألشياءالذي على ضوءه يتم بعث 

م واجملهول، يف جتربة احلضور املعقول والالمعقول، يف جتربة املعلو 
يف حضور احلقيقة يغيب الفكر، يصبح من دون معىن وال . النسيانو 

ره جدوى، يصبح شرحا وتعليقا أو تفسريا وتوضيحا ، أو تأويال يف ظاه
يرمي إىل التعبري عن إدراكات جديدة أما يف حقيقته عودة إىل بدء، إىل 
أصل، إىل حقيقة سالفة هلا كل اهليبة وكل السلطة واهليمنة على العقل 

                                                            
  . 215ص : ابق حممد أركون ، املصدر الس -1
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واخليال والوجدان، وبالتايل على كل خطاب مهما كانت طبيعته وكانت 
الدوران حول املعىن وحول اللغة  دون أي تغيري عميق يف  .مقاصده

العالقة بني الدال واملدلول، ال حتتاج هذه العالقة إىل علم غزير أو ثقافة 
ا تتسرب مرة واحدة إىل الوعي، لتبقى  واسعة لكي يتم إدراكها، إ
موجهة له بشكل قوي جدا، ورهيف جدا، ومستلب جدا، فال ترتك 
أي فرصة لتكوين مسافة بينهما، مما يؤدي إىل أن أي حماولة إنفصال 

عة نقدية، تكون عنيفة باملعنيني املادي واملعنوي، وهذا األخري أو مراج
    .)العنف املادي(له أكثر من األول هو ما يصعب حتم) العنف املعنوي(

أشار أركون إىل هذا الثقل املعنوي ملسألة املقدس بشكل واضح يف 
امه بالعلمانية أحيانا،  سياقات عديدة من دراساته مما أدى إىل ا

حيانا أخرى، فهذا أحدهم يصنف أركون ضمن جمموعة والعدمية أ
  : املثقفني العرب الذين ميز إنتاجهم الفكري مايلي 

العداء الضمين أو الصريح، للعقل النظري واحلط من قيمة مبادئ  -1
ا تركز أساسا على إرادة التخلص  التنوير ومعارضتها ال لشيء، إال أل

 .كر الالعقالين ككل من الدين ومن أسر األسطورة واخلرافة والف

رد اإلعتبار للدين والوحي واألسطورة والشعر واخلطابة وإدماجها يف  -2
 .لعبة العقل أو إدماج العقل يف لعبة الالعقل 

ين ، أعامجة املستشرقني ورفض العلمانيةمهالعداء للتاريخ الوضعي و  -3
 .رها كارثة على اجملتمعات البشريةاعتبافكرة فصل الدين عن الدولة و 
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ا على معىن تأهيل ما يسمى بالكتب املقدسة و  دةإعا -4 اإلدعاء حبياز
 .روحي متعال 

بتة ميكن ليست هناك حقائق ثا:السلطوية النسبوية والسياقية و  -5
ليست هناك أخطاء يقدر على كشفها للعقل أن يتوصل إليها و 

وتصحيحها ، بل كل اآلراء قد تتساوى إذا ما وضعت يف سياقها، 
، مث إن غياب املعيار الذي يفصل بني الصواب اوانسجمت مع مقدما

واخلطأ جيعل من كل حقيقة وكل إنتاج نظري أمورا مربوطة بالذات، 
ا كذلك   .يعين بإرادة القوة وبالسلطة اليت ترغب يف متريرها على أ

اإلزدواجية يف الرأي وعدم الثبوت على فكرة واحدة ونقض املواقف  -6
ات منهجية مث خرقها أو إضعاف السابقة وتقدمي تعريفات وضمان

مفعوهلا وزحزحة املصطلحات عن معانيها الثابتة، مث السادية 
)SADISME ( 1"يف الكتابة ، أعين اإلطالة و الثرثرة والتقعر  

امها  هذه التوصيفات للخطاب األركوين يف جمملها ، تصب يف اجتاه ا
تية، وغريها من له بالعدمية والالعقالنية والتناقض وعدم الدقة، والذا

، مما جيعل ادعاء اجلدة ليت توحي بغياب أي مرجعية حقيقيةالصفات ا
لكن ما يثري تساؤلنا، هل كل . واألصالة والتميز والعمق دون معىن

تفكري نقدي يف الدين هو تفكري أسطوري العقالين وعدمي مناهض 
ضوء للحداثة و للعقالنية؟ أمل يتم إعادة النظر يف هذه املفاهيم على 

                                                            

  . 39 – 38، ص ص منابع إسالميات حممد أركون -يخ  التار العقل و : حممد املزوغي .1
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التحوالت املعرفية والتارخيية من طرف الغرب الذي أبدعها واكتشفها 
  وأسس هلا ودافع عنها يف إطار إيديولوجياته العلمانية ؟ 

إن أركون أطلق للفكر عنانه ووهبه سلطته، إذ ال سلطة تعلوا فوق 
سلطة الفكر، إنتاج املعرفة وإبداع األفكار هو ما دفعه إىل تغليب النقد 

، ألن تلك على أي إيديولوجية عقالنية علمانية أو دينية الفلسفي
اإليديولوجيات ظلت حمافظة على متاسكها الداخلي أكثر مما كانت 

ا ويف العامل احمليط تفكريها يف ذة بنقد مضامينها وطرق إدراكها و ملتزم ا
بذلك خلقت لنفسها سياجا مغلقا رفضت اخلروج منه أو عجزت ا، و 

  .عن ذلك
ت الذي يتهم فيه أركون بنقد العقالنية والعلمانية، ونقد يف الوق
يشنون ضده أعنف ويتهجمون عليه و ."ق، يتهمه آخروناإلستشرا

الذي ال خترج أعماله ) املستشرق اخلطري(احلمالت، واصفني إياه ب 
  1"عن إطار املركزية الغربية و الويف ألفكار أساتذته املستشرقني 

الفكري ألركون، لدليل واضح على سعة إن هذا اخلالف حول النتاج 
أفق مشروع نقد العقل اإلسالمي الذي أراد من وراءه، وضع معامل 
ذا الشكل أو ذاك، على هذا املستوى  مرجعية فلسفية نقدية مفتوحة 
أو ذاك، تسمح بطرح تساؤالت كانت مقصية ومبعدة من ساحة الفكر 

                                                            

 –احلداثة يف فكر حممد أركون ، مقاربة أولية ، الدار العربية للعلوم : فارح مسرحي  - 1
  . 95ص  – 2006 – 1منشورات االختالف ، ط –الناشرون 
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نس وغريها، من قضايا العريب اإلسالمي، اهللا والسلطة السياسية واجل
  .الفكر الديين والسياسي واألخالقي 

إن شعور أركون بثقل وطأة اليقينيات على العقل اإلسالمي ، فجر 
بداخله ثورة نقدية هادئة ومحاسية، مرتيثة ومتجرأة، قلقة وواثقة، يقينية 

  .ومشككة، ملتزمة ومتحررة، عاملة ومناضلة 
واإلبستمولوجي، جعل أركون  إن احلس التارخيي والفلسفي، املنهجي
، ته النقدية القدماء وال احملدثنييطرق عوامل متباينة إذ مل يسلم من مطرق

داخل سياق الفكر العريب اإلسالمي وخارجه فهو يعيب على فالسفة 
الغرب، مبا فيهم، فالسفة ما بعد احلداثة عدم إهتمامهم ، بالبعد الديين 

صوصا ، بدعوى علمنة الفكر، وهو عموما، وجتربة اإلسالم التارخيية خ
امهم بالبقاء داخل املركزية األوروبية اليت يد عون اخلالص ما يشري إىل ا

قطوعة عن كل يعملون داخل إطار عقالنية مفهم يفكرون و " منها، 
 يف الوقت الذي يريد فيه هو إدخال البعد الديين ،عالقة بالبعد الديين

وبني ) لبعد الديينا(مع التمييبز بينه يف التحليل وأخده بعني اإلعتبار، 
حنن نريد دراسة كل األنظمة " اإلعتقاد أو اإلميان الديين، فهو يقول 

. التيولوجية والالهوتية اليت عاشت عليها البشرية أزمانا طواال يف املاضي
نريد دراستها كجزء من تراث فكري شامل، ونريد املقارنة بينها وبني 

املقارنة هذه تبدو يل إحدى أهم املهام املطروحة  وعملية. العقل املعلمن
ا مهمة جادة ذات خطورة وتستحق املناقشة والدرس من . علينا اليوم إ

مبعىن آخر، فإن مفكري أوروبا إذ . قبل كبار املفكرين والفالسفة
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يستمرون بالعمل والتفكري داخل إطار الفكر املعلمن كليا، ويستبعدون، 
البعد الديين من إنتاج اجملتمعات البشرية  بشكل قطعي، كل ما خيص

م جيرتحون عمال تعسفيا، ال منطقيا و    1".ال عقالنيافإ
، تبني داثيمقدس حعلى املقارنة بني مقدس تقليدي و  إن هذه اجلرأة

، يف إسرتاتيجية نقدية بعيدة املدى، طويلة النفسمدى إخنراط أركون 
التشكيك املراجعة والنقد و  سياج مغلق، ال يقبل خطرية النتائج على كل

الوقائع وىل اليت تزوده بسلطة التعايل والتسامي على احلقائق و مببادئه األ
  .اليت تقع خارج نطاقه 
، إمنا أراد إرساء حدود مرجعية ذات سياج دوغمائيمل يقف أركون عند 

تنهار على حمكها كل القوالب  ،ملرجعية فلسفية نقدية وتارخيية عناصر
ة القائمة، ولذلك فإن أهم ما ميكن أن يزودنا به أركون اليوم اإليديولوجي

هو روحه النقدية، لغته الفلسفية، ورؤيته األنثروبولوجية وكلها عناصر 
ظلت خامدة يف فكرنا وثقافتنا منذ أمد بعيد ويصعب وجود قاعدة 

  .سوسيولوجية عريضة هلا اليوم
فسه تكوين ما أمساه كان عليه إن أراد لن"مع هذا يأخذ على أركون أنه 

بقاعدة سوسيولوجية عريضة، أن يرد اإلعتبار للعقل، وأن خيتار بوضوح 
أطروحاته ومواقفه وأن -كما فعل املفكرون العرب املستنريون  –وصراحة 

يدعمها، ليس باخلطابة الرنانة ولكن بالرباهني املنطقية والتحاليل 
                                                            

صاحل ، املؤسسة الوطنية  اد ترمجة هاشم اجتهحممد أركون، الفكر اإلسالمي نقد و  -1
  . 255، ص  1993، اجلزائر ، للكتاب
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ن الصرف أو العلم، إما اإلميا: العميقة املوثقة، كان عليه أن خيتار
الوقت نفسه على  نهما مستحيل كاستحالة أن حنصل يففاجلمع بي

  .1" طاولة مربعة ومستديرة 
يف هذا التحليل، مالمح نزعة علموية وضعية صرحية، تقوم على القطع 
مع كل خطاب حول الديين واملقدس واألسطوري، مقابل اإلنتصار 

يكون هذا النقد صحيحا يف للعلم والعقل يف صيغتهما الوضعيتني، قد 
جانب منه، لكنه يتجاهل الغايات واألهداف والدوافع اليت سارت 
بأركون يف هذا النحو، وهي غايات وأهداف إنسانية عميقة تبحث عن 
مالمسة األبعاد العميقة املتجذرة يف طبيعتنا اإلنسانية، وبالتايل فجهود 

، القادر النقدي احلربالقدرة على التفكري أركون النقدية تظل تزودنا 
على مراجعة آلياته وحقائقه على ضوء املعطيات األنثروبولوجية واحلقائق 

،  الواقعية، امليتولوجية و التارخيية ، الدينية والعلمية، األخالقية والسياسية
ا تزرع فينا الشعور بالقدرة على حتويل بوصلتنا الفكرية يف اجتاه  كما أ

ملعقدة، الطويلة وغري املباشرة، وتنقذنا من مسارات التاريخ امللتوية وا
وهم صناعة التاريخ من جهة، ووهم تاريخ متعايل وناجز بطريقة 

  .أسطورية من جهة أخرى 
  

  

                                                            

  . 69جملة املستقبل العريب  ، ص  –حممد املزوغي ، العقل و التاريخ  .1
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  محمود يعقوبي عميد المربين وشيخ المنطقيين
  عتوتي زهية جامعة مستغانم/ أ

يكتب العظماء يف صمت ويبدعون كذلك يف قمة اهلدوء والثقة مبا 
املفكر  هذا صورةه من عطاءات ألجيال متعاقبة هكذا حتضر يقدمون

حممود "املبدع يف ذهننا، إمسا وشم يف الذاكرة  منذ أيام الدراسة الثانوية 
فالوجيز يف "الذي ارتبط تعلم الفلسفة حبضوره القوي بيننا " يعقويب
ما كان وجيزا بل كان حاضرا بيننا حني حنضر مسبقا للدرس " الفلسفة
اه يف احلصة الدراسية وحني نراجعه الحقا إما كتاب النصوص وحني تلق

الفلسفية  فقد كان وسيلتنا لالنفتاح على اإلنشاء الفلسفي عرب تعدد 
النصوص الواردة واملتطابقة مع الربنامج املدرس، املنقحة واملذيلة بالشرح 

  .واإليضاح والتعاريف كلما اقتضى األمر ذلك
دريس، انفتحت معارفنا على شخصية هذا مع توايل أيام الدراسة والت

املفكر املعلم واألستاذ واملنطقي واكتشفنا الحقا فضله على حركية 
الفكر الفلسفي يف اجلزائر عرب شقني متداخلني أوهلما تعليمة الفلسفة 
وثانيهما التأليف والرتمجة يف احلقل املنطقي وهذا ما أثرنا التطرق إليه 

ة مؤكدين على قيمة العطاء وضرورة من خالل هذه الورقة البحثي
االعرتاف بفضل أمثال  هذه الشخصيات اىل تواصل بعد أحباثها 

  .واشرافها على الطلبة، فحرى أن يكون هلم بيننا كل احلضور
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  :محمود يعقوبي، امتدادات الشخصية- 1
وصف بأنه من  1931سنةيعترب األستاذ من مواليد مدينة األغواط  

ال ننسى ما حققه على « لبحث والتعليم واإلشراف الطراز النادر يف ا
الصعيد األكادميي الذي كان فيه مربيا ومدرسا ومفتشا وأستاذا جامعيا، 
فقد عمل يف التدريس أربعني عاما ونيف أما كتبه سواء املؤلفة منها  أو 
املرتمجة فقد جاوزت الثالثني وهي مؤلفات قيمة أغنت املكتبة العربية 

إن متيز هذا املفكر الفذ ال ميكن أن .  1» والفلسفة ثانيهايف املنطق أوال
نعزله عن جمموعة من العوامل اليت أهلمت كتاباته وصقلت شخصيته 

عود على امتداد مراحلها واليت ميكن أن نشارك فيها األستاذ طييب مس
، فمن جهة النشأة الطفولية األوىل  حينما حصرها يف أساسيات أربع

أة يف وحات طبيعية خصبة يطبعها صفاء الذهن واليت بدت عرب نش
وبساطة العيش، فضال عن أصالة التكوين األول عرب رحلته إىل 
له من نبع معهد عبد احلميد بن باديس، مما أثر يف قرحية  قسنطينة و

غري أن هذا مل مينعه من االنفتاح على الثقافة . املفكر لغة وعقيدة
ى الثقافة اخلاصة فأحسن التوازن وأبدع األجنبية وتطويع املعىن لينفتح عل

يف ذلك، كما أن بصمات جامعة دمشق ال ميكن أن يغفل ذكرها يف 
ا كانت ملتقى للحضارات وإحدى أهم  صقل موهبة  مفكرنا طاملا أ

إن حديثنا عن إبداع هذا النابغة الذي تعددت مسامهاته يف   2بواباته
  .سامهاته التعليمية  والرتبويةاحلقل الفلسفي يدفعنا أن نشري أوال إىل م
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  :محمود يعقوبي والتأسيس لتعليمية الفلسفة- 2
بعد عطاء متواصل سواء يف التعليم الثانوي أستاذا ملادة الفلسفة أو 
مفتشا الحقا عرب حقل التكوين إىل طور التدريس والبحث عرب التعليم 

فكري يف اجلامعي ، يبدو رهان األستاذ وفيا لنفس املنحى من خالل الت
سبل أفضل خلطاب فلسفي متميز يف اجلزائر، سواء عرب كتابه املشار 

أو « مدخل إىل املقالة الفلسفية " أو " الوجيز يف الفلسفة "إليه سابقا 
مسامهة يف الرتمجة من خالل املختار يف النصوص الفلسفية وكذلك من 

حيرك خالل مقاالته املنشورة حول مشكلة تعليم الفلسفة ،يف كل ذلك 
مفكرنا هاجسا نلتمسه يف انتقاله من مؤلف ألخر وحموره التفكري يف 
مصري أفضل لواقع تعليم وتدريس الفلسفة يف اجلزائر، لذلك جند 

لقد "مؤشرات هذه الروح العازمة معرب عنها بقوة يف مقدمة الوجيز 
عقدت العزم على اخلروج من دوامة الرتدد نظرا حلاجة األساتذة إىل  

سي حيدد معامل الطريق، والتالميذ إىل مرجع يكفيهم مؤونة  كتاب مدر 
م يف أشد احلاجة إىل ختصيصها  للتعمق يف  كتابة التالخيص يف أوقا

أما حني خياطب التالميذ  3»املسائل اليت يطرحها أمامهم أستاذهم
ول به املقبلني على امتحان الباكالوريا فإنه حيدد لنا الطابع التقين املعم

هو حصيلة تعليم  يرمسه مفكرنا لعرض فضال عن طموحيف هذا ا
إن الغرض من وضع هذا الكتاب هو توفري أداة «الفلسفة فيقول 

، اقتصرت فيه على ذكر أهم ها املرتشحون لشهادة الباكالوريايفتقد
ا املفكرون حول املسائل الفلسفية اليت حددها  النظريات اليت كو
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املنشود من تدريس الفلسفة يف حتقيقا للهدف ... الربنامج الرمسي
األقسام النهائية، وهو تكوين نشء متشبع بروح  الثقة بالنفس ومؤمن 
حبرية الفكر  وبقدرة العقل على جماوزة نفسه يف حركته اجلدلية املستمرة 

إن تنمية احلس  4»الساعية يف طلب حقيقة  متجددة املظهر دوما
بالذات نفس التوصيات  النقدي لدى املتعلم وتطوير كفاءاته تلك هي

ا الحقا منظمة اليونسكو من خالل حتديد دور الفلسفة يف  إىل أكد
ا  ا املعرفية يف التفكيك النقدي الذي تعلم كيفية « أ جتد كل قو

على الرغم  5»تشغيله على كل منظومة من منظومات اعتقادنا وقيمنا
النكباب على من أن هذه الروح الطموحة سرعان ما ترتاجع أما ظاهرة ا

تلقي اإلجابات اجلاهزة أو حفظ إجابات عامة مطبوعة ومتداولة عند 
تالمذتنا لألسف، حيث خيتزل فيها حضور الفلسفة يف احلفظ اآليل 
اعتقادا أنه احلل األمثل، فنحن حباجة إذن للتعويل على هذا اهلدف 

إذ ليس « . الذي نشده أستاذنا حلفظ هيبة هذا اخلطاب وتطوير أصوله
التفلسف إال مناقشة جدلية متصاعدة  ال هواذة فيها بني املفكر ينبغي 
للتالميذ أن يتتبعوها حىت يتدربوا على اكتشاف مواطن القوة والضعف 

إن ... يف النظرية ، وعلى االهتداء إىل احللول اليت يطمئنون إليها
التفلسف ليس نشاطا ذهنيا عظيما بل سعى حثيث وأكيد لتبديد 

يف كل ذلك ليس الغرض من التفلسف  6»وض وااللتباسظلمات الغم
تبديد الفكر وتشتيته من خالل حافز السؤال بل إن األمر مرتبط 

إن هذا الكتاب املدرسي الذي . بتحديد معامل الفكر اخلصب واملنتج
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تشبع به التالميذ الثانوي لعقود وكان ممهدا للمواضيع املدرجة عرب بابني 
ا والكتاب مقسم أوهلما الثقافة ومظاهره ا وثانيها حول الفلسفة وضرور

إىل قسمني القسم األول حول فلسفة العمل حيث يتضمن عدة حماور 
 –االنفعاالت  -الشعور والالشعور - االنتباه والشعور–مدرجة كاآليت 

معرفة الغري والعالقات بني  –الطبع والشخصية  –اإلرادة  –العادة 
املفاهيم   -األخالق الضمري اخللقي -الفن واإلبداع الفين -األشخاص

الفضيلة  –املسؤولية  –التجربة األخالقية  –الكربى للحياة األخالقية 
 –األخالق واألسرة  –احلقوق  -العدل واإلخوة: احرتام اإلنسان –

 –واإلنسان ومصريه  –احلرية  –العمل ومشاكله  -األخالق والسياسة
  .الوجود والقيمة

د خصص لفلسفة املعرفة وتتحدد حماوره يف أما القسم الثاين فق
التفكري  -الذكاء -اللغة -التخيل - الذاكرة -اإلحساس واإلدراك

التفكري  -املنطق االستقرائي -التفكري املنطقي اجلديل -والتجريد
 –العلوم البيولوجية  -منهج العلوم الطبيعية -الرياضيات -العلمي
نظرية املعرفة  -ئ العقلمباد - علم النفس -علم االجتماع -التاريخ

اإللوهية يف كل  -الروح واملادة –الزمان واملكان  –ومشكلة احلقيقة 
ذلك يتضمن تنوع املوضوعات سواء يف فلسفة العمل أو فلسفة املعرفة 
إملاما مبشكالت فلسفية متنوعة يف طرحها ويف أبعادها وإن كان هناك 

امج الفرنسي وقتها ملادة من جيد تقاربا بني الربنامج املعمول به والربن
، إال أن مفكرنا حاول تكييفه وفق خصوصية الثقافة اإلسالمية الفلسفة
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مربزا من حني ألخر استشهادات الفالسفة املسلمني من أمثال ابن 
رشد والفارايب وأحيانا أخرى بإبراز  آيات قرآنية تناسب املوضوع 

ستشهادات املطروح من ذلك ما مت إدراجه يف مشكلة العدل  من ا
  . قرآنية

ليحدد لنا " مدخل إىل املقالة الفلسفية"بنفس األفق التأسيسي يأيت 
معايري املقال الفلسفي  واليت تتحدد يف البعد اللغوي والبعد املادي 
الذي يتضمن النظريات العلمية واآلراء الشخصية فضال عن املعيار 

ملقدمة والتوسيع املنطقي الذي حيدد انتظام وتناسق أجزاء املقال عرب ا
واخلامتة فال يقر التلميذ مثال نتيجة يف ختام حتليله تناقض منت املقال 
من خالل توسعه وعرضه للفكرة اليت ناقشها ، كما استتبع ذلك 

  .بنماذج تصحيحية ملشكالت متفرقة
عرب هذا املسار التعليمي والتكويين سواء من خالل التعليم الثانوي   أو 

اذ عرب مقاالت تطمح إىل حال أفضل لتعليمة اجلامعي يلح األست
الفلسفة على ضرورة متكني الطلبة املتفوقني إىل التوجه حنو اختيار شعبة 
الفلسفة واليت رغم ارتباطها بسلك اآلداب لكنها يف الواقع كانت دوما 
ختاطب جتريد الرياضي وفكر العامل مبا ال ميكن اعتباره جمرد مادة مكملة 

إن هذا احلرص من األستاذ على واقع . ة والرياضيةيف الشعب العلمي
أفضل للخطاب الفلسفي هو الذي دفعه كذلك للتأليف يف املوضوع 

هلذا فإن ما سيجده الباحث املتفلسف « حمدد القواعد والضوابط قائال 
ليس قواعد يفسد بعدم إتباعها اخلطاب الفلسفي بالضرورة بل حصيلة 
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ا اخل طاب الفلسفي يف كثري من أعمال جتارب وممارسات استقام 
الفالسفة األذالء اليت مىت استقراها املستقرئ وجدها متماثلة ومطردة 

بذلك فهناك شروط حتدد  7»إىل حد الصالحية ألن تكون معامل
إن «البحث املبدع عن غريه تؤسس جلهود أمثل يف اإلنشاء الفلسفي 

تنا تصورا أو الباحث املبدع يف الفلسفة هو الذي يضيف إىل تصورا
تصورات أخرى تعرفنا بالعناصر اليت يتكون منها عامل املعقوالت لدينا، 
ا وجود هذه التصورات  أو يضيف إىل مجلة التفسريات اليت نفسر 
لدينا، تفسريات أخرى تعرفنا باألسباب اليت ولدت لدينا عامل 

ا فيه النظرة غري  املعقوالت هذه أو حتل حمل تفسريات أخرى زائفة ولد
  . 8»الفلسفية

إن هذا احلرص التعليمي يالزم شخص مفكرنا عرب مسرية حافلة 
بالتدريس والتكوين واإلشراف حيث ال زال إىل يومنا رمز للعطاء، 
يصبو لألحسن مبا يقدمه لطلبته ولكل من يتشرف بالتعلم على يديه 
من خالل حرصه على إذكاء روح النقد ومسؤوليته وتطوير مهارة 

  .ل وطرقهاالستدال
  :محمود يعقوبي ومسيرة الدراسات المنطقية- 3

ال ميكن أن نفصل بني األداء التعليمي لألستاذ وتربزه يف التأليف كون 
احلاجة التعليمية لتقدمي األفضل يف عرض املنطق كثريا ما كانت دافعا 

مكنتين ممارسة التدريس من اإلحساس حباجة الطلبة املاسة « للذلك 
لدروس بني أيديهم، لكن يتخذوها منطلقا لعداد إىل وضع هذه ا
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دروسهم، وأداة ملراجعة املقرر عليهم من املنطق الصوري، حبيث تكون 
هذه الدروس جمرد حمرض على بذل املزيد من اجلهد القتباس اآلراء 

ذلك أن مدرس املنطق كثريا ما  9»املنطقية من مصادرها األصلية
إدراك بعض القواعد املنطقية  يالحظ أن طلبته يستشعرون صعوبة يف

الصورية لدرجة أن دراسة ملركز التوجيه املدرسي مبستغامن أبانت أن 
الفشل الدراسي يف مادة الفلسفية بالتعليم الثانوي مرده إىل فشل 

فعامل املنطق هذا احلاضر الغائب يدرس اآلن يف  « منطقي يف األساس 
 أن موضوعاته كافة برامج الفلسفة بشكل أكادميي ساكن يف حني

ذات طبيعة ديناميكية ، إن موضوعات مادة الفلسفة تسرد على 
التلميذ كباقي موضوعات املواد األخرى دون أن يعي ويتبصر قواعد 

م م وحوارا إن هذا السرد ... املنطق اليت وظفها الفالسفة يف مناقشا
م املوسوعي اجلاف ال ميكن هذا التلميذ من فهم آليات التفكري السلي

من هنا فقد عول مفكرنا بامتياز  10.»ناهيك عن القدرة على توظيفها 
 «أن يكون له وقع على مستوى التأليف والرتمجة املنطقيني، فاقرتن ذكره

الذي متيز باجلد واجلدة واجلودة فيما قدم، لقد اعتربه  »بشيخ املناطقة 
سا االستاذ طييب مسعود من الذين اقرتن امسهم مببحث املنطق تدري

وتأليفا وحبثا وترمجة واشرافا فيربز مؤلفه املنطق الفطري يف القرآن 
إن املنطق الفطري الذي حتدث عنه ال يبعد أن يكون هو « الكرمي

األصول العقلية األوىل اليت يقوم عليها كل عمل عقلي، منه النظر يف 
ا وضبطها ألول مرة املعلم األول  11»أصول املنطق الصناعي، كما هذ
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لك سيعمد استاذنا إىل استخراج أقيسة منطقية من آيات قرآنية من ولذ
ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه أين لكم نذير مبني، أن « : ذلك قوله تعاىل

ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فقال املأل الذين  
 كفروا من قومه، ما نراك إال بشرا مثلنا وما نرى أتبعك إال الذين هم
أراذلنا  بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم  

إن ما يؤكد هذه القناعة . 27. 26. 25سورة هود اآليات »كاذبني
املنطقية الفطرية يف القرآن الكرمي هو اإلمكانية اليت يوردها األستاذ من 
  .خالل قياس من الشكل األول وحتديدا من الضرب الثاين هذه صورته

  ال بشرين
  بشر وأنت

  .إذن أنت لست نبيا
كما يورد قياسا أخر من الشكل األول عن الضرب األول وهذه 

  .صورته
  لو كنت نبيا ال تبعك أفاضلنا

  لكن مل يتعبك أفاضلنا
  فأنت لست نبيا

هذه احملاولة جندها سابقة عند أيب حامد الغزايل وهذا ما يبدو بوضوح 
األقيسة احلملية يف كتابة القسطاس املستقيم حيث حياول استخراج 

 باعتبارها تدل على ما أمساه والقياس الشرطي بنوعيه من النص القرآين
  امليزان اإلهلي مسرتشد بااليات التالية
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 «وكذلك قوله  07سورة الرمحن اآلية » والسماء رفعها ووضع امليزان « 
هذه اآليات  09الرمحن اآلية » أقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان 

عند الغزايل للداللة على ميزان املعرفة املنطقي كما تتوافق هذه  تؤول
القناعة يف العودة إىل النص الشرعي واستثماره استثمارا منطقيا جندها 
عند ابن حزم األندلسي الذي يعدد حججه يف املوضوع من ذلك 

املائدة » والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما«: استشهاده بقوله تعاىل
هذا حكم كلي ميكن أن حيول إىل قضية مسورة فيصبح كل  ،38اآلية 

فالفقيه هنا يقيم فتواه على أساس مبدأ منطقي « من يسرق تقطع يده 
عام وهو مبدأ عقلي بديهي، لذلك فهو قانون من قوانني املنطق، 
وهكذا يضرب ابن حزم هذا املثال ليدل على ما ميكن أن يستفيد 

تقاربا بني أطروحة أستاذنا يف قيام  كما نالحظ  12»الفقيه من املنطق
إن احلجة املنطقية ال تكون « املنطق على أوائل العقل واحلس يف قوله 

ا  ا صادقة وصور ملزمة إال مىت كانت برهانية، أي مىت كانت ماد
صحيحة فيكون الشرط الكايف يف إلزامية احلجة املنطقية هو اجتماع 

هلذا جاءت احلجة املنطقية يف الصدق املادي والصحة الصورية فيها و 
القرآن الكرمي عند اإلثبات وعند النص قائمة على احلقائق البديهية 

هذا املعىن يتفق مع ما  13»األولية وعلى املشاهدات احلسية املباشرة
حينما حصر مرتكزات » التقريب حلد املنطق«يدافع عنه فقيه قرطبة يف 
العلم أصال إال من وجهين فال طريق إلى (املعرفة يف هذين البعدين 
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أحدهما ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحس والثاني مقدمات 
  ).راجعة إلى بديهية العقل وأوائل الحس

هذا االطالع على ما قدمه مفكرو االسالم يستثمره حممود يعقويب يف 
الدفاع عن قناعاته وتعزيزها حيث يرسخ يف االذهان مبدأ أن اخلطاب 

تسليم بل أنه كذلك خاطب عقولنا مبا يتفق مع  القرآين ليس حمض
املنظومة املنطقية اليت صاغها املعلم األول فعزز مبدأ اهلوية وجتاوز 

  .التناقض
منطقيا كذلك ميكن أن نشيد جبهود مفكرنا يف الرتمجة اليت تفوق فيها 

املعىن  مقارنة مع أعمال سابقة قدمت حني نقل اىل العربية ما يوافق
البسيطة فمن ذلك ترمجته للكتاب روبري  مجات السطحيةوجتاوز الرت 
إن «املنطق وتارخيه من أرسطو إىل راسًل فإنه يفتتحه بقوله "بالنشي 

الذي زين يل نقل هذا الكتاب إىل اللغة العربية، هو خلو مكتبتنا من 
تاريخ للمنطق وال ميكن أن جيهل مدرس الفلسفة وطالبها قيمة املنطق 

ه أرسطو طاليس ألة الفلسفة وعده كانط علما ولو  الذي اعتربه صاحب
منتقدا هذا التصور الكانطي من أن ال   14»كهال مكتمال ال نقص فيه

شيء يولد تاما كهال  ال يف صورته وال يف مادته فهناك تطور تدرجيي 
رافق العقل البشري يف مسريته عرب خمتلف األزمنة واألمكنة كما يؤاخذ 

ة اليت تغيب مسامهات عربية يف تطوير املنطق بالنشي على هذه الدراس
قد أراد أن يكون تارخيه للمنطق شامال لتطور املنطق البشري، «فيقول 

غري أنه يف الواقع جهل أو جتاهل مسامهة العرب يف تطوير املنطق 
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الصوري وكان يف إمكانه أن يعرض هذه املسامهة وأن ال نغفلها أو 
مجات الالتينية العديدة  للكتب يتغافل عنها لو أنه رجع إىل الرت 

مؤكدا أن طبيعة اللغة العربية سامهت يف تطوير املنطق العريب  15»العربية
من ذلك األبنية النحوية املنطقية فضال عن مسامهات علماء األصول 
يف الدالالت املنطقية، كما ميكن اعتبار مؤلف األستاذ حممود يعقويب 

ند األصوليني وعند جون ستيوارت مسالك العلة وقواعد االستقراء ع"
دفاعا عن مسامهة مفكرينا يف التمهيد لظهور املنهج التجرييب من "  ميل

خالل ابتكارهم لعلم األصول وحتديد قواعد استقراء العلة الشرعية اليت 
يبدو لنا أن حبثنا هذا « اعتربها قواعد صاحلة الستقراء العلة الطبيعية 

يقطع الصمت املخيم على قيمة منهجية يستمد أمهية أو ال من كونه 
ابتكرها علماء األصول وكان هلا يف مرحلة من مراحل الفكر اإلسالمي 

األثر البالغ يف حياة املسلمني النظرية والعملة وثانيا من كونه ميد البحث  
 16» واملناقشة يف هذه املنهجية باملادة العلمية والتارخيية اليت تفتقر إليها

يصف أن ما حققه املؤلف هو ما رجاه مصطفى عبد  ذا االعتبار
الرزاق وما أمجله الدكتور علي سامي النشار من حيث أنه أورد احلجج 
ا علماء األصول ما استحقه بعدهم بستة قرون  الكافية اليت يستحق 

  .من فرنسيس بيكون وجون ستيوارت ميل
ه تذكرنا بدعوة إن دعوة األستاذ حممود يعقويب لالهتمام باملنطق ودراسات

لو أمكن أن يهتف « حزمية سابقة حددها فقيه قرطبة يف هذه الصورة 
به على قوارع طرق املارة، ويدعو إليه يف شوارع السابلة وينادي عليه يف 
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جمامع السيارة ، بل لو تسري له أن يهب املال لطالبه وجيزي األجور 
واألذى لكان ملقتنيه ويسين مراتب أصله صابرا يف ذلك على املشقة 
ويف ذلك  17»ذلك حظا جزيال وعمال جيدا وسعيا مشكورا كرميا 

  .سعى لتقريب املنطق إىل األذهان
أخريا ما ميكن أن نعقب به على مسامهات أستاذنا املنطقية أنه بالفعل 
سعى إىل إخقاق احلق وإبطال الباطل ميسرا سبل هذا العلم من جهة 

حقل الدراسات املنطقية كما ومدافعا عن حضور الفكر العريب يف 
أسهم بقوة يف اجلانب التعليمي حيث ال زال نرباسا حيتذي به فأطال 

  .اهللا يف عمره وحفظه ذخرا للجميع
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