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ملخص
ذات  جديدة  وأفكار  وحتديات  نظر  وجهات  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الرسالة  هذه  ترمي 
املساعي  املواضيع عنارَص مهّمًة من مكّونات  اللسانيات واللغة؛ وتعّد هذه  ارتباط بعلم 
اخرتنا  وقد  املعارصين.  املسلمني  املفكرين  أبرز  أحد  الرمحن،  عبد  طه  للدكتور  الفكرية 
أمامه  املجال  لتفسح  املؤّلف وزمالئه  أوائل طالب  أسئلة طرحها بعض  الرسالة  يف هذه 
بإجياز عىل مسائل ذات  معّرجًا  والفلسفة،  املنطق  بعلم  تتعّلق  لالسرتسال يف سرب قضايا 

صلة بالسياسة والدين وعلم الكالم.

نبذةلعنلالكاتب

العريب واإلسالمي  العامل  واملفكرين يف  الفالسفة  أبرز  أحَد  الرمحن  عبد  الدكتور طه  يعّد 
جامعة  من  حصل  أن  إىل  املغرب،  من  العلمية  رحلته  بدأت  املعارص.  
»فقه  يف  ببحث  الثالث  السلك  دكتوراة  عىل   1972 سنة  »السوربون« 
الوجود، وسنة 1985 عىل  اللغوير لبحث  الُباى  ربالر يف  اللغة« عنوانه: 
ربالر  عنواهنا:  بأطروحة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  يف  الدولة  دكتوراة 
أستاذ  منصب  شغل  انامذجه.   االؤبيعي  احلجاجي  االبتدالل  ماؤس  يف 
جامعة  يف  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  اللغة  وفلسفة  املنطق  مناهج 

للدراسات  العاملية  »اجلمعية  ممثِّـل  وهو    .2005 إىل   1970 من  بالرباط  اخلامس  حممد 
الثقافات«  وتواصل  الفلسفة  »مجعية  وممثل  »هولندا«،  أمسرتدام  مقرها  التي  احِلجاجية« 
العلوم اإلنسانية سنة 1988  املغرب يف  التي مقرها كولونيا »أملانيا«.  حصل عىل جائزة 
عن كتابه: »يف أصول احلوار اجتديد علم الكالم«، وسنة 1995 عن كتابه: »جتديد الاهج 
العق ، وحوارات من  الدياي اجتديد  العم   له مؤلفات كثرية منها:  يف تقويم الرتاث«.  
الفلسفي، وراح احلداثر: الدخ  إىل تأبيس  العريب يف االختالف  أج  الستقب ، واحلس 

احلداثر اإلبالمير، واألصول األخالقير للمقاصد الرشعير )يف طور اإلنجاز(.



لقد كان متّرسنا بلغات متعددة عاماًل حاساًم يف 
تبيان اآلثار الواضحة التي ختلفها بنيات اللغة 

التي يتكلمها الفيلسوف يف مذهبه الفكري 
والعقدي.

- طه عبد الرمحن



١



التيلل العلمي،لوالراح ل دكتوةلئهلعبدلالرحمنلحدثنالعنلمشروعكل  ❖
اجتزتهالفيلببي لإجنازه،لوآفاقلالبحثلالستقبليلفيلموضوعلالدةاباتل

النطقيرلواللسانير.

العريب،  اإلسالمي  الــرتاث  يف  البحث  بواقع  يتجدد  املــروع  هذا  إن 
هذا  عىل  سيطر  فقد  الرتاث؛  هذا  يز  متمُ التي  العلمية  املناهج  يف  وباخلصوص 

باع منهجيات ال نسلِّم بصالحيَّتها لألسباب التالية: البحث اتِّ
أهنا ال تستويف الروط أ.  وَلٌة؛ وأقصد بذلك  َمْوصمُ وَلٌة ال  َمنْقمُ إهنا منهجيات 

نَْزلمُ عليه؛ ووجه عدم استيفائها هلذه الروط: املنطقية للموضوع الذي تمُ
الذي . 1 املجال  هلذا  مغايرة  معرفية  جمــاالت  من  مستعارة  إهنا 

ومراعاة  اإلجرائية  صفاهتا  مراجعة  غري  من  تسليطًا  عليه  َسلَّطمُ  تمُ
اخلصوصيات املنطقية هلذا املجال.

بؤاللاللغرلوالنطق
حواةلم لئهلعبدلالرحمن
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حيث 2.  من  تثويره  بل  الرتاث،  تطوير  أسباب  عن  مقطوعة  إهنا   
عجزها عن سلوك طرق كفيلة بمد هذا الرتاث واالستمداد منه.

منطقيًا، ب.  فسادًا  فيها  أن  بذلك  وأقصد  وَلةمُ ال مكمولة:  َمْدخمُ منهجيات  إهنا 
ويظهر هذا الفساد يف اجلوانب التالية:

تستند . 1 كانت  فلام  املكتوب؛  النص  بروط  عامة  بصفة  أخلَّت  إهنا 
كان  عامة،  بصفة  املكتوبة «  » النصوص  عىل  أحكامها  يف  أساسًا 
املكتوب «  » للنص  واملنطقية  اللغوية  الروط   َ تمَُويفِّ أن  يلزمها 
كانت  لو  كام  النصوص  هذه  مع  تعاملت  قد  نجدها  بينام  َها،  َحقَّ
التارخيية  الظواهر  مثل  مثلها  وخارجية،  مادية  موضوعات 

والسياسية واالجتامعية واالقتصادية.
فقد . 2 اإلسالمي،  للنص  املنطقية  بالروط  خاصة  بصفة  أخلت  إهنا 

غفلت عن َتشبُّع الفكر اإلسالمي يف كل ميادينه بأدوات االستدالل 
ومهارة  فائقة  بدقة  هلام  ممارسته  وعن  املناظرة،  وأساليب  املنطقي 
وتفهيمه  الفهم  حق  الفكر  هذا  فهم  إمكان  نظن  ال  بحيث  نادرة،  

حق التفهيم من غري استخراج آليات البناء االستداليل هلذا الفكر.
نظري . 3 تكوين  كل  عن  االستغناء  بإمكان  االعتقاد  إىل  أدت  إهنا 

عدم  منها:  شنيعة،  عيوب  يف  تقع  األبحاث  جعل  مما  منطقي، 
وعدم  املترسعة،  للتعميامت  العنان  إطالق  أي  التخصيص: 
وعدم  املفككة،  القضايا  من  شتات  يف  اخلوض  وهو  التنسيق: 

الرتكيز: وهو االندفاع يف سيل من الكالم النافل.



ةباط لئاسر،لةقمل١،ل٢٠١٠

3

تندرج  التي  النقائص  هذه  من  مناهجنا  َتْسَلَم  أن  مروعنا  ويستهدف 
املناهج  هذه  تكون  أن  فأردنا  ْخَل؛  والدَّ النَّْقَل  سمينامها:  اثنني  َعْيَبنْيِ  حتت 
أخذ  بام  نأخذ  أننا  بمعنى  اإلسالمية،  بالنصوص  موصولة   – ناحية  من   –

دعاوهيم  ويف  وحتليالهتم  أطروحاهتم  يف  منطقية  لغوية  طرق  من  أهلها  به 
واعرتاضاهتم، وذلك كله مع اعتبار الفارق التارخيي بيننا وبينهم؛ فإن كانوا 
قد أخذوا بأساليب املنطق الذي عارصوه وهو املنطق األرسطي، وبأساليب 
املنطق  بطرق  نأخذ  جانبنا  من  فإننا  اصطنعوه،  الذي  الكالمي  احلجاج 

الريايض احلديث، وطرق نظريات احلجاج املعارصة.
يف  تناسب  مكمولة  املناهج  هذه  تكون  أن  ثانية  ناحية  من  أردنا  كام 
– كام  خصائصها خصائص املوضوع الذي تنصب عليه؛ فاملوضوع الرتاثي 
تعليله  وال  كافيًا  وصفًا  وصفه  يمكن  وال  منطقيًا،  لغويًا  بناًء  – َمْبنيٌّ  ذكرنا 
تعلياًل شافيًا إال إذا كانت الوسيلة الواصفة ذات طبيعة لغوية منطقية، وهذا 

بالذات حال الوسيلة التي اختذناها.
الوقوف عند  الرتاثي، بمعنى  التحقيق للنص  املناهج متام  كام قصدنا هبذه 
التأين والتدقيق من غري حذف  جزئيات مسائله، وحتليلها بأقىص ما يمكن من 
مسبق، وال توجيه مبيَّت ألية جزئية من جزئياته؛ وأخذنا عىل أنفسنا أال نشتغل 
باحلكم عىل هذا الرتاث إال بعد أن يتوافر لنا هذا التحليل الذي البد من إنجازه 
قبل إصدار أي حكم، سالكني يف ذلك مسلكاً خمالفاً ملا سار عليه جل الباحثني يف 
الرتاث، الذين وقعوا بسبب انعدام هذا التحليل، وضغط احلاجة » اإليديولوجية « 

لوضعيتهم، إما يف مدح الرتاث أو القدح فيه، أو االستغناء به أو االستغناء عنه.
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كشفنا  أن  هي  الباب  هذا  يف  خطوناها  التي  األوىل  اخلطوة  كانت  ولقد 
والفلسفة،  اللغة  كتابنا:  )انظر  الفلسفية  للمعاين  اللغوية  األصول  عن 
يف  حاساًم  عاماًل  متعددة  بلغات  سنا  مترُّ كان  فقد  1977(؛  الفرنسية،  باللغة 
يف  الفيلسوف  يتكلمها  التي  اللغة  بنيات  ختلِّفها  التي  الواضحة  اآلثار  تبيان 
إن  أي  الفلسفية،  املعاين  بنسبية  القول  إىل  فرصنا  والعقدي؛  الفكري  مذهبه 
تبني  وينبغي  العاملية،  أبعادها  يف  حمدودة  إلينا  نَقل  وتمُ نمُِقلت  التي  الفلسفات 
اعتناقها  إىل  اإلرساع  قبل  الفيلسوف  بلغة  واملعلولة  فيها  اخلاصة  اجلوانب 

وتبني الدعوة إليها والدفاع عنها.
اللغة  بنية  تشرتك  عربية،  إسالمية  فلسفة  إنشاء  رضورة  إىل  دعونا  كام 
العامة،  والعلمية  الفكرية  املضامني  إىل  باإلضافة  مضامينها،  بناء  يف  العربية 

ْلنا برضورة توجيه هذه البنية اللغوية التبليغية لتلك املضامني. بل قمُ
وليس يف هذا القول ما حيمل عىل االعرتاض علينا بأننا نريد – من ناحية 
استبعاد  أخرى،  ناحية  ومن  اللغوية،  البنية  يف  الفلسفي  الفكر  – حرص  أوىل 
من  إال  عندنا  اللغوية  للبنية  مدلول  ال  أنه  ذلك  املختلفة:  بالفلسفات  األخذ 
ألساليب  مناسبة  خاصة  بوجوه  الفلسفي  املعنى  إغناء  يف  إمكاناهتا  حيث 
التأثري واإلقناع،  الوفاء بغرض  اللغة، ومن حيث إمكاناهتا يف  التعبري يف هذه 
ومن حيث قدرهتا عىل استنهاض اهلمم للعمل بام تم االقتناع به، إذ ال نفوذ 
ملضامني مقطوعة الصلة هبذه البنية؛ كام إن هذا املوقف ال يتعارض مع إمكان 
االقتباس واالستفادة من فلسفات الغري متى َعِلْمنا وجوه التغيري أو التحويل 
يف املضمون الذي خَيَْضعمُ له املنقول الفلسفي بسبب إنزال البنية اللغوية عليه.
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أما اخلطوة الثانية التي خطوناها يف بناء مروعنا فهي االبتداء يف دراسة 
البنية االستداللية للنص الرتاثي، وباخلصوص النص الكالمي )انظر كتابنا: 
إىل  ذلك  يف  مستندين  ط1، 1987(،  الكالم،  علم  وجتديد  احلوار  أصول  يف 
اجلديل «؛  احلجاج  و» نظرية  اخلطاب «  حتليل  » نظرية  جمال  يف  ظهر  ما  أحدث 
ومما حاولنا إبرازه يف هذه اخلطوة هو إمكان بناء نموذج خطايب علمي عريب، 
واحلجاجي  اخلطايب  التحليل  نظريات  من  استفادته  يف  يمُوظف  نموذج  أي 
احلديثة اإلمكانات التبليغية والبيانية للغة العربية مع تعديل يف هذه النظريات 

اخلطابية واحلجاجية يناسب هذه اإلمكانات البيانية املميزة للسان العريب.
قطاعات  عىل  املنطقي  اللساين  منهجنا  تطبيق  يف  جهودنا  وواصلنا 
أمكننا  والتطبيقات،  التحليالت  هذه  لنا  اكتملت  وإذا  الرتاث؛  من  خمتلفة 
اآلخذة  اإلسالمية  املنهجية  تؤسس  التي  النظرية  بِنَات  اللَّ وضع  إىل  االجتاه 

بأسباب البيان العريب.

الأبئلرلاللسانير

والداللرل التركيبل الثالثر:ل الستوياتل سنيل الرطيسرل الفروقل هيل مال  ❖
أنل يمكنل الستوياتل هذهل منل مستوىل وأيل اللغوير؟ل القاةسرل فيل والتداولل

يعدلأصاًل؟

احلق أن هذا التقسيم الثالثي انتقل من املنطق إىل اللسانيات، فقد ميز شارل 
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(Charles Morris) يف كتابه: أسس نظرية الرموز سنة 1938 بني  موريس 
عنارص ثالثة تدخل يف حتديد » الرمزية «:

الرمز من حيث هو عالمة.	 
الرمز من حيث هو داللة.	 
الرمز من حيث هو حَمَلٌّ للتأويل من لدن املستمع.	 

ن من التمييز بني:  وهذا التمييز للعنارص الثالثة يمكِّ
املستوى الذي نقوم فيه بدراسة العالقات الصورية بني الرموز بعضها ببعض.	 
واملستوى الذي نعالج فيه عالقة الرموز باملوضوعات التي تدل عليها.	 
أطلق 	  وقد  هلا؛  باملؤولني  الرموز  عالقات  فيه  ندرس  الذي  واملستوى 

» الرتكيبيَّات «  أو  الرتكيبي  املستوى  اسم  األول  املستوى  عىل  » موريس « 
» الدالليات «  أو  الداليل  املستوى  اسم  الثاين  املستوى  وعىل   ،)Syntax(
أو  الــتــداويل  املستوى  اســم  الثالث  املستوى  وعــىل   ،(Semantics)

.(Pragmatics) » التداوليات «
املنطقي  يد  عىل  اللغة  ميدان  إىل  للرمزية  الثالثي  التقسيم  هذا  انتقل  ثم 
اللسانيون  فتناوله  الدالليات،  إىل  مدخل  كتابه  يف   (Carnap) » كارناب « 
» التداوليات  باب  هي:  ثالثة  أبوابًا  التداوليات  شملت  وقد  بالدرس، 
التي تتغري داللتها  اإلشارية «: ويبحث يف أسامء اإلشارة وغريها من الضامئر 
بتغري ظروف استعامهلا أو مقامها أو زمان النطق هبا أو مكانه؛ وباب » تداوليات 
ل يف إدراك هذا املفهوم عىل مجلة املعارف املشرتكة بني  َعوَّ املعنى املفهوم «: ويمُ
املقام؛  من  املعنى  هذا  استخالص  عىل  املستمع  قدرة  وعىل  واملستمع  املتكلم 



ةباط لئاسر،لةقمل١،ل٢٠١٠

7

وأخريًا باب » تداوليات األفعال اللغوية «: وهو خيتص بدراسة أغراض الكالم 
من إثبات واستفهام وأمر وهني ووعد ووعيد واعتذار وحتذير وغريها.

اللغة  تدرس  إهنا  استعاملية: حيث  نظرية  التداوليات  تكون  وعىل هذا، 
التبليغ  رشوط  تعالج  إهنا  حيث  ختاطبية:  ونظرية  هلا،  الناطقني  استعامل  يف 

والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء هذا االستعامل للُّغة.
أما السؤال عام هو املستوى األصيل من هذه املستويات اللغوية؛ فإن كان 
كان  وإن  الرتكيبي؛  املستوى  هو  فاألصل  املنطقي،  املبدأ  باألصل:  املقصود 
التداويل؛ وعىل كل  املستوى  الواقعة، فاألصل هو  باألصل: احلقيقة  املقصود 
ج يف التوسع؛ فـ » الداللة «  حال، فهذا التقسيم الثالثي هو تقسيم منطقي متدرِّ
من  أوسع  و» التَّداول «  املدلول،  بعنرص  عليه  تزيد  إذ  » الرتكيب «  من  أوسع 
املستويات عالقة  فتقوم بني هذه  » الناطق «،  يزيد عليها بعنرص  إذ  » الداللة «، 

ن  أقوى « بالتعبري الريايض املجموعي. » استغراق « أو » َتَضمُّ

منهجًال التداولياتل عدل يمكنل فه ل أصللاًل،ل التداوليل الستوىل كانل إذال  ❖
اللغرل تساهمل التيل العرفيرل اليادينل ك ل فيل للبحثل ومالطمًال صاحلًال

والنطقل الفلسفرل ميادينل مث ل »لحقاطقهال«ل ول معاةفهال إنشاءل فيل الطبيعيرل

والأدب...لإلخ؟لثملأينلتكمنلجدةلالنتاطجلالتيليفضيلإليهالهذالالتناولل

التداولي؟

أعتقد أن املنهج التداويل منهج مناسب للبحث يف ميادين املعرفة التي تنقلها 
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اللغة الطبيعية؛ ومن هذه امليادين: امليدان األديب، فنظرية حتليل اخلطاب هي 
التحليل  من  كثريًا  استفاد  الذي  احِلجاجي  وامليدان  التداوليات؛  من  جزء 
التداويل، وخاصة نظرية األفعال اللغوية؛ وامليدان الفلسفي الذي تبادل مع 
التداوليات األخذ والعطاء؛ ذلك أن املؤسسني األوائل للتداوليات اللسانية 
اللغة  أفعال  » نظرية  صاحب   (Austin) فـ» أوستني «  فالسفة،  أصاًل  هم 
اإلنجليز؛  العادية  اللغة  فيلسوف من فالسفة  املنطوق(  )أي داللة  املبارشة « 
)داللة  املبارشة «  غري  اللغة  أفعال  » نظرية  صاحب   (Grice) و» غرايس « 
النظرية  منسق هذه   (Searle) » سورل «  أيضًا؛ وأخريًا  فيلسوف هو  املفهوم( 

يف نظام متكامل فيلسوف هو اآلخر.
ورتبوا  بشغف  التداويل  الفلسفي  الفكر  هذا  اللسانيون  ف  تلقَّ وقد 
املغاربة  اللسانيون  أخذ  وقد  تطبيقه؛  جمال  ووسعوا  مسائله  لوا  وَفصَّ قوانينه 
بينهم  من  اختص  الذي  املتوكل  أمحد  العامل  زمييل  رأسهم  وعىل  به،  يعتنون 
وقد  العريب؛  النحو  رشوط  أقوى  بإقامة  مشغوالً  التداولية  الرتكيبيات  يف 
استفدنا بدورنا من اجلانب التداويل يف الدرس الفلسفي والكالمي، وسامهنا 
يف وضع قواعد تداولية هلذا اخلطاب الفكري، وخرجنا فيه بنتائج بلغت من 
الذي  التارخيي  املنهج  إليها  يؤدي  أن  يمكن  ال  درجة  والتدقيق  التخصيص 
املنطق  مبادئ  من  أثبتناه  وما  العريب؛  اإلسالمي  الرتاثي  الدرس  عىل  غلب 
 -  164 )ص  املعاقلة  قوانني  ومن   )140 ص  احلوار  أصول  )يف  الكالمي 
168( شاهد كاف عىل هذا الضبط والتحقيق يف تناول هذا الرتاث؛ وسوف 
فيها،  املغريب  اإلنتاج  مني  مقوِّ عندنا  الفلسفة «  » لواقع  املستقبل  يف  نتعرض 
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بديلة « ورشوط  » فلسفة  نتصوره، واضعني أصول  كام  الفلسفة «  و» لواجب 
» تفلسف « ينزع نزعة تداولية.

جهتني:  من  التداولية  املقاربة  إليها  تتوصل  التي  النتائج  جدة  وتظهر 
جهة الشكل وجهة املضمون.

أمُنشئت أ.  من جهة الشكل: تولدت هذه النتائج بطريق مضبوط ومنسق، إذ 
األخس  الكفايتني:  برط  وموفية  متكاماًل  نظريًا  بناء  مبنية  خطابية  نامذج 
أن  بمعنى  التفسريية(،  الكفاية  )وهي  واألقوى  الوصفية(  الكفاية  )وهي 
عن  خترج  التداوليات  سياق  يف  واألصولية  البالغية  والدعاوي  األحكام 
السياق  هذا  قبل  عليه  كانت  الذي  والتعسف  والتفكك  االنعزال  وصف 

إىل وصف الرتتيب والتَّعليل والتنسيق.
من جهة املضمون: تتصف هذه النتائج بصفات ثالث هي:ب. 

مل . 1 حقائق  عن  الكشف  يف  التداولية  النامذج  سامهت  التحصيل: 
يمُسَبق إليها يف ميدان البالغة واحلجاج.

نت هذه النامذج من جتديد النظر يف األبحاث البالغية . 2 التقويم: مكَّ
تستحق  التي  مسائلها  عند  بالوقوف  وذلك  السابقة،  واألصولية 
الدمج والصوغ، وبمراجعة بعض مسائلها األخرى التي حتتاج إىل 

مزيد من إحكام الوصف أو إحكام البناء.
للبالغة . 3 التقليدي  اإلطار  النتائج  هذه  فائدة  تعدت  التوسيع: 

واحِلجاج إىل قطاع أوسع من اخلطاب الطبيعي، بحيث إن اآلليات 
صاحلة  ليست  التداولية  النامذج  يف  املثبتة  واحِلجاجية  البالغية 
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التأثري  بديع  ِل  وَتَعمُّ الكالمي  التحسني  اصطناع  أساليب  لوصف 
أيضًا  بل  فحسب،  اخلطاب  مستويات  من  معني  مستوى  عىل 
طرق  وخمتلف  والتبليغ  اإلبالغ  أساليب  خمتلف  لوصف  صاحلة 

اإلقناع واالقتناع يف كل مستوى من هذه املستويات.

يدعيل موقفل ساللسانيات؛ل العرسيل النحول عالقرل منل موقفانل هناكل  ❖
هذال عنل االبتغناءل إمكانل وسالتاليل العرسي،ل للنحول اللسانياتل تجاوزل

إلىل احلاجرل عدمل وسالتاليل النحو،ل كفايرل يرىل مناقضل وموقفل الأخير؛ل

اللسانيات،لمالةأيكملفيلهذينلالوقفني؟

النحوية  مناهجها  وتطور  احلديثة  اللسانيات  ظهور  يؤدي  أن  به  املسلم  من 
وأن  اللغوية،  املستجدات  هذه  سياق  يف  العريب  النحو  من  مواقف  اختاذ  إىل 

تَّخذ من هذا النحو. يقتيض تقوياًم للنتائج النظرية والعملية لكل موقف يمُ
هبام  اتصفت  اللذين  أخرى  جهة  من  والتنوع  جهة  من  للجدة  إن  حقًا 
وعىل  إليها،  العرب  الباحثني  انتباه  لفت  يف  كبريًا  أثرًا  احلديثة  اللسانيات 
رأسهم بعض اللغويني املغاربة؛ فكان من الطبيعي أن حياول بعضهم عرض 
إىل  يسعى  وأن  املستحدثة  املناهج  هذه  حمك  عىل  العريب  النحو  من  جوانب 

تقويم آلياته اإلجرائية بحسبها.
يقتيض  احلديثة  باللسانيات  العريب  النحو  عايرة  ممُ مروع  لكن 
علمية،  فائدة  كل  من  املروع  هذا  خال  وإال  استيفائها  من  البد  رشوطًا 
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الروط:  هذه  ومن 
أن حييط الباحث اللغوي إحاطة كافية بالنامذج النظرية اللسانية تركيبًا وتصنيفًا.أ. 
عليها ب.  قامت  التي  والرياضية،  منها  املنطقية  النظرية،  باألصول  حييط  أن 

هذه املناهج والتي تتطلب تكوينًا نظريًا يف غاية املتانة والتعمق.
أن ال يكتفي باملحاكاة اآللية للنامذج اللسانية املوجودة، بل جيب أن يكون ج. 

َضاهية  وممُ النظرية  للروط  مستوفية  عنده  من  نامذج  اصطناع  عىل  قادرًا 
للنامذج املنقولة عن الغرب.

والتحليلية، د.  الوصفية  آلياته  بأدق  متمرسًا  العريب  بالنحو  عاملًا  يكون  أن 
ومتحققًا من أسبابه التارخيية ورشائطه النظرية.

باملناهج  املعايري األربعة: اإلحاطة  اللغوي هلذه  الباحث  ومامل يستجب 
النظري  والتكوين  العربية،  النحوية  باملناهج  واإلحاطة  احلديثة،  اللسانية 
ال  بأحكامه،  وال  بأقواله  ثقة  فال  النامذج،  هذه  بناء  عىل  والقدرة  الكايف، 

بصدد ما ينقله عىل لسان الغرب، وال بصدد ما يثبته عند لغويي العرب.
الرتاث  من  ذت  اختُّ التي  املواقف  تقويم  يف  املعايري  هذه  التزمنا  وإذا 
عندهم  يكتمل  مل  زال  ما  املواقف  هذه  أصحاب  أن  نجد  فسوف  النحوي، 

حتصيل هذه الروط، إما كاًل أو جزءًا.
التجديدية،  طاقته  نفدت  قد  العريب  النحو  بأن  فاالدعاء  هذا  وعىل 
عن  فضاًل  له،  مسوغ  ال  قول  احلديثة  باللسانيات  عنه  االستغناء  جيب  وأنه 
النظرية  املقدرة  أن  وهي  أساسية:  حقيقة  ْغفل  يمُ الدعوى  هذه  صاحب  أن 
اللغويني  مقدرة  بكثري  تفوق  القدامى  العرب  للنحاة  كانت  التي  واملنهجية 
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الرغم  وعىل  وبينهم،  بيننا  األمد  طول  من  الرغم  عىل  املحدثني،  العرب 
هذا  خالل  اللغوي  الدرس  يف  متعددة  وتقنيات  آليات  استحداث  من 

األمد الطويل.
وحده  العريب  بالنحو  االستغناء  جيب  أنه  وهو   – املقابل  االدعاء  أما 
االدعاء  هذا  من  املفهوم  كان  فإن   – احلديثة  اللسانية  املناهج  عن  دُّ  والصَّ
العريب،  النحو  عىل  الغربية  اللسانيات  أساليب  تسليط  اجتناب  رضورة  هو 
عامة  بأحكام  منهام  واخلروج  عليه،  املستحدثة  للمناهج  األعمى  والتطبيق 
إال  فيه  ينازع  وال  به،  مسلم  فهو  اللغوي،  النحوي  الرتاث  عىل  وجازمة 
النحويون  وضعه  ما  حدود  عند  نقف  أن  االدعاء  هبذا  أريد  وإن  معاند؛ 
إىل  تطلُّع  وكلِّ  احلديثة،  اللسانيات  يف  تكوين  كل  استبعاد  مع  القدامى، 
من  عليه  يرتتب  ملِا  به،  التسليم  الصعب  من  أمر  فهو  مناهجها،  معرفة 

منها: العريب،  النحو  ترض  نتائج 
نرَْص بإنكار اللسانيات احلديثة؛ فقد ال حيصل من هذا أ.  إن النحو العريب ال يمُ

النحو  أن  املنكر  زعم  متى  العريب  للنحو  التقدير  سوء  ازدياد  إال  اإلنكار 
العريب موقوف وجوده وقيمته عىل مثل هذا اإلنكار.

الباحث ب.  عىل  تمُ  َفوِّ يمُ قد  احلديثة  اللغوية  للمناهج  الكيل  اإلبعاد  إن 
االعتبار  لتجديد  يؤهله  ونظري  منهجي  تكوين  اكتساب  فرصة  العريب 
والتعليلية  الوصفية  النحو  هذا  كفاية  وجوه  ببيان  وذلك  العريب،  للنحو 
هذا  غري  من  النحو  هذا  من  وجوهًا  َقلِّب  يمُ بقي  لو  مما  أكثر  والتعليمية 

النظري. التكوين 
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اللسانيات ج.  بإمكانات  النحوي  للرتاث  املنارص  الباحث  إحاطة  عدم  إن 
لدن  من  العريب  النحو  عىل  التحامل  رد  عىل  قادر  غري  جيعله  وحدودها 
مجهور  لدى  كالمه  يف  والثقة  التصديق  حتصيل  عن  وعاجزًا  اخلصم، 
إن  حيث  عليه،  اجلديد  امتياَز  للخصم  أن  سيام  وال  واملهتمني،  الباحثني 
ولو  القديم،  من  للنفس  وأفتن  إغراًء  أقوى  غريها،  أو  لسانيات  اجلديد: 

كان النحَو العريب.

سالغرل اإلبالميل العرسيل للتراثل العاصرةل العلميرل القيمرل هيل مال  ❖
وأصواًلل)أصوللالدينلوأصوللالفقه(لمنلمنظوةلتداولي؟لومالهيلالوجوهل

الستقيمرلفيلالتعام لمعهلوفيلابتثماةه؟

يتبني لكل من بحث يف الرتاث البالغي واألصويل )أصول الدين وأصول 
ر  أذكِّ أن  يل  حاجة  وال  تداوليًا؛  هنجًا  ينهج  أنه  العريب  اإلسالمي  الفقه( 
املقام  بأسباب  أخذ  ممن  وغريمها،  واجلرجاين  السكاكي  طرق  بتفاصيل  هنا 
داعي  ال  إنه  كام  البالغية؛  املقاربة  يف  السياق  أو  األحوال  ومقتضيات 
الدين  أصول  يف  واملخاطب  املتكلم  بني  العالقات  موقع  يف  القول  لبسط 
» االدعاء «  آليات  شكل  فيهام  اختذت  التي  العالقات  هذه  الفقه،  وأصول 
علم  وجتديد  احلوار  أصول  )يف  كتابنا:  يف  عملنا  وقد  » االعرتاض «؛  و 
عن  أما  اآلليات؛  هلذه  التداولية  القوانني  بعض  استخراج  عىل  الكالم( 
رأينا  ففي  واألصويل،  البالغي  الرتاث  مع  التعامل  يف  السليمة  الوجوه 
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هذا  له  يستقيم  أن  شاء  إن  التالية  املراحل  سلوك  من  للباحث  البد  أنه 
وهي: التعامل، 

الباحثون أ.  د  تعوَّ التي  املسبقة واجلاهزة والفضفاضة  التخلص من األحكام 
مالت  كلام  هبا  والتعلل  املهتمني  مجهور  بني  ونرها  إصدارها  املتساهلون 

َنْبذًا له. أنفسهم عىل اختاذ موقف ذايت من هذا الرتاث، أخذًا به أو 
التخيل عن تقسيم الرتاث البالغي واألصويل إىل » مناطق « أو » قطاعات « ب. 

الدرس؛  يستحق  ال  مردود  وآخر  الدرس،  يستحق  مقبول  قطاع  متاميزة؛ 
صالته  نقطع  ميت  وآخر  بحارضنا،  فيه  احلياة  أسباب  نربط  حي  قطاع 
خالية  للرتاث  التجزيئية  النظرية  هذه  أن  نظن  جرًا؛  وهلم  بحارضنا، 
ومن  القراء،  بني  وانتشارها  ذيوعها  من  الرغم  عىل  العلمية،  القيمة  من 
احلقيقية  بواعثها  أن  وعندنا  هبا؛  معًا  ومعارضيه  الرتاث  منارصي  تسليم 
من  إيديولوجية  مواقف  اختاذ  يف  والرغبة  العمل،  حاجات  استعجال  هي 
الرتاث؛ حتى لو سلمنا بوجود عثرات وثغرات يف هذا القطاع أو ذاك، ما 
الباحث عن حتقيقه واالشتغال عليه بأقىص ما يمكن من  كان ذلك ليصد 

األدوات حتى تظهر جوانبه كاملة.
املحدثني ج.  مناهج  يف  كاف  وتكوين  القدماء  ملناهج  شاملة  معرفة  حتصيل 

غري  من  مادحة  أو  قادحة  أحكام  يف  الباحث  سقط  وإال  التداوليات،  يف 
معقول. سند 

هذا د.  أقسام  من  قسم  كل  يف  وأنسبها  املستحدثة  الوسائل  أنفع  استخدام 
البالغي  اث  الرتُّ كان  وملا  قدره؛  تعظيم  يتواتر  مل  أو  تواتر  سواء  الرتاث، 
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ما كان خطابيًا  املناهج هو  فأنسب  باخلطاب،  واألصويل متعلقًة إشكاالتمُه 
فيه،  خطابية  غري  ملوضوعات  أصاًل  ضعت  ومُ مناهج  إقحام  أما  تداوليًا، 

فهو خروج عن كامل إفادته ومتام االستفادة منه.
وجهني  عىل  فممكن  األصــويل،  البالغي  الرتاث  هذا  توظيف  أما 

متفاوتني برطني متميزين:
الوجه األال: أن نستمد من هذا الرتاث بعض التصورات والقواعد، 
ورشط  أفقيًا؛  تطويره  يتم  بحيث  املستحدث،  التداويل  جهازنا  هبا  فنمُغني 
من  املقتبسة  األدوات  هذه  إجرائية  وجوه  حتديد  أدق  د  نحدِّ أن  الوجه  هذا 
داخل  األدوات  هذه  اشتغال  هبا  نراقب  مضبوطة  قواعد  صورة  يف  الرتاث 

اجلديد. اجلهاز 
الرتاث  مأخوذة من  بواسطة مقوالت وقواعد  ننشئ  أن  الثاين:  الوجه 
توجيهًا  توجيهها  مع  التداولية  األدوات  أحدث  يستوعب  تداوليًا  نموذجًا 
هذا  يشكل  بحيث  والنظرية،  اللغوية  الرتاث  رشوط  مع  يتناسب  نظريًا 
يف  تتوافر  أن  الوجه  هذا  ورشط  األدوات؛  هلذه  عموديًا  تطويرًا  النموذج 
التنظري  مبحث  يف  املعلومة  النظرية  الروط  كل  املصطنع  النموذج  هذا 
خطوة  وهذه  ومناسبة…إلخ.  وبساطة  واتساق  وتنسيق  كفاية  من  العلمي 
» أصول  يف  كتاب  من  األول:  الفصل  جاء  وقد  التوظيف؛  يف  وأبعد  أعىل 
يف  بمسامهة  احلوارية «:  » مراتب  بعنوان  وهو  الكالم «  علم  وجتديد  احلوار 

الباب. هذا 
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مواقفل التداوليل النهجل سنجاعرل االعتقادل علىل تتأبسل أنل يمكنل ه ل  ❖
ذاتلئبيعرلبيابيرلاجتماعير؟

تقتيض اإلجابة عن هذا السؤال التذكري بطبيعة » التداوليات «؛ فإذا كان هذا 
– املبحث جزءًا من اللسانيات ـ يصدق عليه ما يصدق عليها من األحكام 
فله من العالئق مع املواقف االجتامعية والسياسية ما للسانيات معها؛ ومتى 
 – التجريبـي  العلم  علمية  بمنزلة  علميتها  وأن  علم  اللسانيات  بأن  سلمنا 
كام يرى ذلك بعض اللسانيني – فإنه يكون هلا من الروابط مع هذه املواقف 
هذا  مثل  يف  تتدخل  ال  املواقف  هذه  أن  ينكر  أحد  وال  معها؛  للفيزياء  ما 
واملعادالت  القوانني  جهة  من  ال  له،  املرسومة  األهداف  جهة  من  إال  العلم 

التي تضبط موضوعه.
ذات  عنارص  عىل  يشتمل  اللسانيات  من  جزء  التداوليات  إن  حقًا، 
تتناول » املعرفة املشرتكة « و »املقام « و »حقوق  التي  أبوابه  طبيعة اجتامعية يف 
تظل  القضايا  هذه  ملثل  تناوهلا  طرق  لكن  واملخاطب «،  املتكلم  وواجبات 
والسياسية  االجتامعية  املواقف  بناء  جاز  وإن  العملية؛  املواقف  عن  مستقلة 

عليها، فإن هذا البناء يكون أمرًا خارجًا عن طبيعة التناول التداويل نفسه.
َْتطى لبلوغ أهداف  نعم، إن النتائج العلمية – يف أي ميدان كان – قد متمُ
َولِّدة هلذا اخلروج إىل جمال  عملية من غري أن تكون هذه النتائج هي نفسها ممُ

االلتزام أو مسؤولة عنه.
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الأبئلرلالنطقير

خصاطصل هيل فمال ل الطبيعير،ل اللغرل يقالل كمال الصوةيرل اللغرل يقالل  ❖
اللغرلالصوةيرلوعالقاتهالساللغرلالطبيعير؟

األبجدية،  ثالثة:  عنارص  من  ترتكب  علمية  لغة  كل  هي  الصورية  اللغة 
وقواعد الرتكيب، وقواعد االستنتاج؛ فأما » األبجدية «: فتتكون من مجلة من 
الرتكيب «  » قواعد  وأما  ومتغريات؛  ثوابت  إىل  تنقسم  التي  املكتوبة  الرموز 
مجلَة  األبجدية،  هذه  رموز  بواسطة  املمكنة  الرتاكيب  بني  من  تنتقي  فهي: 
فأشهرها  االستنتاج «:  » قواعد  وأما  نحويًا؛  السليمة  أو  املقبولة  الرتاكيب 
الوضع«(،  »قاعدة  )أو  م «  املقدَّ عني  استثناء  و» قاعدة  االستبدال «  » قاعدة 
َسلَّامت  وهي تنطلق من جمموعة متناهية من الرتاكيب السليمة، جاعلة منها ممُ
– أي قضايا مسلَّم بصحتها – فتشتق منها باقي الرتاكيب الصحيحة؛ وخري 
صوغ  يف  تستعمل  التي  املحموالت  منطق  لغة  الصورية:  اللغة  عىل  مثال 

الرياضيات وكثرٍي من النظريات العلمية.
متميزتني:  مرحلتني  عىل  بناؤها  ينطوي  الصورية  فاللغة  هذا،  وعىل 
العبارات  حتدد  تنسيقية  ومرحلة  النحوية  العبارات  حتدد  تركيبية  مرحلة 
الباحثني،  بعض  فهمها  فات  التي  هي  األخرية  املرحلة  وهذه  املنطقية؛ 
وهو:  األجنبية  اللغة  يف  هلا  وضع  الذي  املصطلح  يستعملون  فأخذوا 
املعنى  دقيق  املصطلح  هذا  أن  واحلق  موضعه؛  غري  يف  » األْكِسيمُوَماتِيكْس « 
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َبيَّناه، وهو االستنتاج من مسلامت معينة، أما النقل إىل  بسيط النقل، فاملعنى 
العربية، فقد يكون بالتعبري: » التنسيق االستنتاجي « أو » التنسيق املمُسّلمي «.

وال تقف اللغة الصورية عند حد الرتكيب واالستنتاج، بل قد تمُوضع هلا 
نامذج نظرية تمُسند لعباراهتا تأويالت معينة )مثال نظرية األعداد(؛ وقد ينشأ 
بني اللغة والنموذج تقابل؛ فيكون كل تركيب مستنَتج قضيًة » صحيحة « يف 
يف  صحيحة  قضية  كل  وتكون  الصحة(،  بمسألة  يسمى  ما  )وهو  النموذج 

النموذج تركيبًا مستنَتجًا يف اللغة )وهو ما يسمى بمسألة التَّامم(.
ويمكن  الطبيعية؛  واللغة  الصورية  اللغة  بني  الفروق  تظهر  وبذلك، 
فيها  تتاميز  واصفة  لغة  الصورية  اللغة  إن  بقولنا:  الفروق  هذه  نجمل  أن 
املستويات؛  هذه  فيها  تتداخل  موصوفة  لغة  الطبيعية  اللغة  بينام  املستويات، 

وال سبيل إىل ممارستها إال بفضل هذا التداخل.
وملا كانت اللغة الصورية لغة واصفة، أمكن استخدامها يف وصف اللسان 
الطبيعي نفسه؛ فالنحو التوليدي مثالً لغة صورية اصطمُنِعت لوصف مستوى 
ضعت لوصف  الرتكيب يف اللسان الطبيعي؛ والدالليات التوليدية لغة صورية ومُ
أمُنشئت  صورية  لغة  املفهومية  والتداوليات  اللسان؛  هذا  يف  التأويل  مستوى 
لوصف مستوى التداول يف اللسان الطبيعي؛ وقد بسطنا الكالم يف هذا املوضوع 

يف كتابنا: )املنطق والنحو الصوري، دار الطليعة، بريوت 1983(.

والعلومل الرياضياتل صياغرل فيل يفيدل النطقل أنل سهل السلمل منل  ❖
فكيفل التجريبير،ل العلومل قضايال سعضل صياغرل وفيل س ل الدقيقر،ل
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االبتفادةل ووجوهل التراثل مجالل فيل النطقل أدواتل ابتخدامل تتصوةونل

فيه؟ منهال

اإلسالمي  الفكري  الرتاث  أن  إىل  احلوار،  هذا  بداية  يف  أرشنا  أن  سبق  لقد 
كانت  التي  واحلجاجية  املنطقية  باملعرفة  تشبَّع  ولغة  وفقه  وكالم  فلسفة  من 
سائدة يف وقته، وأنه ال يمكن يف نظرنا، استيعاب هذا الرتاث من غري ضبط 
وسائل  استخدام  أن  معه  صح  هذا،  صح  وإذا  واملناظرة؛  املنطق  ألدوات 
ومالئاًم  مناسبًا  يكون  سوف  وحتليله  الرتاث  وصف  يف  املعارص  املنطق 
بعضها  االستداللية،  باآلليات  مثقل  بأنه  نسلِّم  إننا  حيث  الرتاث،  لطبيعة 

يصطنع الربهان وأكثرها يغرق يف احلجاج.
العريب الكف عن إرسال  الباحث  د  َعوِّ يمُ ومن فوائد هذا االستخدام أن 
يف  والتدقيق  التحقيق  طريق  سلوك  يعلمه  وأن  فيه،  يبحث  فيام  األحكام 
له  َصِّ حيمُ الذي  العام  النظري  التكوين  إىل  باإلضافة  هذا  الرتاث،  مسائل 

بفضل التمرس عىل استعامل أدوات املنطق.
بالقياس  املتعلق  الفصل  يف  املنطقي  االستخدام  هلذا  بمثال  جئنا  وقد 
ساد  أن  فبعد  الكالم(؛  علم  وجتديد  احلوار  أصول  )يف  كتابنا:  يف  واملامثلة 
– بفضل أدوات  بيَّنا  الفلسفة اإلسالمية معنى واحد للمامثلة،  عند مؤرخي 
مستقاًل  متكاماًل  نسقًا  منها  كل  يمُشكل  هلا،  أربعة  معان  وجود   – املنطق 

خيتص بمجموعة من القوانني، أي قوانني ال يشاركه فيها غريه.



بؤاللاللغرلوالنطق

٢٠

هر،ل الوجَّ القضايال مبنطقل االهتمامل تجددل الرياضي،ل النطقل نشأةل م ل  ❖
هذهل هيل فمال المكنرل«،ل العوالمل »لنظريرل سظهوةل االهتمامل هللذال وزادل

النظرير؟لومالوجوهلاةتبائهالمبنطقلالوجهات؟

خصائص  بدراسة  خيتص  الذي  املنطق  هو  هات  املمَُوجَّ منطق  أن  املعلوم  من 
و» اإلمكان «  »الرضورة«(  )أو  » الوجوب «  تركيبها  يف  ل  َيدخمُ التي  القضايا 
من  مكونًا  هندسيًا  املثلث شكاًل  يكون  أن  » جيب  نقول:  كأن  »اجلواز«(  )أو 
أضالع ثالثة متقاطعة « أو نقول: » جيوز أن يكون الغزايل طبيباً «؛ ونذكر من 
قوانني هذا املنطق ما ييل: » الوجوب يلزم منه الوجود « و» الوجود يلزم منه 
منه  يلزم  و »اإلمكان  الوجوب «،  وجوب  منه  يلزم  و» الوجوب  اإلمكان «، 

وجوب اإلمكان «، وهلم جرًا.
لكن املناطقة مل يقفوا عند هذا املستوى الرتكيبي االستنتاجي من منطق 
وه إىل املستوى الداليل، إذ حاولوا بناء نامذج لتأويل هذه  املوجهات، بل تعدَّ
كريبكه «  » صول  رأسهم  وعىل  بعضهم  أدخل  أن  فكان  املستنتجة،  القوانني 
اقتباسه  مدعيًا  املمكن «،  » العامل  مفهوم  الستينات  يف   (Saul Kripke)

» الوجوب «  املفهوم،  هذا  بواسطة  ل،  تأوَّ وقد   ،(Leibniz) » اليبنتز «  من 
و» اإلمكان « كام ييل:

تكون القضية واجبة متى صدقت يف كل العوامل املمكنة.	 
وتكون القضية ممكنة متى صدقت يف أحد العوامل املمكنة؛ وملا كانت العوامل 	 

إىل  أمُسنِد  فقد  بعض،  إىل  بعضها  يوصل  بحيث  بينها  فيام  مرتبطة  املمكنة 
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» الوجوب « و» اإلمكان « التأويل األعم التايل:
الواقع متى صدقت يف كل عامل ممكن  ¨ القضية واجبة يف عامل  تكون 

ل إليه عامل الواقع. يوصِّ
العوامل  ¨ أحد  يف  صدقت  متى  الواقع  عامل  يف  ممكنة  القضية  وتكون 

ل إليه عامل الواقع. املمكنة التي يوصِّ
وما إن استقام للمنطقيني بناء مثل هذه النامذج الداللية اإلمكانية حتى 
قضايا  يف  النظر  وجتديد  الفلسفي،  التأمل  إلثراء  أبواب  أمامهم  انفتحت 

الفلسفة التقليدية.
الوجودي  بالوضع  يتعلق  ما  املستجدة  الفلسفية  اإلشكاليات  ومن 
اإلشكاالت  ومن  متعددة؛  ممكنة  عوامل  يف  الذوات  وبوجود  املمكنة  للعوامل 
العرضية  والصفات  الذاتية  الصفات  قضية  فيها  النظر  أعيد  التي  القديمة 

ومفهوم املامثلة واملشاهبة.
الذي وقع يف ميدان  التجديد  العريب غافاًل عن هذا  املتفلسف  وما زال 
بأدوات  اإلحاطة  إىل  تطّلعه  لعدم  املمكنة،  العوامل  نظرية  بفضل  الفلسفة 
األجنبية،  باللغات  يمُكتب  ما  أحدث  عىل  اطالعه  ولعدم  احلديث،  املنطق 

وليس له عذر يف هذا وال ذاك.
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الأبئلرلالفلسفير

الظاهراتيرل الواضحلسالفلسفرل يبدولجليًالمنلباطرلنصوصكلااللتزامل  ❖
والنزعاتل الديكاةتيرل للعقالنيرل صريحل وةفللضل )الفينومنولوجيا(ل

الادير؛لمباذاليمكنللأنلتعل لإخفاقلهذهلالفلسفرلفيلالفترةلالعاصرةلفيل

العرفر؟ل تاةيخيرل فيل نظريرل تقدمل أنل الفلسفرل لهذهل يمكنل وه ل الغرب؟ل

ولاذاللملتستط لهذهلالفلسفرلالذيوعلواالنتشاةلفيلاحمليطلالعرسيلةغمل

محاوالتلالأبتاذلحسنلحنفي؟

يستند   رصف  وصفي  منهج  أهنا  الظاهراتية  الفلسفة  عن  أعلمه  ما 
التي  للامهيات  طلبًا  بالشعور،  عالقاهتا  يف  الظواهر  استنطاق  إىل  أساسًا 
بينام  و» التعليق «؛  » القصدية «  جوهريني:  مبدأين  عىل  ويرتكز  فيها،  تقوم 
إليها  توصل  التي  النتائج  إىل  أساسًا  تستند  تنظريية  حماوالت  هي  أبحاثي 
و »فلسفة  املنطق «  و»فلسفة  و» اللسانيات «  » املنطق «  جمال  يف  الباحثون 
هي  التي  الظاهراتية،  الفلسفة  مع  فيه  تشرتك  أن  يمكن  وجه  وال  اللغة «؛ 
هذا  أعترب  لذا  والعلم؛  املنطق  إىل  منه  واملثايل  التأميل  البحث  إىل  أقرب 
اعرتض  املناظرة:  لغة  يف  عىل «  )»توجه  عميل،  عىل «  » متوجه  غري  السؤال 
إذ  االعتبار «،  » فاسد   – األصويل  بالتعبري   – ألنه  اعرتاضه(  يف  وأصاب 
وهو  به  اعتباره  ينبغي  ال  بام  املنطقي «  » اللغوي  اجتاهي  املعرتض  يعترب 

» الظاهراتية «.
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مل  بل  بعد،  تألف  مل  املعارصة  العربية  الفلسفية  الكتابات  أن  واحلق 
تعرف مثل هذه األبحاث املنطقية اللغوية، ونعزو ذلك إىل األسباب اآلتية:

اقتصارها عىل املناهج التارخيية واالجتامعية والسياسية، من غري تفطُّن إىل أ. 
وأهنا ال  متعددة،  منهجية  اختيارات  بني  واحد من  اختيار  املناهج  أن هذه 

ل غريها من حيث الروط املنطقية. َتفضمُ
املوضوعات ب.  من  بالتزود   - العريب  املغرب  بالد  يف  وخاصة   - اكتفاؤها 

إنتاج  الفرنيس،  الفلسفي  اإلنتاج  أن  ومعلوم  الفرنسية؛  باللغة  رة  املمُحرَّ
هلذا  كان  وقد  األدبية؛  التأمالت  يف  وانحبس  التارخيية  الروح  عليه  غلبت 
بلغات  املكتوب  غريه  عىل  التفتح  وعدم  الفرنيس  اإلنتاج  عىل  االقتصار 
البحث  توجيه  يف  كبري  أثر  وغريمها،  واألملانية  اإلنجليزية  مثل  أخرى 
يف  وتمُْغرق  التدقيق  من  تنفر  أدبية،  وجهًة  خاصة  واملغرب  عامة  العريب 

التعميامت.
دارس ج.  متناول  يف  بعد  ليست  واللسانية  املنطقية  باملباحث  اإلحاطة  إن 

متفلسفة  عند  االقتناع  اآلن  حد  إىل  حيصل  مل  ألنه  ذلك  العريب،  الفلسفة 
تكوين  حتصيل  برضورة  أسالفهم،  عند  حصل  كام  املعارصين،  العرب 

كاف يف املنطقيات.
التعصب  بأن  التذكري  فيمكن  » الديكارتية «،  العقالنية  رفض  عن  أما 
إغراء  رشك  يف  حسني  طه  وقوع  منذ  ابتدأ  العربية  البالد  يف  العقالنية  هلذه 
العرب  الباحثني  بعض  التعصب  هذا  عىل  استمر  ولقد  الفرنسية؛  الثقافة 
حلدودها  ورسم  العقالنية  هلذه  مواجهة  من  وقع  مما  الرغم  عىل  املعارصين، 
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هذه  االعتبار  بعني  هؤالء  يأخذ  أن  من  وبدالً  نفسه؛  األصيل  موطنها  يف 
املراجعة يف تقويم الرتاث اإلسالمي، فضلوا البقاء عىل التشبث والتوسل بام 

جتاوزه غريهم، ولو كان هذا الغري هو نفسه صانع هذه العقالنية.
وعىل هذا، فإننا نقرر احلقيقتني التاليتني:

ذهبت،  » الديكارتية «  للعقالنية  املوضوعية  األسباب  إن  أوالمها: 
األبدي،  العقالنية  هذه  بصواب  بالقول  االستمرار  يف  احلق  معها  وذهب 

اث اإلسالمي. وصالحيتها لتقويم الرتُّ
» ديكارت «  عند  ِرضت  عمُ » الديكارتية «  العقالنية  إن  الثانية:  احلقيقة 
والبيان  احِلجاجي  االستدالل  معايري  إال  عليه  تنطبق  ال  خطاب  يف  نفسه 
تدعي  الذي  الربهان  عىل  والبيان  احِلجاج  م  َقدَّ يمُ أن  األْوىل  فكان  اللغوي، 

هذه العقالنية التزامه.
ينبني  الذي   – منهجي  أن  قلت  مما  فيظهر  املادية،  النزعات  عن  وأما 
يكون  أن  إال  يمكن  – ال  احلجاج  ونظرية  واملنطق  التداولية  اللسانيات  عىل 
وال  االختيار،  هذا  مربرات  ذكر  سبق  وقد  النزعات،  هلذه  خمالفًا  اختيارًا 

رضورة للعودة إليها، وإنام أكتفي باإلشارة إىل أمرين منهجيني أساسيني: 
االختصاص  املادية  النزعات  عي  َتدَّ التي  القضايا  بعض  إن  أوهلام: 
أدق  بوسائل  واحِلجاجيات  التداوليات  باب  يف  تناوهلا  يمكن  بمعاجلتها 

وأبلغ، مثل مفهوم » الفعل « ومفهوم » األمر « وغريمها.
ضبط  إىل  اإلمكان  بقدر  يسعى  التداويل  احِلجاجي  املنهج  إن  ثانيهام: 
يبتدعه،  أو  يصوغه  أو  ه  َيِصفمُ الذي  والواقع  النص  بني  القائمة  العالقات 
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من  فتتحرر  اجلانب،  هذا  تغفل  االجتامعية  أو  التارخيية  املادية  املناهج  بينام 
املنصوص عليه؛  الواقع  إىل  النص  االنتقال من  يوجبها  التي  املنهجية  القيود 
من  نظرية  فائدة  ال  َرتَّْب،  وتمُ رشوطه  َمْع  ْ جتمُ مل  ما  االنتقال  هذا  أن  واحلق 
النتائج التي تتوصل إليها هذه املناهج، لكن ال يمنعها ذلك من فوائد عملية 
للتوجيه  خضعت  إذا  أقصد  اإلرادة،  هبا  وتعلقت  الضامئر،  هبا  َعِلقت  إذا 

الفكري )= اإليديولوجي( واالستخدام االلتزامي.

نقدكمل ئبيعرل فيل التشككنيل سعضل مزاعمل تفنيدل يمكنل كيفل  ❖

يحم ل النقدل هذال أنل يدعيل ممنل أةكللون،ل ومحمدل اجلاسريل لألبتاذينل

خلفيرلذاتير،لأولستعبيرلآخرللاذالاجلاسريلوأةكونلسالذات؟

حمض  منطقي  نقد  اجلابري  عابد  وحممد  أركون  حممد  لألستاذين  نقدنا  إن 
ومربراته منهجية رصفة.

احلوار  أصول  » يف  كتاب  موضوع  أن  فمعلوم  املربرات،  هبذه  فلنبدأ 
اإلسالمي؛ ومعلوم  الرتاث  املناظرة « يف  » منهجية  الكالم « هو  علم  وجتديد 
أيضًا أن هذه املنهجية ترتبط بإشكالني اثنني أساسيني مها: اإلشكال املنطقي 

واإلشكال اللغوي.
اإلشكال املنطقي: خاض هذان الباحثان يف هذا اإلشكال عند حديثهام 
عن » العقالنية « اإلسالمية؛ وقد وصف أحدمها عقالنية املناظرة )هو منهج 
دُّ  َيعمُ فاجلابري  اآلخر،  به  وصفها  ما  بنقيض  األصول(  وعلم  الكالم  علم 
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وأركون  جتاوزها(  جيب  بيانية  )عقالنية  عقالنيتها  يف  ناقصة  املنهجية  هذه 
يعتربها مغالية يف عقالنيتها )عقالنية برهانية أرسطية جيب نبذها(.

اإلشكال،  هذا  إىل  املؤلفني  هذين  من  كل  تعرض  اللغوي:  اإلشكال 
» للمنهجية  التنظري  يف  احلديثة  اللسانيات  نتائج  استخدام  ادعى  فأركون 
جمموع  عىل  العربية  اللغويات  نتائج  تعميم  ادعى  واجلابري  اإلسالمية «، 

اإلنتاج اإلسالمي باستثناء الفكر الفلسفي الرشدي.
املنهج  هذا  وبتطبيق  لساين،  منطقي  منهج  باستخدام  بحثنا  اختص  وملا 
نتعرض  أن  لزم  » املناظرة «،  وهو  لساين  منطقي  نفسه  هو  موضوع  عىل 
إن  بل  هبا،  خرجا  التي  األحكام  نراجع  وأن  املتناقضني  السالفني  للموقفني 
نقيض  أحدمها  دام  ما  للثاين،  التعرض  منطقيًا  منه  يلزم  ألحدمها  التعرض 
تقتيض  أن  حني  إىل  فكرمها  من  جزء  يف  إال  هلام  نتعرض  أال  لزم  كام  اآلخر، 
الرضورة املنهجية يف بحث من األبحاث املقبلة التطرق هلذا اجلانب أو ذاك 
والبيان  » الربهان  الثالثي:  التقسيم  مثل  الفكر  هذا  من  الباقية  اجلوانب  من 
أو  أركون،  عند  القرآنية «  » القراءة  مفهوم  أو  اجلابري،  عند  والعرفان « 

التطرق ألفكار غريمها من الباحثني، مغاربة ومشارقة.
بكونه  الرصفة  املنطقية  صبغته  فتظهر  وأركون،  للجابري  نقدنا  عن  أما 
التساهل  يمكن  والتي  وحدها،  منها  انطلقا  التي  املسلامت  عىل  ينصب  ال 
فيها واعتبارها من القرارات املنهجية املمكنة، وإنام باخلصوص عىل الطريقة 
بالربهان  أظهرنا  فقد  املسلامت؛  هذه  من  األحكام  بعض  استنتاج  يف  املتبعة 
الباحَثنْي؛ فام أجرياه عىل » املنهجية  القاطع الفساد املنطقي هلذه الطريقة عند 
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البيان حيث  يزاول  فاجلابري  الطريقة،  بأن جيري عىل هذه  أْوىل  اإلسالمية « 
التعقيل حيث يدعو لطريق مغاير  بالربهان، وأركون يامرس  ينبغي أن يقوم 
إليه،  يقصدا  مل  إن  ب » املفارقة «  ى  يسمَّ باب  من  فساد طريقهام  فكان  للتعقيل، 
الفساد،  هذا  لرفع  مقبوالً  سبيل  وال  إليه؛  قصدا  إن  » املغالطة «  باب  ومن 
يستحق  ال  معاند  مكابر  فهو  املنطق  غري  إىل  ونسبه  ذلك  أنكر  من  وكل 

املحاورة.

النظرل وستفضي ل اإلبالمل فالبفرل منل البرهانل أه ل سنقدل قمتمل لقدل  ❖
صلرل النقدل لهذال فه ل  – اجلدليل الكالميل النطقل أيل  – والأصوليل الكالميل

سبطالنل القولل إلىل أتباعهال انتهىل التيل الرازقل عبدل مصطفىل مبدةبرل مال

أصالرلالفلسفرلالشاطيرلفيلاإلبالم؟

حقًا، لقد هنضنا بأقوى األدلة عىل الفلسفة املشائية األرسطية يف سياقها العريب، 
يستوف  مل  الفكر  هلذا  العريب  اعتناق  أن  اعتربنا  فقد  اليوناين؛  سياقها  يف  ال 

الروط اللغوية واملنطقية التي ينبغي توافرها يف كل منقول عن الغري:
اإلسالم أ.  فالسفة  تعبريات  أن  اللغوية  بالروط  اإلخالل  صور  من 

فاستغلقت  العريب،  للبيان  التداولية  للمقتضيات  خمالفة  جــاءت 
الفكر  عموم  يف  تأثريهم  بالتايل  وانحرس  األفهام،  عىل  بركاكتها  كتاباهتم 
ما  وال مضايقة، عىل عكس  اضطهاد  طبيعيًا من غري  انحسارًا  اإلسالمي 
غريهم  من  أكثر  يكونوا  فلم  املتأخرين،  الفلسفة  مؤرخي  بعض  يزعم 
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أن  نعلم  فال  والتضييق،  للخنق  عرضة  وصوفية  وفقهاء  متكلمني  من 
أولئك،  أمر  من  نعلم  مثلام  مصلوبًا  أو  حمروقًا  أو  بالسوط  مرضوبًا  فيهم 
طرق  لب  صمُ يف  قائمة  ذاتية  داخلية  نفوذهم  ضعف  أسباب  كانت  وإنام 
مع  التواصل  عن  قطعتهم  التي  الطرق  هذه  لفكرهم،  اللغوي  بنائهم 

العربية. باللغة  الناطقني  مجهور 
الفلسفية جاءت خمالفة ب.  أن دعاوهيم  املنطقية  بالروط  من صور اإلخالل 

وما  أنفسهم،  هم  يزعمون  ما  خالف  عىل  املنطقي،  الربهان  ملقتضيات 
أقل  ليست  فأدلتهم  أنصارهم؛  من  الفلسفة  مؤرخي  بعض  اليوم  يزعم 
واألصوليني؛  املتكلمني  من  غريهم  أدلة  من  برهانية  أكثر  وال  حجاجية 
قياس  من  حجاجية،  استداللية  طرقًا   - هؤالء  سلك  كام   - سلكوا  فقد 
متثييل وتشبهات ومقارنات، وربام كانوا أقل توفقًا من غريهم يف ممارستها، 
بعادات  األخذ  عىل  وإرصارهم  الكالم،  يف  العريب  عادات  عن  خلروجهم 

اليونان اللغوية باعتبارها برهانية.
بذلك  وأهنم  منطق،  أصحاب  هم  الفالسفة  بأن  علينا  االعرتاض  أما 
علينا  يتوجه  فال  قضاياهم،  عىل  االستدالل  يف  طرقه  التزام  إىل  أقرب 

للدليلني التاليني:
الفقهاء أ.  بعض  إن  بل  غريهم،  دراية  من  أقوى  تكن  مل  باملنطق  درايتهم  إن 

عىل  والدليل  وآفاقه؛  وأبعاده  املنطق  طبيعة  إدراك  يف  فاقوهم  واملتكلمني 
وأهنم  بوضوح،  بذلك  الفالسفة  يقل  ومل  باستقالله،  قالوا  أهنم  ذلك 

أدخلوه يف جماالت غري فلسفية، ومل يسبقهم الفالسفة إىل هذا.
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لدى ب.  واضحًا  يكن  مل  املنطقية  والقضية  الفلسفية  الدعوى  بني  الفرق  إن 
)فقهاء  غريهم  عمد  بينام  تلك،  عىل  هذه  رشوط  فأسقطوا  الفالسفة، 
إخراج  عىل  وعملوا  بينهام،  واملمنهج  املرتب  الفصل  إىل  ومتكلمون( 

املنطق من سياقه امليتافيزيقي اليوناين.
الفكر  تقويم  يف  معايرينا  هي  واملنطقية  اللغوية  الروط  كانت  إذا 
» األرسطي « لفالسفة اإلسالم، فهي أيضًا معايرينا يف تقويم الفكر الكالمي 
واألصويل؛ وإن إنزال هذه املعايري عىل هذا الرتاث يلزم منه إثبات احلقيقتني 

التاليتني:
التبليغية أ.  الوسائل  كل  بتوظيف  يكتف  مل  واألصويل  الكالمي  الرتاث  إن 

للغة العربية، بل إنه أخضع هلذه الوسائل ما أخذه عن الغري، فاشتغل عىل 
هها  ووجَّ رها  فحوَّ األصلية،  مضامينه  عىل  اشتغاله  املنقولة  املضامني  هذه 
التوجيه جهاًل وال  التحوير وال هذا  يكن هذا  املختارة ومل  القيم   بحسب 
خيانة للمنقول، وإنام كان وعيًا أقوى من وعي الفالسفة برضورة تأصيل 
اإلسالمي،  التداويل  املجال  يف  نتجًا  ممُ يصري  حتى  ومعنًى،  مبنًى  املنقول، 
وال يبقى هذا املنقول أسريًا معزوالً مقطوعًا كام بقي عند الفالسفة، وهم 

غائبون كليًا عن أسباب ذلك.
املناسبة ب.  املنطقية  بالروط  قيام  خري  قام  واألصويل  الكالمي  الرتاث  إن 

ع املتكلمون واألصوليون ممارسة الربهان كام  ملوضوعاته ودعاويه، فلم َيدَّ
أبرص  كانوا  ألهنم  إال  ذلك  وما  املهندس؛  أو  الريايض  أو  املنطقي  يامرسه 
مههم  وا  قرصمُ وإنام  الطبيعي،  اخلطاب  يف  االستدالل  بطبيعة  الفالسفة  من 
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املناظرة «  » مبحث  هي  النظرية  وهذه  متسقة،  حجاجية  نظرية  بناء  عىل 
وجاؤوا فيها بام مل يأت به الفالسفة يف باب االستدالل الربهاين.

يتبني مما قلنا أن األسباب التي دعتنا إىل جتاوز الفلسفة املشائية اإلسالمية، 
وجتديد النظر يف علم الكالم وعلم األصول، هي بالدرجة األوىل أسباب لغوية 
تداولية وأسباب منطقية استداللية؛ بينام األسباب التي دعت مدرسة مصطفى 
الثالثة؛  املعرفية  القطاعات  تتعلق بمضامني هذه  التجاوز  الرازق إىل هذا  عبد 
فإن ظهر اتفاقنا مع هذه املدرسة يف بعض اجلوانب من الفكر اإلسالمي، فلم 
يكن بطريقها وال حتت تأثريها؛ كام إن دعوتنا إىل نبذ الفلسفة املشائية ال تتعلق 
إال بالطرق التي نمُِقلت هبا إىل جمال التداول اإلسالمي العريب؛ أما هذه الفلسفة 
اليوناين، فال يعنينا أمرها، فقد تكون باطلة وقد تكون صحيحة يف  يف سياقها 
هذا السياق؛ ولكنها تظل عىل األقل مناسبة لغويًا هلذا السياق؛ أما أتباع مدرسة 
مصطفى عبد الرازق، فقد حاولوا إبطال هذه الفلسفة من حيث هي حمتوى، ال 

من حيث هي صيغة عربية كام فعلنا نحن، وهذا وجه االختالف بيننا.

❖ مالموقفكملمنلالتراثلالنقديلللدينلوالكتبلالقدبرلفيلالفكرلالعرسيل
والغرسي؟لومالموقفكملمنلنقدلالتصوفلخاصرلفيلالتراثلالعرسيلوالفكرل

السلفيلالعاصر؟

نجيب عن جانب الرتاث الناقد من سؤالكم من الوجوه الثالثة اآلتية:



ةباط لئاسر،لةقمل١،ل٢٠١٠

3١

ليس أ.  عامة  الدينية  للعقيدة  الناقد  الرتاث  إن  املنطقي:  املبدئي  الوجه 
من  عملية  قواعد  أفضل  وال  حسية،  شواهد  أقوم  وال  عقلية،  أدلة  أقوى 
توجه  إمكان  حيث  من  له  كاملعتقد  للدين  فاملنتقد  نفسها؛  الدينية  العقيدة 
إمكان  حيث  ومن  » معارضة «،  أو  » نقضاً «  أو  » منعاً «  عليه  االعرتاضات 

دفع هذه االعرتاضات باإلثبات أو اإلبطال.
الوجه الزمني التارخيي: ال أحد ينازع يف أن الرتاث الناقد للعقيدة الدينية ب. 

الدينية  بالعقيدة  االلتزام  صنعه  مثلام  واحلضاري  الثقايف  التاريخ  يصنع  مل 
عىل األقل إىل حد اآلن؛ وال يتوجه علينا االعرتاض بأن التدين كان سببًا 
» التعصب  باسم  قبل  من  أو  الديني «  » التطرف  باسم  اليوم  يسمى  فيام 

الديني «، وذلك للدليلني اآلتيني:
التعصب؛  ¨ يف  بالرضورة  واقعًا  الدين  يف  معتقد  كل  ليس  أوهلام: 

وعِمل  به  سلَّم  وقد  مقبول،  مبدأ  دين ﴾  ويل  دينكم  ﴿ لكم  فمبدأ 
به كثري ممن تعلقت مهتهم بالدين، ادعاًء أو دفاعًا.

التعصب؛  ¨ من  بالرضورة  خاليًا  للدين  منتقد  كل  ليس  ثانيهام: 
 – ض ملثل هذا التطرف؛ فقد يبني هذا املنتقد  فاملنتقد كاملعتقد معرَّ
بالغري ومتنعه حقوقه  – مواقف عملية ترضُّ  عىل أفكاره واعتقاداته 

يف املخالفة.
التالية، وهي: إن اخلوض ج.  إنكار احلقيقة  الواقعي: ال يمكن  العميل  الوجه 

أن  املجاوزة  هذه  عىل  والدليل  متجاوزًا؛  أمرًا  اليوم  أصبح  الدين  نقد  يف 
حتى  قبل،  ذي  من  وأعمق  أقوى  واقعنا  يف  صار  ينية  الدِّ بالفعالية  الوعي 
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التي  الفلسفات  إىل استمرار  منه  دينية  أقرب إىل ظهور فلسفات  اليوم  إننا 
تنتقد الدين كام يف القرن املايض والذي قبله أو يف مطلع هذا القرن؛ وإين 
وأن خترج  املقبل،  القرن  ويتجدد يف مطلع  الديني  النظر  ينشط  أن  ألتوقع 

هبذا االنبعاث إىل الوجود، فلسفات يف العقيدة واإليامن.
أما عن جانب التصوف من سؤالكم وعالقاته بمنتقديه من » سلفيني « 
بسط  اليسري  من  فليس  وضعيني(،  أو  تارخييني  أو  )ماديني  سلفيني «  و» ال 
يف  نكتب  وسوف  هنايته،  عىل  يوشك  الذي  احلوار  هذا  يف  فيها  الكالم 
التصوف  عىل  جيري  ما  أن  بالقول  نكتفي  وإنام  قريب،  عام  املوضوع  هذا 
فاملواقف  تسلف «؛  » الالَّ وعىل  » التسلُّف «،  عىل  كذلك  جيري  انتقادات  من 

ض ألن تصدق يف حقه الصفات التالية: َعرَّ الثالثة كل منها ممُ
التبديع: وذلك بموجب ما نسميه » مبدأ التحول «، ويقيض هذا املبدأ بأنه أ. 

الزمني  التطور  عوامل  دخول  مع   – معرض  وهو  إال  عقدي  تيار  من  ما 
تغريات  فيه  حتدث  ألن   – عليه  الشخيص  والتكوين  البيئي  واالختالف 

وتطرأ عليه تلونات تبتعد به قلياًل أو كثريًا عن أصوله ومنابعه.
املبدأ ب.  هذا  ويقيض  ور «،  الدَّ » مبدأ  نسميه  ما  بموجب  وذلك  التجميد: 

متقاربتني  بمرحلتني  فيه  رُّ  َيممُ ر  ممُ عمُ وله  إال  عقدي  تيار  من  ما  بأنه  الثاين 
األخرى  وختتص  والتجديد  باالجتهاد  إحدامها  خَتَْتصُّ  متباعدتني،  أو 

باجلمود والتقليد.
هذا ج.  ويقيض  التغلُّب «،  » مبدأ  نسميه  ما  بموجب  وذلك  العدو:  مواالة 

للتغلب  إمكان  أكرب  لنفسه  إال وحيقق  تيار عقدي  ما من  بأنه  الثالث  املبدأ 
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يف  به  تَّهم  يمُ أن  يمكن  نقص  أشنع  اخلصم  هذا  إىل  ينسب  بأن  خصمه  عىل 
ظروف املواجهة وهو بالذات التعامل مع العدو.


