




� --------------

يقدم مركز محمد حسن الوزاين للدميقراطية والتنمية البرشية مجموعة
نصوص العروض التي كانت محور الدورة الثانية للمحارضات

لـ 2018/2016.

ندعو القراء إىل تصفح العروض واملناقشات عىل املوقع اإللكرتوين
ملركز محمد حسن الوزاين للدميقراطية والتنمية البرشية

وذلك يف قسم »األنشطة« للموقع.

للمزيد من املعلومات :

مركز محمد حسن الوزاين للدميقراطية والتنمية البرشية
53 زنقة عالل بن عبد الله، الدار البیضاء

الھاتف : 0522-45-02-28 / 0666-20-44-62
centremho@gmail.com : الربيد اإللكرتوين

 www.mohamedhassanouazzani.org : املوقع اإللكرتوين



املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�



� --------------

الفهرس)*(
ن�صو�ص بالعربية

 )*(
 

- احلاج اأحمد معنينو املجاهد .....................................................

عثمان املن�صوري ..........................................................  

- من الهوية اإىل الهوية املواطنة : احلقوق اللغوية والثقافية ....................

جمال بندحمان ...........................................................  

لهية عند ابن عربي ........... - الن�ص والختالف : هرمينوطيقا ال�صورة الإ

.............................................................
 

حممد �أمعار�ش  

خالق وال�صيا�صة ............................................ - عالل الفا�صي : الأ

ني ................................................................
َ

علي َح�ص  

9

9

2�

2�

�7

�7

67

67



املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(6



7 --------------

Mots d’accueil de Mme Houria Ouazzani,
Présidente du CMHO, à l’occasion
de la conférence du 2 mars 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Professeurs, Chers Amis

Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie 
et le Développement humain, je vous souhaite la bienvenue.

Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’accueillir en la 
personne de Monsieur Seddiq Maaninou non seulement le 
journaliste, le dirigeant de la Télévision marocaine et de la 
communication qu’il a été, l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
celui important qu’il a consacré à son très cher père, Hadj Ahmed 
Maaninou, le Combattant pour la liberté et la dignité de son pays, 
mais aussi et surtout l’ami de la famille de Mohamed Bel  Hassan 
Ouazzani, mon père. 

En effet, Hadj Ahmed Maaninou a été le compagnon fidèle de 
mon père dans son combat pour la libération du Maroc et pour 
l’avènement d’institutions et de droits démocratiques au profit de 
tout le peuple marocain. 

Je puis témoigner de son indéfectible fidélité à mon père aussi 
bien dans les moments heureux de l’indépendance que durant 
la période éprouvante du combat pour l’instauration d’un État 
constitutionnel et d’une société démocratique.

A la suite du décès de Mohamed Hassan Ouazzani et de mon 
frère Izarab, Hadj Ahmed Maaninou n’a cessé de m’accorder tout 
son appui et son soutien jusqu’à son dernier souffle. Il a toujours 
été présent à chacune des commémorations de la mort de mon 
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père, célébré à Fès le 9 septembre de chaque année. Il prononçait 
toujours un discours vibrant en hommage à mon père et tenait 
à engager les participants à suivre l’exemple de patriotisme, de 
dévouement entier à la Patrie qu’incarnaient Mohamed Hassan 
Ouazzani et ses proches compagnons dont Hadj Ahmed Maaninou 
figure au premier rang.

C’est dire l’émotion qui est la mienne d’entendre le témoignage 
de Seddiq Maaninou qui s’est attaché à écrire une biographie 
détaillée et richement documentée de son père. 

Je tiens surtout à remercier Si Seddiq d’apporter, par 
son témoignage dans ce lieu dédié à Mohamed Bel Hassan 
Ouazzani, un souffle profond pour nous amener à nous inspirer 
du patriotisme authentique qui a animé les combattants de la 
libération nationale.

Au moment où de nombreux esprits sont égarés, sans repères, 
dans ce monde contemporain, il est indispensable d’apporter des 
éclairages objectifs sur des situations particulièrement perturbées 
vécues par les générations précédentes. C’est pour mieux saisir 
les opportunités du présent et préparer un avenir le plus serein 
possible aux nouvelles générations : il est commun de dire qu’il 
faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on est et où l’on va vers 
si possible un avenir maîtrisé. 

C’est dire le vif intérêt que nous portons à la séance de ce 
jour, présidée par le Professeur Mohamed Maarouf Dafali, dont 
les connaissances sur la période coloniale sont infinies. Je tiens 
particulièrement à le remercier d’autant plus qu’il est un de 
initiateurs des activités qui se sont déployées dans notre Centre 
depuis sa création en 2014. Mes remerciements s’adressent aussi 
au Professeur Othmane Mansouri qui s’est proposé d’apporter 
son commentaire sur la biographie présentée ici et sur l’apport 
de Hadj Ahmed Maaninou dans une période cruciale de notre 
histoire nationale.



9 --------------

الحاج أحمد معنينو املجاهد)*(

2(عثامن املنصوري)**( )�(

ي�سرين يف م�ستهل هذه �لكلمة �أن �أعرب عن �سروري بهذه �ملنا�سبة �لتي �أتيحت 

هذه  �ساأقدمه يف  ما  �أن  و�ثقا  كنت  و�إن  �لكتاب،  هذ�  تقدمي  بدلوي يف  ديل  لأ يل 

�ساتذة  �أمثال �لأ �لوريقات ل يرقى �إىل ما �أدىل به كتاب كبار �سبقت لهم قر�ءته، 

�ملرحوم حممد �لعربي �مل�ساري و�سعيد بن�سعيد �لعلوي وحممد �سبيال. 

�سدر هذ� �لكتاب �لقيم �سنة ��20 - عن من�سور�ت د�ر �أبي رقر�ق، �لطبعة 

وىل، يف �00 �سفحة. وهو باكورة �سل�سلة من �لكتب �لتي �ألفها حممد �ل�سديق  �لأ

معنينو، يف �إطار �سل�سلة �أطلق عليها عنو�ن �أيام زمان، ولعل هذ� �لكتاب هو �لذي 

حد�ث  حتافنا برو�ئع من ذكرياته وذ�كرته �لتي تختزن �لكثري من �لأ فتح �سهيته لإ

كادت  �أو  غيبته  ما  �ملتمر�ش  �ل�سحايف  بدقة  ت�سجل  �لتي  و�لنطباعات  و�ملو�قف 

ول بعنو�ن :  ن، �جلزء �لأ حد�ث و�ستائر �لن�سيان. وقد �سدر منها حلد �لآ تغيبه �لأ

�ل�سنة  نفـ�ش  �لثانـي يف  �29 �سفحـة، و�جلزء  ��20، يف  �سنة  �ل�سلطـان،  موكـب 

بعنو�ن : �لفتح �ملبني يف �29، و�سدر �جلزء �لثالث يف �سنة 20�6 بعنو�ن : معركة 

�لوجود يف ��0 �سفحة. 

كادميي  ول �أخفي منذ �لبد�ية �أنني �أنطلق يف هذه �لقر�ءة متخففا من جبة �لأ

�إىل حد كبري، منبهر� ب�سخ�سية �ل�سخ�ش �لذي تطرق �لكتاب �إىل �سريته وهو �حلاج 

�ستاذ حممد معروف �لدفايل،  عثمان املن�صوري و�لأ �ستاذ  20�7، مب�ساركة �لأ 2 مار�ص  حما�سرة   )*(
د�ب - عني �ل�سق. �أ�ستاذ ودكتور يف �لتاريخ �ملعا�سر بكلية �لآ

)**( عثمان �ملن�سوري : رئي�ش �جلمعية �ملغربية للبحث �لتاريخي.



�أحمد معنينو، �ملجاهد، بكل معاين �جلهاد �ملعروفة. كما �أن �أ�سلوب �ملوؤلف وطريقته 

و�ملو�قف  وم�ساعره  نف�سه  وخلجات  �أفكاره  عن  �لتعبري  من  ومتكنه  �لكتابة،  يف 

حد�ث �لتي عاينها بجو�ر و�لده �أو �سمعها عنه، بكل �سال�سة وي�سر، �ألب�سني  و�لأ

مر، وقررت �لتفاعل  جبته، ف�سار من �لع�سري علي �خلروج منها، بل ��ستمر�أت �لأ

مع ن�سو�ش هذ� �لكتاب، من خالل �لرتكيز على بع�ش �لنقط �لتي عن يل �أنني 

ميكن �أن �أ�سهم بها يف �لتعريف بقيمته، معرتفا منذ �لبد�ية �أن ما �ساأقدمه هو جهد 

�ملقل، ومتمنيا للموؤلف �ملزيد من هذ� �لعطاء �لرثي �لذي يوؤرخ فعال ملحطات هامة 

من تاريخ مغربنا �ملعا�سر.

1 - ح�صور التاريخ يف هذا الكتاب : 

�ساأنطلق يف هذه �لقر�ءة من فقرتني �سمهما �لكتاب يف �ل�سفحة �ل�سابعة منه، 

جاء يف �أولهما ما يلي : 

�أحمد عن قرب، فدققُت يف  تتبع خطو�ت �حلاج  »... لقد متكنُت من 

وقر�أت  ندية،  و�لأ و�ملد�ر�ش  ماكن  �لأ وزرُت  و�لتو�ريخ،  و�لوقائع  حد�ث  �لأ

جر�ئد ذلك �لزمان، ومتتعت مبقالته وتعليقاته وم�ساهدة �سوره، و�سعرُت يف 

نه ظل جزء� مني، يقا�سمني �ساعات  مر �أن و�لدي مل يغادرين، لأ نهاية �لأ

�ل�سدة و�لرخاء، ير�سدين وين�سحني ويثري �نتباهي...«

وجاء يف ثانيتهما ما يلي :

وهو  �سنو�ت،  عدة  ��ستمر  جمهود  ع�سارة  ن 
ّ
يكو �لكتاب  هذ�  �إّن   ...«

�إنه  �لزمان،  �ملغرب، على مدى قرن من  تاريخ  �أحد�ث  عبارة عن جولة يف 

يف �حلقيقة حفريات يف تاريخ �لن�سال �لوطني. ومع ذلك فهذ� �لكتاب لي�ش 

تاأكيد  �أدعيه، ولكنه بكل  ن ذلك �خت�سا�ش ل  تاأريخا للحركة �لوطنية، لأ

�ل�ستقالل  �أجل  �لوطني من  �لن�سال  تاريخ  �إطاللة كبرية وخمت�سرة على 

و�حلرية، وبناء �ملغرب �لدميقر�طي �حلديث...«

املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�0



�سو�ء  متعددة،  باأ�سكال  حا�سر  �لتاريخ  �أن  بجالء  تو�سح  �لكتاب  قر�ءة  �إن 

�ملوؤلفات  �سنف  يف  تلقائيا  �لكتاب  ي�سنف  مما  �لتناول،  �أو  �ملو��سيع  �أو  �ملنهج  يف 

�لتاريخية، ويندرج فيما تعارف �لباحثون على ت�سميته بتاريخ �ملغرب �لر�هن.

و�ساأحاول تو�سيح ذلك من خالل بع�ش �لعناوين �ل�سغرية، �لتي تفي بالغر�ش، 

دون �لدخول يف �لتفا�سيل.

ووطنية  �سيا�سية  و�سرية �سخ�سية  يتناول حياة  نه  : لأ الكتاب بحث بيوغرايف 

لعبت �أدو�ر�ً متعددة على م�ستويات خمتلفة : �ل�سيا�سة و�لتعليم و�لفكر و�ل�سحافة 

و�ملقاومة، ويتتبع م�سارها من �لولدة �إىل �لوفاة، متق�سيا ومنقبا وموثقا لهذ� �مل�سار، 

وهذ� �لعمل جزء من عمل �ملوؤرخني.

املتحدث  املحطات  غلب  لأ املو�صحة  التاريخية  بال�صياقات  البيوغرافيا  تاأطري 

عنها :  وهو ما نلم�سه يف ��ستعر��ش �ملوؤلف للمحطات �لتي ميزت م�سار �ملرحوم 

فمنذ  عام.  هو  وما  �سخ�سي  هو  ما  �لتاأطري  ويتمازج يف هذ�  معنينو،  �أحمد  �حلاج 

و�ساع �لتي كان عليها �ملغرب قبيل  �لبد�ية، �ختار �ملوؤلف �أن ي�سعنا يف �سورة �لأ

وغد�ة ولدة �حلاج �أحمد، حيث يتحدث عن موؤمتر �جلزيرة �خل�سر�ء، و�ل�سر�ع بني 

حد�ث �ل�سيا�سية من �آثار على �أو�ساع  �لعزيزيني و�حلفيظيني، وما ترتب عن هذه �لأ

مدينة �سال و�أهلها.

الكتاب تاريخ ملدينة �صال ولتاريخ املغرب : حت�سر مدينة �سال بقوة يف �لكتاب، 

حياء  لأ وو�سفا  ذكر�  جند  حيث  �لكتاب.  �سفحات  لكل  مو�ز  تاريخ  �أمام  وكاأننا 

و�أ�سو�قها  وزو�ياها  وم�ساجدها  وكتاتيبها  ومد�ر�سها  �لدينية  وموؤ�س�ساتها  �ملدينة 

و�أ�سماء رجالتها و�أعالمها وعائالتها و�لعاد�ت �ل�سائدة فيها، وعالقات مكوناتها مع 

بع�سها �لبع�ش، وو�سفا للمدينة من �ساهد عيان عارف بجغر�فيتها وخبري مبعاملها. 

وكما �أن �لكتاب تاريخ للمدينة وبيوغر�فيا لزعيم وطني، فهو بحق - كما قال 

�ملوؤلف - جولة يف �أحد�ث �ملغرب على مدى قرن من �لزمن، وقد �عتمد �أي�سا على 

�أطروحة  �لنادرة عن �سال يف هذه �لفرتة، وخا�سة  طروحات  بع�ش �لدر��سات و�لأ

�� الحاج أحمد معنينو املجاهد



�لعربي  و�أطروحة   ،�9�2 �إىل حماية   ���� قنبلة  من  �سال  معنينو عن  �ملغرب  عز 

عن  ريفي  ود�نييل   ،)�9��-�9�0( و�لرباط  ب�سال  �لوطني  �لعمل  عن  �لو�حي 

ليوطي وموؤ�س�سة �حلماية، وجاك كو�ستي يف كتابه عن بيوتات مدينة �سال. و�إن كان 

�ملوؤلف قد لحظ با�ستغر�ب قلة ما كتب من مذكر�ت عن مرحلة �لكفاح �لوطني، 

وما بعد �ل�ستقالل، وهو يالم�ش هنا م�سكلة كبرية يف تاريخنا، ويف تاريخ �ملغرب 

يف  و�مل�ساركني  �ملنخرطني يف حمطاته  �أن  وهي  �خل�سو�ش،  على  و�ملعا�سر  �لر�هن 

�أحد�ثه مل يكتبو� ما ي�سفي غليل �لباحثني، وما كتب تتخلله نو�ق�ش كثرية، من 

ق�ساء و�لتحريف. ولهذ� جنده يلح، كما  قبيل �ل�سكوت و�لتغا�سي و�لت�سليل و�لإ

�ألح و�لده من قبل على �ملو�سوعية و�لنز�هة وقول �حلقيق.

ولكنها  �لذ�كرة،  على  كتابه  يف  �ملوؤلف  �عتمد   : والتوثيق  والتدقيق  ال�صبط 

�سفاء �مل�سد�قية  لي�ست ذ�كرة جاحمة مطلقة، بل هي مقيدة بقيود و�سعها �ملوؤلف لإ

�لتي  �ل�سفوية  �لرو�يات  تت�سمن  �عتمدها  �لتي  فاملادة  �لعلمية عليها.  و�ملو�سوعية 

تلقاها مبا�سرة من و�لده، �أو عاينها بنف�سه، ولكنه مل يكتف بذلك - كما جاء يف 

رث �ملكتوب لو�لده، من  �لفقرة �لتي ��ست�سهدنا بها يف �لبد�ية، بل �عتمد على �لإ

مقالت وكتب ور�سائل وتعليقات وخطب... �لخ، وعلى �لر�ئد و�ل�سور و�ملنا�سري، 

�لرو�يات،  ومقابلة  ندية،  و�لأ و�ملد�ر�ش  ماكن  �لأ زيارة  يف  عدة  �سنو�ت  و�سرف 

حد�ث و�لوقائع �عتماد� على كل ما و�سل �إىل يديه من وثائق.  وتدقيق �لأ

لدى  �لكتابة  طريقة  وتذكرين  �لكتاب.  يف  �لقوية  �لنقط  من  �لتوثيق  ويعد 

�أر�سيف  على  يعتمد�ن  معا  فهما  �مل�ساري،  �لعربي  حممد  �ملرحوم  بزميله  �ملوؤلف 

�إقحام، ويختار�ن  �أو  �أف�سل ��ستغالل، وب�سال�سة ودون تع�سف  �سخم، و��ستغالنه 

�أن  يقت�سي  وهذ�  به.  �ملرتبط  �ل�سياق  ويف  للمو�سوع،  �لفقر�ت  من  �ملنا�سب  منه 

و�لرو�يات  و�ل�سور  و�ملر�جع  �ملكتوبة،  �لوثائق  باأهمية  وعي  �ملوؤلف  لدى  يكون 

�ل�سفوية �ملوثقة و�ملدونة، و�حلفاظ عليها وتنظيمها و�إعد�دها بال�سكل �لذي ي�سمح 

بال�ستعانة بها عند �حلاجة. وقد �سبق يل �أن عاينت كل ذلك عند م�ساهدتي لر�سيد 

�ملرحوم حممد �لعربي �مل�ساري من �لوثائق، وكان �لزعيم حممد بلح�سن �لوز�ين 

وترتيبها  �لوثائق عظيمها وحقريها،  بكل  �لحتفاظ  على  �ل�سديد  بحر�سه  معروفا 
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حلني �حلاجة �إليها. وما كان للمرحوم �حلاج �أحمد معنينو �أن ي�سدر مو�سوعته يف 

�� جزء�ً لو مل يكن يحافظ على وثائقه وم�سادر معلوماته. ول �سك �أن �ملوؤلف ورث 
عن و�لده هذ� �ل�سغف و�لهتمام بالتوثيق �لذي يعطي للموؤرخ م�سد�قية عندما 

يح�سن �لتعامل مع وثائقه، ويبدو ذلك جليا يف عدم ركونه �إىل وثائقه �لعائلية، بل 

مثالني،  عند  بالتوقف  هنا  و�ساأكتفي  �أو دح�سها،  لدعمها  �أخرى  وثائق  بحثه عن 

�أولهما متعلق بالظهري �لرببري وحركة �لحتجاج �لتي �نطلقت يف �سال �سنة �9�0، 

وقابل  �حلركة،  �نطالق هذه  تدوولت حول  �لتي  �لتو�ريخ  بني  مقارنة  حيث عقد 

�ستاذ �لعربي و�حي، �لعمل �لوطني ب�سال  طروحة �لأ بينها، و��ستعان مبا جاء يف لأ

و�لرباط )�9�0-���9( وخا�سة تقرير �ملر�قب �ملدين �لفرن�سي �لذي يوؤكد ما جاء 

يف مذكر�ت �حلاج �أحمد عن �نطالق �حلركة �لحتجاجية يف 27 يونيو مبدينة �سال. 

بكر  �أبي  �ملجاهد  �سن  �أن  هنا  ن�ستح�سر  �أن  يجب  �لكتاب(.  من   �2�-�20 )�ص 

�لقادري يف هذه �ل�سنة مل يكن يتجاوز �ل�ساد�سة ع�سرة، بينما كان �حلاج �أحمج 

يف �سن �لر�بعة و�لع�سرين، وكالهما يف ريعان �ل�سباب، لكن معنينو كان �آنذ�ك قد 

�كت�سب خربة كبرية يف �لعمل �ل�سيا�سي. وقد �سبقته جل�سات كثرية بني �سبان �سال 

للتوعية مبخاطره )�ش ��7(، ول �سك �أن هذه �ملنا�سبة هي �لتي �أدخلت �ملرحوم 

�أبا بكر �لقادري �إىل �ل�سيا�سة، حيث يذكر يف كتابه مذكر�تي يف �حلركة �لوطنية، 

ول، �ش 60، �أنه دعي �إىل �جتماع ليلي مبنزل �ل�سيد بو�سلهام �ملن�سوري،  �جلزء �لأ

ويف هذ� �لجتماع �لذي ح�سره �سباب ل يتجاوز عددهم �لع�سرة قررنا �لت�سامن 

مع �لذين يدعون �إىل مقاومة �ل�سيا�سة �ل�ستعمارية، ومن ذلك طبعا قر�ءة �للطيف، 

وهذ� يظهر �أنه مل يكن من �ملنظمني للمقاومة و�ملوؤطرين لها، كما �أن �لجتماعات 

متت يف �أماكن متعددة ويف خاليا �سغرية لكيال تثري �لهتمام، ل�ستقطاب �ل�سباب، 

و�إلقاء �لدرو�ش �ملحم�سة لنخر�طهم يف �ملقاومة. ويف هذه �لدرو�ش - كما جاء على 

خ �حلاج �أحمد معنينو« من جملة �لذين  ل�سان �ملرحوم �أبي بكر �لقادري - كان »�لأ

تعرف عليهم وتوطدت �لعالقات بينهما بعد �أحد�ث �لظهري �لرببري. )�لقادري، 

بال�ستقالل،  �ملطالبة  وثيقة  �ملوؤلف عن  �9(. ويف معر�ش حديث  مذكر�تي، �ش 

�أن حزب �ل�ستقالل مل ي�ست�سر حزب �حلركة �لقومية، وطلب منه �لتوقيع  يوؤكد 
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ذلك  على  م�ستدل  �لعام،  و�ملقيم  �خلام�ش  حممد  للملك  ت�سليمها  بعد  عليها 

ببطاقة �سغرية بخط عمر بنعبد �جلليل، ياأ�سف لعدم قبول �حلركة �لقومية �لتوقيع 

على �لعري�سة، �لتي ل ت�سري �إىل حركتهما. )�ش ���(. وهنا نرى كيف �أن بطاقة 

همية حني تت�سمن ح�سما يف نقا�ش مع موؤلف  زيارة ت�سبح على قدر كبري من �لأ

��ستقاليل �أ�سر على جتاهلها.

قر�ءة  منه  فهو يف جزء كبري   : اأحمد معنينو  قراءة يف كتابات احلاج  الكتاب 

حدى ع�سر، وتلخي�ش مركز خلطوطها  متمعنة يف مذكر�ت �حلاج �أحمد معنينو �لإ

هم م�سامينها، وت�سليط ملزيد من �ل�سوء عليها. وهي لذلك )�لقر�ءة(  �لعري�سة ولأ

تخ�سع لختيار�ت �ملوؤلف وقناعاته، ولت�سوره ملا هو مهم و�أهم، كما �أنها قر�ءة مرفوقة 

حد�ث �لتي يتكلم عنها، وما قر�أه عنها، وما عاينه  بر�أيه و��ستنتاجاته وتفاعله مع �لأ

عمال مبا�سرة، �إذ هي  حو�ل ل تغني عن قر�ءة �لأ منها ب�سحبة و�لده. ويف جميع �لأ

وفى يف �لبحث  �سل �لذي ل يفقد قيمته، و�لذي مل ي�ستغّل بعُد �ل�ستغالل �لأ �لأ

�لتاريخي ملغربنا �ملعا�سر.

وىل  حداث : يعترب �ملوؤلف �ساهد عيان، من �لدرجة �لأ امل�صاركة والقرب من الأ

م�سد�قية  يعطي  �لقرب  وهذ�  و�لده.  م�سار  يف  ما  حد  �إىل  وم�ساركا  بل  و�لثانية، 

�أكرب للكتاب، و�ملثل يقول : »لي�ش من ر�أى كمن �سمع«. لقد كان �ملوؤلف رفيق 

و�لده، وذر�عه �لتي ي�ستند �إليها، و�ملعول عليه حني يغيب، وعكازته �لتي �عتمد 

عليها يف هرمه. فهو �أقرب �لنا�ش منه، و�أكرثهم �إملاما بالعديد من �لتفا�سيل �ملوؤثثة 

حد�ث، و�لتي ل ميكن �أن ي�سملها �لتدوين كلها. فالوثائق حمايدة، ول روح لها  لالأ

�إنتاجها، وبالتفا�سيل  �إملاما كبري� بحيثيات و�سياقات  �إل عندما ي�ستنطقها من يلم 

ور�ق و�ل�سور. �لتي ل تظهر يف �لأ

�ملو�سوع  حيث  من  بالتاريخ،  وموؤلفه  �لكتاب  عالقة  تت�سح  �سبق،  ما  لكل 

و�ملعاجلة.
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2 - الكتابة عند حممد ال�صديق معنينو : 

فيه،  �ملحورية  بال�سخ�سية  �رتباطا  �لكتاب،  مو�سوع  قيمة  �أعاله،  لنا  تبني 

هذه  ولكن  �لزمن،  من  قرن  مدى  على  حياته  م�سرية  و�كبت  �لتي  حد�ث  و�لأ

�لقيمة تزد�د عندما يقي�ش لها �هلل كاتبا متمكنا، يقدم مادته �لغنية و�لكثيفة بلغة 

و�أ�سلوب ممتعني، قادرين على �سد �لقارئ و�ل�ستحو�ذ على �هتمامه عرب �سفحاته 

�لطويلة �لتي تتجاوز �خلم�سمائة. 

�سلوب  �لأ �أن  �أوؤكد  �أن  �أ�ستطيع  ولكنني  دب،  و�لأ �للغة  يف  متخ�س�سا  ل�ست 

�لذي �سيغ به �لكتاب خال من �لتعقيد، ومبا�سر وب�سيط، من نوع �ل�سهل �ملمتنع، 

�لذي ي�سل �إىل مد�رك قطاع عري�ش من �لقر�ء، ومي�سك بتالبيبهم بلطف، وتظهر 

عالمي و��سحة وقوية، بدون ت�سنع �أو مغالة �أو ح�سو، بحيث حت�سب  فيه ب�سمات �لإ

�لكاتب يتكلم �إليك مبا�سرة.

فهو  يرهقه،  ول  �لنهاية  �إىل  �لقارئ  ي�سد  فالكتاب  �ل�سخم،  �ملنت  من  وبالرغم 

جمز�أ �إىل عناوين كثرية وخمتارة بعناية، ي�سكل كل منها ��سرت�حة للقارئ وحلقة 

تف�سي �إىل �لتي تليها، يف ت�سل�سل زمني، مع �حرت�م كبري لل�سياق.

حد�ث. كما �أن �ل�سرد يتم بعفوية وتلقائية، وباحرت�م لوحدة �ملو�سوع، وتعاقب �لأ

�ل�ستطر�د  كان  �إذ�  �إل  ذلك  يفعل  ل  فهو  �ل�ستطر�د،  �إىل  �ملوؤلف  يلجاأ  وعندما 

يقحم  ل  �أنه  كما  �ملوؤلف،  �إليها  يتطرق  �لتي  و�ملحطات  حد�ث  �لأ لفهم  �سروريا 

�لوثائق �ملكتوبة و�مل�سادر عنوة، و�إمنا  �لرو�يات و �ل�ست�سهاد�ت و�لقتبا�سات من 

يدرجها ب�سال�سة يف �لن�ش.

�إنها نوع من �لكتابة �لتي تاأ�سرك فتن�ساق �إليها بدون �أن ت�سعر بامللل، وهي نوع 

من �لكتاب �لتي ل يربع فيها �إل قلة قليلة من �ل�سحافيني �ملتمر�سني. وهو بذلك 

�لتاريخي.  �لبحث  عالم خلدمة  �لإ يقدمه  �أن  ميكن  �لذي  �لدور  عن  �سورة  يقدم 

للمعرفة  �ملتعط�ش  �لعادي  للقارئ  ينتج  ثم  وي�ستوعب،  يتلقى  �لذي  �لو�سيط  �إنه 

عالمي �لذي نحتاجه نحن �ملوؤرخون، ويحتاجه  �لتاريخية. و�ملوؤلف ميثل منوذج �لإ
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كادميي �خلا�ش �إىل �لقطاع �لعري�ش من �ملغاربة  نتاج �لأ  من �لإ
ُ

تاريخ �ملغرب، ليعرب

�لذين ل ميلكون �أدو�ت قر�ءته.

3 - من الذاكرة ال�صخ�صية اإىل الذاكرة اجلماعية والعك�ص :

عندما يقر�أ �سخ�ش مثلي، ينتمي �إىل مدينة �سال، وعاي�ش ق�سما من �لفرتة �لتي 

يقر�أ  �أنه  يح�ش  �ل�سورى،  بحزب  �لو�لد  وله عالقة من جهة  �لكتاب،  �إليها  تطرق 

ماكن و�مل�ساعر. فيختفي حذر  �سخا�ش و�لأ حد�ث و�لأ تاريخه �ل�سخ�سي. نف�ش �لأ

وعا�سر -ولو من  عاين  �لذي  و�ل�ساب  �لطفل  �ل�سطح �سورة  وتطفو على  �ملوؤرخ، 

بعيد- بع�ش ما �حتوته �سفحات �لكتاب من �أحد�ث. �إنه كتاب يحرك فينا نحن 

�ل�سالويني �أ�سياء ما، ويبعث ذكرياتنا �جلميلة من قمقم �لن�سيان.

�أحيائها  يف  بنا  ويجول  �ملدينة،  تاريخ  عن  �ملوؤلف يف حديثه  ي�سطحبنا  حينما 

ومعاملها و�أحد�ثها �لكربى، جند �أنف�سنا حا�سرين، وكاأننا نطل من نافذة على جو�نب 

من ذ�كرتنا وحياتنا.

لقد جعلتني قر�ءة هذ� �لكتاب �أتذكر �أ�سياء كثرية، و�أ�ستمتع بهذه �لذكريات، 

و��سمحو� يل �أن �أ�سرككم يف هذه �ملتعة �لتي وجدتها يف ��ستح�سار هذ� �ملا�سي. 

بال�سقاية و�ملدر�سة و�ل�ساحة  ن�ساأت فيه، حي باب �ح�ساين،  تذكرت �حلي �لذي 

�ملنزل  وفناء  �سغري،  طفل  و�أنا  ومنزلنا  �أطوبي،  زنقة  وتذكرت  و�لفر�ن،  �سجار  و�لأ

ربعاء، وتذكرت �لغرفة �خللفية حيث  ِة وجرحى حادثة �سوق �لأ
َّ
�ِسر وغرفه تعج بالأَ

�أحمد  �حلاج  �سديق  بو�سلهام،  �لو�لد  وتذكرت  ل�سهور،  �ملقاومون  يختفي  كان 

�ملنزل،  غرف  �إحدى  يف  �لعلوية  و�ل�سدة  �حلزب،  يف  �لن�سيط  و�ملنا�سل  معنينو، 

نفي  �أيام  �سريا  توزع  �لتي كانت  �لعام  �لر�أي  رزم جريدة  ي�سع  �لو�لد  حيث كان 

خري بنظارة �سم�سية حقيقية،  �ملغفور له حممد �خلام�ش، و�لتمثال �لن�سفي لهذ� �لأ

و�ملغطى باإز�ر، خوفا من �أعني �ملتل�س�سني، و�أفو�ج �لزو�ر �لذين يدخلون بني �لفينة 

�إىل  ي�سريون  وهم  �جلري�ن  وفرحة  �ملنفي،  �مللك  بروؤية  �أعينهم  ليمتعو�  خرى  و�لأ

�سورته على �سطح �لقمر... �أتذكر �ساحة باب �ح�ساين بعد رجوع �مللك، و�ملن�سة 
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�لتابعة  �لنحا�سية  �ملو�سيقية  و�لفرقة  برجوعه،  �حتفال  �ملدر�سة  باب  �أمام  �ملقامة 

مرية  للحزب يف ��ستعر��ساتها �ليومية باحلي وبع�ش �أحياء �ملدينة. �أتذكر مدر�سة �لأ

وىل وكاأنها ماثلة �أمام عيني : ببابها  لال عائ�سة �لتي تلقيت فيها حروف �لهجاء �لأ

�لد�خل،  �إىل  يف�سي  وباب  للباب،  مقابل  درج  نهايته  ويف  و»�ل�سطو�ن«  �لرئي�سي 

ق�سم  �أول  وهو  �ملدر�سة،  يف  كرب  �لأ لعله  ق�سم  �ليمني  وعلى  �ملدر�سة،  فناء  حيث 

تعلمت فيه، و�أمامه ق�سم �آخر، وعلى ي�سار �لد�خل غرفة �ملدير �حلاج �أحمد بنظارة 

بي�ش �مل�سدل على �سرو�ل تقليدي و�سوته �جلهوري  �لقر�ءة �مل�ستديرة، و�لقمي�ش �لأ

وهيبته. 

�أول جريدة ت�سفحتها يف حياتي و�أنا طفل �سغري،  �أتذكر جريدة �لر�أي �لعام، 

ية  و�لآ د�ئرية  ن�سف  برملان  من�سة   : �مل�سهور  و�سعارها  وىل  �لأ ب�سفحتها  و�نبهرت 

�لكرمية : و�أمرهم �سورى بينهم.

لدغة  من   
ْ

تاأثرت وكيف  �أحمد،  �حلاج  ف�ساحة  عن  و�لدي  حديث  �أتذكر 

�لعقرب.

جو�ء �لحتفالية �لتي كانت تر�فق �لزعيم حممد بن �حل�سن �لوز�ين،  �أتذكر �لأ

ر��ش  زوج خالتي يف  لعلو  �لرحمان  عبد  �حلاج  منزل  مر�ت يف  عدة  و��ست�سافته 

�ل�سجرة، ونحن �سغار نتز�حم لروؤيته، كما يتد�فع �ملعجبون لروؤية جنمهم �ملف�سل، 

نيقة وربطة عنقه ونظارته، وهالة �لحرت�م و�لتقدير �لتي تر�فقه. وربية �لأ ببذلته �لأ

مبنا�سبة  مري�سة،  باب  يف  ويخطب  �مل�سعل،  يحمل  بن،  �لإ معنينو  �أي�سا  �أتذكر 

�حلملة �ل�سيا�سية يف �ل�ستفتاء على �لد�ستور، و�أنا على خطو�ت من �ملن�سة، منبهر� 

�آنذ�ك،  بهذ� �ل�ساب �لذي يخطب بثقة وقوة بجو�ر �سخ�سيات �سيا�سية لها وزنها 

�سائر�  على نهج و�لده رحمه �هلل.

تذكر و�لدي �لذي يج�سد جناح �حلزب يف تاأطري وتوعية منا�سليه، وعلى �لرغم  لأ

ع�سرينيات  �لبتد�ئي، يف  �سنو�ت يف  �أربع  يتعد  �لذي مل  �لدر��سي  م�ستو�ه  من 

�سالحي،  �لإ وم�سروعه  �حلزب  فكار  لأ جيد�  م�ستوعبا  كان  فقد  �ملا�سي،  �لقرن 
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و�سرورة حت�سني �لبالد بد�ستور وموؤ�س�سات حقيقية. ومنه ��ستقيت �أوىل معلوماتي 

يف هذ� �ملجال. هو �أي�سا مثل �حلاج �أحمد، تعر�ش خليبة �أمل، بعد �أن تخلى بع�ش 

تويف  معنينو، حني  �أحمد  للمجاهد  كبري�  �متناين  كان  وكم  عنه.  �حلزب  �أقطاب 

و�لدي، فنعاه بكلمات طيبة، تعك�ش تقديره ل�سديق عمره ون�ساله، ون�سرها يف عدد 

من �جلر�ئد.

خامتة :

مكان مثال، �إثارة بع�ش  ل �أزعم �أنني وفيت �لكتاب و�ساحبه حقهما. كان بالإ

�سريعا  مبالم�ستها  �ساأكتفي  ولكنني  فيها،  بالتو�سع  �لكتاب  ي�سمح  �لتي  �ملو��سيع 

ثارة �لنتباه �إليها، ومنها على �سبيل �ملثال : لإ

قل-  �لأ -على  قر�ءة  من  بد  ول  لوحده،  يقر�أ  �أن  ميكن  ل  �لكتاب  • هذ� 
ن �حلديث عن �لبن ل ينف�سل بحال  ول من �سل�سلة �أيام زمان، لأ �جلزء �لأ

ب. عن �حلديث عن �لأ

و�لتحري  �لدقة  �لتز�م  على  �ملوؤلف  من  �ل�سديد  �حلر�ش  من  �لرغم  على   •
و�حلياد �أحيانا و�لحتكام �إىل �لوثائق و�ل�سهاد�ت، فهذ� �لكتاب غري حمايد، 

ول ميكنه �أن يكون كذلك. وكما ل نطلب من عا�سق �أن ينتقد مع�سوقته، ل 

ميكن �أن ننتظر من �بن بار، يحب و�لده، �أن يخو�ش يف �أمور، ت�سو�ش على 

عندما كتب  نف�سه،  على  �آىل  نف�سه،  �أحمد  و�حلاج  به،  ير�ها  �لتي  �ل�سورة 

مانة، لكنه مل يغري  مو�سوعته وهو يف �سن متاأخرة، �أن يتحرى �ل�سدق و�لأ

من مو�قفه ومبادئه : �خلرب مقد�ش و�لتعليق حر كما يقال. لقد كان �حلاج 

�أحمد : »�لطفل �لنحيف �مل�ساك�ش كثري �لتذمر و�لبكاء، قوي �ل�سكيمة، 

�سلبا مع �خل�سوم، وكانت له �سجالت ومو�قف، ت�سنفه �أحيانا �سمن �سقور 

�حلزب، ولكننا لن جند يف �لكتاب منها �إل �لقليل.

حمل  لقد  �لقر�ءة.  هذه  هام�ش  على  نف�سه،  يفر�ش  حموري  ت�ساوؤل  • هناك 
�ل�سوريون م�سروعا طموحا، وحد�ثيا بلغة �لع�سر، و�آمنو� به، لكن : هل كانت 
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لهم قر�ءة حقيقية �أو جيدة ملغرب ما بعد �ل�ستقالل، ولرتكيته �لجتماعية 

در�ك و�لوعي لدى عموم �ملغاربة بهذ� �مل�سروع ؟ �أل يف�سر هذ�  وم�ستوى �لإ

تخلي بع�ش �لقادة عن �حلزب ؟ و�حلرب �ل�سرو�ش �لتي ��ستعرت �سده ؟ 

�أو تربة فا�سدة ؟ ترى هل �سبق  �أر�ش  �أن تزرع بذرة �ملبادئ يف  هل يكفي 

�ل�سوريون زمنهم و�أدو� �سريبة ذلك �ل�سبق ؟

�إىل حد ما،  �لكتابات، وهذ� �سحيح  قلة  ن�ستكي من  �أننا  • �آخر �ملالحظات، 
ولكننا ل نهتم كثري� بالقلة �لقليلة مما ي�سدر عن تاريخنا، كما �أننا ل نكتب، 

و�لكتابة هي �حلطب �لذي ت�ستعل به جذوة �لتاريخ. هي �لتي حتفظ �لذ�كرة 

غناء خز�نتنا  من �ل�سياع، وحبذ� لو كان لدينا كتاب من هذ� �لنوع �لرفيع لإ

�ل�سديق  حممد  �ل�سي  �لكرمي  خ  �لأ ميد  �أن  ن�ساأل  و�هلل  �لفقرية.  �لتاريخية 

عمال �ملفيدة  معنينو بال�سحة ولعافية، ويعينه من �أجل �إجناز �ملزيد من �لأ

و�ملمتعة و�ل�سالم.

�9 الحاج أحمد معنينو املجاهد
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Mots d’accueil de Mme Houria Ouazzani,
Présidente du CMHO, à l’occasion
de la conférence du 18 mai 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Professeurs, Chers Amis

C’est avec une joie renouvelée que je vous souhaite la 
bienvenue au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour 
la Démocratie et le Développement humain, à l’occasion de la 4ème 
conférence organisée depuis le début de l’année 2017.

Je tiens tout d’abord à remercier le Professeur Jamal 
Bendahmane, éminent spécialiste de linguistique à l’Université 
de Casablanca d’Aïn Chock d’avoir répondu à notre invitation 
par l’entremise du Professeur Mohamed Maarouf Dafali, vice-
président de notre Centre ; je tiens particulièrement à rendre 
hommage au Professeur Dafali pour son engagement à animer des 
débats passionnants sur des sujets importants et sensibles, qu’il 
s’agisse d’histoire contemporaine ou d’enjeux de notre société 
actuelle.

Le thème proposé par notre conférencier De l’identité à 
l’identité citoyenne : les droits linguistiques et culturels au Maroc 
répond à l’un des objectifs de notre Centre. En effet, comment se 
préoccuper de développement humain, sans prendre en compte 
la dimension identitaire, aussi bien de la personne que de la 
collectivité humaine à laquelle elle se rattache ?

On le sait la question identitaire fait l’objet de nombreux débats 
souvent très polémiques et politiques au sein de toutes les sociétés 
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à travers le monde. Ces débats conduisent, dans le meilleur des 
cas, à réunir des populations sur des valeurs communes et dans le 
pire des cas, ils nourrissent des mouvements d’exclusion à l’égard 
des personnes considérées comme «étrangères» à leur collectivité, 
donc à leur identité qu’elle soit religieuse, linguistique ou plus 
largement «culturelle».

L’intérêt du propos d’aujourd’hui, c’est d’aborder de front la 
problématique des droits culturels et linguistiques au Maroc. La 
langue n’est pas seulement un outil de communication, comme 
on a trop tendance à l’affirmer en ce qui concerne le recours à 
l’anglais globalisé, mais elle est avant tout un élément déterminant 
de l’identité de l’individu et de la collectivité à laquelle il se 
rattache.

Le Maroc qui a affirmé sa pluralité culturelle dans sa nouvelle 
constitution de 2011 doit relever le défi d’assumer une coexistence 
pacifique entre les diverses appartenances linguistiques réparties 
sur son territoire. Il est commun d’admettre que la diversité 
d’un paysage crée l’originalité et la richesse d’un pays ; il 
convient donc de prendre en compte cette diversité comme un 
enrichissement collectif quand il s’agit des langues et des cultures 
pratiquées à travers le territoire.  Le danger d’un cloisonnement 
des populations repliées sur leur langue - qualifiée de dialecte 
par le groupe dominant - est un danger qui menace la cohésion 
nationale. 

Certes, le défi est considérable quand il s’agit de proposer un 
développement de la personne humaine par l’acquisition des 
connaissances essentielles à la compréhension du monde, dans 
lequel elle vit. Quelle langue convient-il d’utiliser pour que 
le citoyen, de quelque lieu que ce soit du pays, puisse prendre 
pleinement sa part au destin de son pays ? 
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L’identité citoyenne proposée par notre conférencier est sans 
aucun doute un acquis propre à une société démocratique. Elle 
implique en effet une conscience de l’égalité des droits et des 
devoirs du citoyen. 

Dans le contexte de l’indépendance, mon père, Mohamed 
Hassan Ouazzani, n’a cessé d’insister sur l’éducation politique 
et civique de tous les habitants du pays, hommes et femmes. A 
son avis, le nouvel État marocain ne saurait assumer sa pleine 
participation au monde en devenir, si une grande partie du peuple 
ne pouvait y être associée. A ses yeux le droit à l’école était 
indissociable de la mise en place d’une démocratie politique et 
sociale qu’appelait de ses vœux Sa Majesté Mohamed V à l’aube 
de l’indépendance. 

Dans un message, daté du 31 décembre 1956, saluant la parution 
du Journal du Parti démocrate de l’Indépendance Démocratie, 
Mohammed V souhaite que «ce journal ne faillira pas à sa 
mission qui consiste à répandre les principes d’une démocratie 
saine, marquée par le caractère de notre propre génie et conforme 
à l’enseignement de notre religion et de nos traditions arabes, 
tout en s’enrichissant d’idées nouvelles qui ne soient pas en 
contradiction avec nos principes et nos traditions».

Reconnaissons cette lumineuse et prometteuse perspective 
esquissée à l’aube de l’indépendance !

Certes, plus de 50 ans après la restauration de la souveraineté 
nationale, du chemin a été parcouru, mais que d’ombres au tableau 
en ce qui concerne la mise en œuvre des droits à l’éducation, à la 
formation professionnelle, à l’expression des diversités culturelles 
et linguistiques. 
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من الهوية إىل الهوية املواطنة : 
الحقوق اللغوية والثقافية)*(

2(جامل بندحامن)**( )�(

الـمحـاور

�أول : حتديد�ت منهجية ومفاهيمية )�. �لهوية 2. �ملو�طنة �. �حلقوق �للغوية 

و�لثقافية )�إ�سكال مفاهيمي( �. ملاذ� �حلقوق �للغوية و�لثقافية باملغرب ؟(

ثانيا : ق�سايا �لهوية و�ملو�طنة يف �ملغرب

ثالثا : �حلقوق �للغوية و�لثقافية يف �لوثيقة �لد�ستورية 

رابعا : �إ�ست�سر�ف 

اأول : حتديدات منهجية ومفاهيمية )الهوية - املواطنة - احلقوق اللغوية والثقافية( 

1 - الهوية

هناك �ملقاربات �لتي تعترب �لهوية �إطار� جاهز� مرجعه �لتاريخ و�لتمثالث مبختلف 

�أنو�عها : مقاربة توؤمن باأن معطيات �لهوية خمزنة يف �لذ�كرة - توؤخذ كما هي -

جاهزة وغري قابلة للتجزئي، وكل مناق�سة لها م�ش باخل�سو�سيات. )نحن( ؛ 

�ستاذ حممد معروف �لدفايل. حما�سرة �� ماي 20�7، مب�ساركة جمال بندحمان وحتت رئا�سة �لأ
 )*(

د�ب عني �ل�سق بالد�ر �لبي�ساء. ن�سان بكلية �لآ )**( جمال بندحمان، �أ�ستاذ جامعي مهتم بحقوق �لإ



و�لتكييف  للتعديل  قابلة   : ت�سييد(  )�لهوية  ت�سييدية  تعتربها  �لثانية  �ملقاربة 

غناء. و�ملر�جعة و�لإ

�ملقاربتان معا ل ت�سلمان من ت�ساوؤلت : 

�لتاريخ  �مل�سيد - تلغي كل �جتهاد - تعترب  �أهم من  وىل : جتعل �جلاهز  الأ  -

معيار� وتن�سى �أن �لتاريخ تو�ريخ و�أنه خمترب �ل�سيا�سة بتعبري � لعروي - تنظر 

�إىل �لذ�كرة بقد�سية مبالغة - ت�سمن �ل�ستقر�ر و�ل�سريورة.  

- الثانية : جتعل تاأويل �لتاريخ معيار� - ت�ستند �إىل مفاهيم �لن�سبية وما �ساكلها - 

تعترب �لجتهاد و�إعادة قر�ءة �لتاريخ حقا - م�سكلتها هي �لنتقائية و�لتاأويلية 

�أكرث �سيقا - لحتدد  قد تكون  تبني خل�سو�سية  ووقائع -  حد�ث  �ملفرطة لأ

وغريه.  �سطوري  �لأ بني  �لتد�خل   - �ملجتمعات  من  ملجتمع  �لناظم  �خليط 

�لهوية  يعترب  من  هناك  ؛  نرتبلوجي  �لأ باملعنى  ثقافة  �لهوية  يعترب  من  هناك 

ثقافية( �سمويل هنتعتون مثال.  ؛ هناك من يجعل )�حل�سارة هوية  ح�سارة 

لكل تعريف �إكر�هاته و�سياقه ونتائجه....

2 - املواطنة

- �نتماء �إىل ف�ساء لك فيه حقوق وعليك و�جبات ؛ 

�إىل ف�ساء حمدد )موؤ�س�سة - حي - مدينة...( ؛   - �ملعنى �ل�سيق : �لنتماء 

�ملعنى �ملو�سع : �لنتماء �إىل وطن ؛ 

و�سع : �لنتماء �إىل قارة - كون ؛ - �ملعنى �لأ

خذ بتحديد مفاهيمي ما له تبعات ذ�ت �سلة باملو�قف و�لختيار�ت.  - �لأ

3 - احلقوق اللغوية والثقافية : اإ�صكال ت�صنيف

ن �لثقايف يت�سمن �للغوي.  - �حلقوق �لثقافية و�للغوية : �إ�سكال �إ�سطالحي لأ

ملاذ� هذ� �لتمييز ؟ هل تعتربه متييز� بريئا ؟
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- ملاذ� مل يتم �لقت�سار على م�سطلح �حلقوق �لثقافية ود�خلها يدمج �للغوي 

�أي�سا ؟ 

قد تكون للحر�ش على �جلمع بني �لتعميم و�لتخ�سي�ش �أ�سباب جوهرية جندها 

�لق�سايا  �لثقايف ومعاجلة  بالتعدد  قر�ر  �لإ فرن�سا حيث  �أخرى مثل  يف جتارب دول 

�للغوية مبخارج جهوية �أو غري ذلك. ��ستح�سار هذه �لت�ساوؤلت �سيكون مفيد� يف 

معاجلة هذه �لو�سعية باملغرب.

4 - ملاذا احلقوق اللغوية والثقافية ؟

نها ق�سية حيوية وجوهرية �ليوم يف �ملغرب ؛  - لأ

نقا�سا  يعرف  �حلقوق  من  �جليل  هذ�  ن  ولأ ؛  مركزية  م�ستقبلية  ق�سية  نها  لأ  -

متناميا ؛ 

�لهتمام   وترية  يف  �زدياد�  عرف  دويل  حقوقـي  ب�سيـاق  مرتبطة  نها  لأ  -

عالن  �لإ  -  �9�2 مك�سكو  �لثقافية  لل�سيا�سات  �لعاملي  �ملوؤمتر   : بالـمو�سوع 

عالن �لعاملي للتنوع �لثقايف  �لعاملي للحقوق �لثقافية - بر�سلونة �996 - �لإ

 - بها  و�لنهو�ش  �لثقافية  �لتعابري  تنوع  �200 حول  باري�ش  �تفاقية   -  200�
مم  لالأ م�ستقلة  خبرية  تعيني   -  2007 �لثقافية  �حلقوق  حول  فريبوك  �إعالن 

�ملتحدة يف جمال �حلقوق �لثقافية 2009.

- �أهمية هذه �لتو�ريخ نفهمها با�ستح�سار �لنقا�ش �لذي يربطه �لبع�ش مبا ي�سمى 

�جلماعية،  �حلقوق  �إىل  �سارة  �لإ ترف�ش  كانت  �لتي  �ل�ستيعابية  �ل�سيا�سة 

�آخر،  ومبعنى  مة.  �لأ �لدولة  وحدة  على  حفاظا  �لفردية  باحلقوق  و�لكتفاء 

رف�ش �حلقوق �لثقافية و�للغوية مبا هي حقوق جماعية. ويف �سنة �9�9 بد�أت 

مر�جعة �ل�سيا�سة �ل�ستيعابية دوليا. 

- �لت�سعينيات �سياق خا�ش - حتولت كربى كونيا وحمليا. 

27 من الهوية إلى الهوية املواطنة : الحقوق اللغوية والثقافية



ثانيا : ق�صايا الهوية واملواطنة يف املغرب

هل طرح مو�سوعا �لهوية و�ملو�طنة باملغرب ؟

- نبتدئ مبفهوم �ملو�طنة : �لدر��سات تربطه بفرتة �حلكم �لعثماين - مغربيا : 

ن�سان و�ملو�طن( حممد حل�سن �لوز�ين )�إعالن مغربي حلقو ق �لإ

- مو�سوع �لهوية مغربيا ميكننا تتبعه من خالل جمالني : 

�ملقاربات �لتاريخية و�ملعطيات �لد�ستورية 

هل طرح مو�سوع �لهوية يف تاريخ �ملغرب ؟ منهجيا ل ميكننا �دعاء ذلك. لكن 

ميكن �حلديث عن �لق�سايا �ملو�زية �لتي تعني )�لنتماء(... هنا قد يعمل كل و�حد 

على ت�سييد ت�سور�ت، فمن يبحث عن خيط ناظم �أو منطقة جذب بلغة �لفيزيائيني 

�سيجد م�ستند�ته يف وقائع و�أحد�ث.

و�أحد�ث  وقائع  م�ستند�ته يف  �سيجد  ما  تاأكيد خ�سو�سية  عن  يبحث  ومن   -

يجتثها من �سياقها.

مازيغية يتكلم عن قومية �أمازيغية وعن  - لنمثل لذلك باجتاه د�خل �حلركة �لأ

قر�ر بوجود �نتهاكات يف �لتاريخ  �أ�سلي وو�فد، وعن �نتهاك تاريخي للحقو ق.. ومع �لإ

فاإن بع�سها �رتبط بال�سياقات �ل�سيا�سية �أكث رمن �رتباطه مبو�قف من هوية معينة. 

�لدولة �ملوحدية وما قام به عبد �ملومن بن علي �لكومي ��ستناد� �إىل �إيديولوجيا 

�ساحب )�أعز ما يطلب(... خطاب ل يدع و�إىل �لعي�ش �مل�سرتك بل يوؤ�س�ش لتناح 

رهوياتي ل يطمح �إليه �لعقالء.... لنتخيل هذ� �ل�سيناريو : طرف ما يدع و�أحفاد  

حفاد يطالبون بالتعوي�ش عن  بني هالل وبني �سليم بالعودة �إىل مناطقهم، وهوؤلء �لأ

ننا مل  �لرتحيل �لق�سري �لذي مت يف �لعهد �ملوحدي... هنا �سندخل باب �لعبث لأ

منيز بني �ل�سيا�سة و�لتاريخ، فال�سيا�سة قد تكون �نفعالية وعاطفية، �أما �لتاريخ فينبغي 

مام. ولي�ش تاأزمي  �لتعامل معه باأريحية من ينظر يف �ملر�آة �لعاك�سة كي يتقدم �إىل �لأ

�حلا�سر و�مل�ستقبل. 

املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�2



ثالثا : احلقوق اللغوية والثقافية يف الوثيقة الد�صتورية

�لوطنية  بوحدتها  مت�سبثة  كاملة،  �سيادة  ذ�ت  �إ�سالمية  دولة  �ملغربية  )�ململكة 

و�لرت�بية، وب�سيانة تالحم مقومات هويتها �لوطنية، �ملوحدة بان�سهار كل مكوناتها، 

فريقية  مازيغية، و�ل�سحر�وية �حل�سانية، و�لغنية برو�فدها �لإ �سالمية، و�لأ �لعربية - �لإ

�سالمي  ندل�سية و�لعربية و�ملتو�سطية.كما �أن �لهوية �ملغربية تتميز بتبوئ �لدين �لإ و�لأ

مكانة �ل�سد�رة فيها، وذلك يف ظل ت�سبث �ل�سعب �ملغربي بقيم �لنفتاح و�لعتد�ل 

ن�سانية جمعاء(. و�لت�سامح و�حلو�ر، و�لتفاهم �ملتبادل بني �لثقافات و�حل�سار�ت �لإ

املالحظات

املالحظة 1 : يز�وج �لد�ستور بني م�سطلحي  )�لهوية �لوطنية( و)�لهوية �ملغربية( ؛

وىل �أدرجت  املالحظة 2 : مييز ت�سدير �لد�ستور بني مكونات ورو�فد : د�خل �لأ

مازيغية و�ل�سحر�وية �حل�سانية ؛ �سالم و�لأ �لعربية و�لإ

)�لهوية  ثقايف،  هو  وما  لغوي  هو  ما  بني  جمعا  هناك  �أن  )هنا(  لنالحظ   -

�لثقافية( ؛

ندل�سية و�لعربية و�ملتو�سطية. )تد�خل  فريقية و�لأ - د�خل �لثاين : �لرو�فد �لإ

�حل�ساري مع �لثقايف( ؛ 

�سالم مركز �لهوية )تبويئ  املالحظة 3 : هناك تر�تبية ذ�ت �أهمية كربى جتعل �لإ

وىل يف  وىل ؛ )�لأ �سالمي مكانة �ل�سد�رة( ومنح �للغة �لعربية �لرتبة �لأ �لدين �لإ

�ملبنى �أوىل يف �ملعنى( ؛ 

املالحظة 4 : هناك �لتبا�ش مهم نعرب عنه بالت�ساوؤلني �لتاليني : 

- هل ياأخذ �ملغرب بتعددية لغوية ووحدة ثقافية ؟ 

- هل ياأخذ �ملغرب بتعدد لغو ي وتنوع ثقايف ؟

 - �سيانة  هي  �لتعدد  لهذ�  : هناك جمموعة تعابي مت تخ�سي�سها   5 املالحظة 

تالحم مقومات هويتها �لوطنية، �ملوحدة - بان�سهار.
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- ثالثة �سيغ تعبريية : �سيانة وما تتطلبه من حماية ؛ 

ن �لتكامل قد يحافظ على �ل�ستقاللية ؛  - تالحم وما تعنيه من تكامل ؛ لأ

- �ن�سهار وما تعنيه من تد�خل قد يعني �لذوبان ؛ 

حلاح( ؟  - ما �لد�عي للحديث مب�سادر تت�سمن �لتخوف )�لإ

�لت�ساوؤل هنا هو : �إذ� كان كل تعبري �سيعطينا منوذجا للمجتمع، فما �لنموذج 

�لتعابري  جعل  �لد�ستورية  �لوثيقة  تعمدت  وهل  ؟  �لد�ستور  يقدمه  �لذي  مثل  �لأ

�لتاأويل ؟ كيف �سيدبر  بالنتقاء وتو�سيع د�ئرة  �لتطبيق  ي�سمح  �أكرث عمومية كي 

هذ� �لتعدد بعد �إقر�ره ؟

ول : اأحكام عامة  الباب الأ

على  �لدولة  وتعمل  للدولة.  �لر�سمية  �للغة  �لعربية  )تظل  �خلام�ش  �لف�سل 

حمايتها و تطويرها، وتنمية ��ستعمالها(.

- ظل تعني دميومة �حلدث و��ستمر�ره، لكن :

ما دللة �لفعل ظل يف هذ� �ل�سياق ؟؟؟ وملاذ� ��ستعماله ؟ هل يحمل ذلك 

معنى �لتاأكيد �أم معنى �لرد ؟ هل يحيل على �مل�ستقبل �أم يقدم معطى متييزيا ؟ 

ملاذ� ��ستعمال عبارة حمايتها ؟ من ماذ� نحمي �لذ�ت ؟ �أل ت�سي �لعبارة بوجود 

�سر�ع عرب عنه �لبع�ش بحرب �حلرف، وحرب �لهوية ؟ 

جلميع  م�سرتكا  ر�سيد�  باعتبارها  للدولة،  ر�سمية  لغة  �أي�سا  مازيغية  �لأ )تعد 

�لر�سمي  �لطابع  تفعيل  مر�حل  تنظيمي  قانون  يحدد  ��ستثناء.  بدون  �ملغاربة، 

مازيغية، وكيفيات �إدماجها يف جمال �لتعليم، ويف جمالت �حلياة �لعامة ذ�ت  لالأ

ولوية، وذلك لكي تتمكن من �لقيام م�ستقبال بوظيفتها، ب�سفتها لغة ر�سمية(.  �لأ

- ما �لذي تعنيه كلمة �أي�سا ؟ 

- ملاذ� �لتن�سي�ش على )باعتبارها ر�سيد� م�سرتكا جلميع �ملغاربة بدون ��ستثناء؟( 

وملاذ� مل ت�ستعمل �لعبار�ت ذ�تها يف �للغة �لعربية ؟

املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�0



مازيغية مل مينع من �ل�ستغال مببد�إ �لتاأجيل م�ستقبال( ؛ قر�ر بو�سع �لأ - )�لإ

- )تعمل �لدولة على �سيانة �حل�سانية، باعتبارها جزء� ل يتجز�أ من �لهوية �لثقافية 

�مل�ستعملة يف  �لثقافية  و�لتعبري�ت  �للهجات  وعلى حماية  �ملوحدة،  �ملغربية 

�ملغرب، وت�سهر على �ن�سجام �ل�سيا�سة �للغوية و�لثقافية �لوطنية، وعلى تعلم 

كرث تد�ول يف �لعامل ؛ باعتبارها و�سائل للتو��سل،  جنبية �لأ و�إتقان �للغات �لأ

�لثقافات،  و�لنفتاح على خمتلف  �ملعرفة،  و�لتفاعل مع جمتمع  و�لنخر�ط 

وعلى ح�سارة �لع�سر(. 

املالحظات

�. فعل �ل�سيانة بالن�سبة للح�سانية �لتي �سميت هنا ثقافة ولي�ست لغة ؟ 

2. ��ستعمال �سيغة حماية للهجات و�لتعبري�ت �لثقافية �مل�ستعملة يف �ملغرب، 
وهي ذ�تها �لعبارة �مل�ستعملة )�لعربية( ؛ 

�. �حلر�ش على تاأكيد مبد�أ �ن�سجام �ل�سيا�سة �للغوية و�لثقافية. كيف ؟

)يحدث جمل�ش وطني للغات و�لثقافة �ملغربية، مهمته، على وجه �خل�سو�ش، 

�ملغربية،  �لثقافية  �لتعبري�ت  مازيغية، وخمتلف  و�لأ �لعربية  �للغات  وتنمية  حماية 

تر�ثا �أ�سيال و�إبد�عا معا�سر�. وي�سم كل �ملوؤ�س�سات �ملعنية بهذه �ملجالت. ويحدد 

قانون تنظيمي �سالحياته وتركيبته وكيفيات �سريه(. 

مالحظات

مازيغية ؛ �. تعميم �سيغتي حماية وتنمية على �لعربية و�لأ

2. ��ستعمال كلمتي لغة وثقافة ؛ 

قر�ر بهذه  �. �ل�سكوت عن �لرو�فد �لثقافية وترك تدبريها للو�قع حيث �إن �لإ
ما  وهذ�  �سيا�سية،  هوية  �سمن  ت�سكيلها  برف�ش  يقابل  وثقافيا  جمتمعيا  �لتعددية 

يوؤكده �لف�سل �ل�سابع من �لد�ستور.
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حز�ب �ل�سيا�سية على �أ�سا�ش ديني �أو لغوي �أو عرقي  )ل يجوز �أن توؤ�س�ش �لأ

ن�سان.  �أو جهوي، وب�سفة عامة، على �أي �أ�سا�ش من �لتمييز �أو �ملخالفة حلقوق �لإ

�أهمية هذ� �لف�سل يف �ل�سياق �لذي نتكلم فيه هو �لتمييز بني تنظيم �خل�سو�سيات 

�لثقافية و�للغوية يف �ملجتمع، وتنظيمها باعتبارها هوية �سيا�سية ملا لذلك من نتائج 

وخيمة على �لتما�سك �لجتماعي و�لن�سهار وغريهما من �ملفاهيم(. 

رابعا : اإ�صكالت ا�صت�صرافية

�. هل �ملغرب بلد تعدد لغو ي وثقافة و�حدة ؟ 

و��ستيعاب هذه  لتفهم  ونف�سيا وذهنيا ومعرفيا  موؤهل جمتمعيا  �ملغرب  2. هل 
�لتعددية �لثقافية و�للغوية ؟ 

يف  �ل�سقوط  وعدم  و�للغوية  �لثقافية  �لتعددية  بقيم  لتز�م  �لإ ميكننا  كيف   .�
لل�سر�ع  �إىل �خل�سو�سيات مرتكز�  �لتي جتعل �ل�ستناد  �ملتحجرة  �لهويات 

يف �سورته �ل�سلبية ؟ 

و�حلاجات  و�للغوية  �لثقافية  �ملطالب  م�سروعية  بني  �ملالءمة  تتم  كيف   .�
�إن �ملطالب �لهوياتية ل تعب ر فقط عن  �لقت�سادية و�لجتماعية، حيث 

�إجتماعي  �سيق  عن  تعبري�  ن  تكو  قد  ما  بقدر  بها  �لعرت�ف  �إىل  حاجة 

و�قت�سادي ؟ 

�. لي�ش مو�سوع �لهوية م�سكلة، بل �إنه غنى للمجتمع �إذ� ما مت �عتماد مقاربة 
جتعل �لهوية يف قلب �ملو�طنة، و�ملو�طنة يف قلب �لهوية، فمجتمعاتنا يف حاجة 

�إىل �عرت�ف �أطر�ف �جل�سد ببع�سها، و�إل تفكك �جل�سد و�نتهى.
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Mots d’accueil de Mme Houria Ouazzani,
Présidente du CMHO, à l’occasion

de la conférence du 2 mai 2018

Mesdames, Messieurs, chers amis, chers professeurs

Aujourd’hui, j’ai le grand plaisir de vous accueillir 
personnellement au Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la 
Démocratie et le Développement humain. La conférence de ce jour  
est exceptionnelle du fait du nombre d’intervenants et surtout 
par le sujet qui est proposé. Je tiens donc particulièrement à 
saluer Messieurs les professeurs Mohammed Amarch, Mohamed 
Hachimi et Rachid Alaoui qui se sont proposé d’animer notre 
séance sous la présidence du Professeur Abdenabi Dachine pour 
traiter de L’herméneutique de l’image divine chez Ibn Arabi. Je 
les remercie très chaleureusement pour leur disponibilité.

Vous savez que notre Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour 
la démocratie et le développement humain aborde les thèmes 
qui sont au cœur des préoccupations des femmes et des hommes 
d’aujourd’hui.

L’instauration d’une démocratie authentique est un défi 
permanent pour toutes les sociétés. Quant au développement 
humain, il est à l’ordre du jour de nombreux discours ; il figure 
dans de nombreux programmes économiques et sociaux des 
organisations internationales et des initiatives nationales, y 
compris dans notre pays.



املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(��

Nous avons ici même déjà abordé la place de la femme 
dans notre société, l’urgence à répondre à ses aspirations non 
seulement à l’égalité au niveau des droits fondamentaux, mais 
aussi au respect de sa personne.

Or, aujourd’hui, nous allons sans doute aborder un sujet 
encore plus essentiel, celui de la dimension spirituelle dans le 
développement de tout être humain.  Certains observateurs 
attentifs à la vie de nos sociétés estiment que la plus grave crise 
qui atteint les sociétés contemporaines est d’ordre spirituel.  
Qu’en est-il des repères religieux et philosophiques, des valeurs 
dites «sacrées» ?

Que faut-il entendre par «ordre divin» qui devrait régir le monde 
et les comportements des êtres humains, créatures de Dieu ?

On pourrait croire que ces questions fondamentales sont 
nouvelles. Il n’en est rien. Les réflexions et les propositions 
du grand penseur Ibn Arabi, qui est l’objet des analyses de nos 
éminents conférenciers, sont à même de nourrir les débats 
indispensables à l’adaptation de nos meilleures traditions dans un 
monde en perpétuel changement.

Interroger Ibn Arabi dans le contexte actuel de crise des 
concepts et des langages, de la place de la Foi et de la Religion, 
notamment de l’Islam, dans les sociétés contemporaines, c’est 
recourir à une source des plus fécondes pour situer la vocation 
humaine sur cette terre, pour établir les fondements d’une société 
harmonieuse inspirée par le «regard divin».

Si le thème de notre conférence annonce une approche 
philosophique et théologique très pointue, il s’inscrit néanmoins 
dans une réflexion de plus en plus intense sur l’urgence à 
«reconstruire la pensée religieuse de l’islam» pour reprendre le 
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titre d’un ouvrage de Mohamed Iqbal, publié par l’UNESCO, en 
1996. Cette préoccupation «d’envisager une pensée islamique 
véritablement innovante» est au cœur d’une analyse critique 
d’une très grande érudition que vient de publier l’anthropologue 
d’origine marocaine, Reda Benkirane, qui se réfère entre autres 
à Ibn Arabi dont il reproduit une citation : «Un lieu qui n’est 
pas féminisé n’est pas fiable»(1). S’inspirant de cette affirmation, 
Benkirane écrit que son «travail a consisté à féminiser le 
raisonnement (logique de la sensation, intelligence de la 
perception, poétique de la révélation)…, même si certaines de nos 
démonstrations demeurent viriles (heuristique du calame, rigueur 
de la démonstration et de la preuve, pas à pas algorithmique)». 

En guise d’immersion dans l’esprit d’Ibn Arabi, je vous propose 
l’extrait de son poème Ode à l’Amour» :

Auparavant, je méconnais mon compagnon,
Si nous n’avions la même croyance.

A présent, mon cœur est capable de toute image.
Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines,

Temple pour les idoles, Kaaba pour les pèlerins,
Tables de la Thora et Livre Saint Coran.

L’Amour seul est ma religion,
Partout où se dirigent les moutons

L’Amour est ma religion et ma foi.(2)

Sur notre site, nous vous proposons un long Poème en hommage 
à Ibn Arabi de la plume de Reda Benkirane qui explicite l’extrême 
richesse de la pensée du grand philosophe andalou.

(1) Cf. Reda Benkirane, Islam, à la reconquête du sens, Paris, Le Pommier, 2017, p. 462.
(2) Pour le texte complet de cet hommage, voir : Reda Benkirane, Le désarroi 

identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines, Paris, Cerf, 2004, p. 337-
340 : «L’homme de la station radieuse».
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L’intensité des recherches et des réflexions sur l’interprétation 
des textes les plus vénérés et sur leur pertinence actuelle justifie 
l’intérêt que notre Centre porte à la perspective d’analyse de la 
place qui revient aux enjeux spirituels dans le développement de 
tout être humain et de toute société.
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النص واالختالف : هرمينوطيقا
الصورة اإللهية عند ابن عريب)*(

2(محمد أمعارش)**( )�(

بحاث �لتي تقدمته، ب�ساأن مفهوم  يت�سدى �لكتاب لعمل �لتاأ�سيل �ملهمل يف �لأ

لهية« خا�سة، عند �بن عربي. حيث قام بتحرير م�سائل  »�ل�سورة« عامة و»�ل�سورة �لإ

�سالمية  �سالمي، �أو �لن�سخة �لإ نز�ع �لباحثني يف �أ�سالة مو�سوع �ل�سورة يف �ملجال �لإ

بل  �لهرم�سية،  �لن�سخة  �أو  �مل�سيحية،  �ليهودية  �لن�سخة  مع  مقارنة  �ل�سورة،  لن�ش 

�لن�سخة �لدهرية �ملادية �لهيغلية و�لفيورباخية، وعالج م�ساألة �أ�سالة �لن�سو�ش بنقد 

�سيل، كما بلورتها �لدر��سات  قر�ءة �لت�سابه، ونظرية �لتاأثري و�لتاأثر، و�لدخيل و�لأ

)�(
�ل�ست�سر�قية و�ل�سلفية.

�لباحثني  حد  لأ تعليق  من  �لهرمينوطيقي  موقفه  يف  �لكتاب  �نطلق  وقد 

�لغربيني يف تر�ث �بن عربي، هو مي�سيل �سودكوفيت�ش، يف مالحظته �ملت�سائلة على 

طروحة �ملتميزة للدكتور ن�سر حامد �أبو زيد : »فل�سفة �لتاأويل، در��سة يف تاأويل  �لأ

يكن من  »�أمل   : بقوله  عليها  و�لتي علق   ،
)�(

عربي« بن  �لدين  �لقر�آن عند حمي 

�ستاذ  �لأ �لنبي د�سني ومب�ساركة كل من  �ستاذ عبد  �لأ ت�سيري  ��20، حتت  مار�ص   2� )*( حما�سرة 
�ستاذ ر�سيد �لعلوي. �ستاذ حممد ها�سمي و�لأ حممد �أمعار�ش، �لأ

�لديني، وع�سو هيئة حترير جملة  �لتاأويل و�خلطاب  ق�سايا  باحث مغربي يف  �أمعار�ش،  )**( حممد 
»در��سات بيد�غوجية«.

�لدين بن عربي، د�ر  �لقر�آن عند حمي  تاأويل  �لتاأويل، در��سة يف  فل�سفة  �أبو زيد،  )�( ن�سر حامد 
�لتنوير، ود�ر �لوحدة، بريوت، لبنان، ���9.



�سار�ت �لتي ي�ستنبطها �بن عربي  ف�سل �تباع مدخل معاك�ش، و�لنطالق من �لإ �لأ

�إىل  �لنهاية  �أعماله تقريبا، لكي ن�سل يف  �لقر�آنية، يف كل �سفحة من  يات  من �لآ

�كت�ساف �لقو�نني �لتي تنظمها ؟ �إن تف�سري �بن عربي ل ي�ستنبط من عقيدته، بل 

�ل�سورة  مفهوم  �أن  هذه،  در��سته  �لكاتب يف  فاعترب   ،
)�(

�لعقيدة« تلك  م�سدر  هو 

ل، بل يتاأ�س�ش قبل ذلك 
َ
عند �بن عربي، كذلك، ل ي�ستنبط من �آر�ئه وفكره �ملر�س

�سول يف �لوحي، �لتي ورد فيها هذ� �مل�سطلح  على قر�ءة �بن عربي للن�سو�ش �لأ

�ل�سرعية يف  بالن�سو�ش  �لعلم  �أولوية حت�سيل  �لكاتب على  يوؤكد  و�ملفهوم. حيث 

�ل�سورة، ور�سوم �مل�سلمني يف تف�سريها وتاأويلها وقر�ء�تها، وذلك لو�سع �بن عربي 

يف موقعه �ل�سحيح بني �ل�سركاء و�لفرقاء يف �لنز�ع �لقائم يف فهم خطاب �لوحي، 

�ختالف  لبذرة  و�سعها  من  �لقر�ء�ت،  لتعدد  �أ�س�ست  �لتي  �لنبوية،  و�ملخاطبات 

يدعى يف  ما  ن�سو�ش  ر�أ�سها  وعلى  �ل�سرعية  �ملخاطبات  ن�سو�ش  �ملنتج، يف  �لفهم 

لهية،  �سماء و�ل�سفات �لإ �لكالم �لقدمي و�أ�سول �لدين، باملت�سابه و�ملختلف يف �لأ

�سبع و�ل�سحك  ك�سفات �ليد و�لرجل و�لقدم و�لعني و�لنف�ش و�ل�ساق و�لوجه و�لإ

و�لتب�سب�ش و�لغ�سب و�لهرولة و�لنزول و�ل�ستو�ء، ومنها �سفة �ل�سورة، �لتي وردت 

بها �أحاديث �سحيحة، ت�سمها ثالث جمموعات : جمموعة �أحاديث خلق �آدم على 

�ل�سورة، وفيها حديث »خلق �هلل �آدم على �سورته«، وجمموعة روؤية �لر�سول ربه يف 

�لرب يف  �أح�سن �سورة«، وجمموعة جتلي  ربي يف  »ر�أيت   : وفيها حديث  �سورة، 

�سور متحولة يوم �لقيامة، وفيها حديث طويل يعرف بحديث �ل�سفاعة �أو �لتجلي 

يوم �لقيامـة، هـذ� بع�ش منه »...حتى �إذ� مل يبق �إل من كان يعبد �هلل تعاىل، من 

بر وفاجر، اأتاهم رب العاملني �صبحانه وتعاىل، يف اأدنى �صورة من التي راأوه فيها، 

قال : فما تنظرون تتبع كل �أمة ما كانت تعبد. قالو� : يا ربنا، فارقنا �لنا�ش يف �لدنيا 

�أنا ربكم. فيقولون : نعوذ باهلل منك،  �إليهم، ومل ن�ساحبهم. فيقول :  �أفقر ما كنا 

ل ن�سرك باهلل �سيئا - مرتني �أو ثالثاـ حتى �إن بع�سهم ليكاد ينقلب، فيقول : هل 

بينكم وبينه اآية، فتعرفونه بها. فيقولون : نعم. فيك�سف عن �ساق، فال يبقى من 

ي�سجد  يبقى من كان  بال�سجود، ول  له  �هلل  �أذن  �إل  نف�سه،  تلقاء  ي�سجد من  كان 

�ل�سنة  �أبو زيد، حماولة قر�ءة �مل�سكوت عنه يف خطاب �بن عربي، جملة �لهالل،  )�( ن�سر حامد 
�ملائة، عدد مايو، �992، �ش 27.
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�تقاء ورياء، �إل جعل �هلل ظهره طبقة و�حدة، كلما �أر�د �أن ي�سجد، خر على قفاه، 

ثم يرفعون روؤو�سهم، وقد حتول يف �صورته التي راأوه فيها اأول مرة، فقال : �أنا ربكم. 

فيقولون : �أنت ربنا، ثم يُ�سرب �جل�سر على جهنم، وحتل �ل�سفاعة...«.

هذه �ملجموعات �لثالث من حديث �ل�سورة، وقر�ء�تها �ملختلفة يف علم �أ�سول 

�لدين، وكذ� قر�ءة �بن عربي لها، و�لتي �سكلت لديه، دون �سو�ه ممن تعر�سو� حلديث 

ن�سانية، هي �لتي �تخذها �لكتاب �سو�ء  لوهية و�لإ �ل�سورة، �أ�سل �لقول عنده يف �لأ

وتاأويلها،  فهمها  �أمر  يف  �لنز�ع  مناط  يف  �لقول  وحترير  طرقها،  وتخريج  توثيقها  يف 

َز �لنعطافة �لتاريخية �لكربى �لتي �أحدثها يف عقيدة 
َ
مدخله �إىل �بن عربي، ومنها �أبر

�سماء و�ل�سفات، �لتي ُتعترب �ل�سورة م�ساألة تطبيقية لها، و�لقول فيها يختزل �لقول  �لأ

�سماء و�ل�سفات، �إثباتا �أو نفيا �أو جمعا بينهما، و�أتاح �لكتاب مما جمعه  يف �سائر �لأ

ثة و�ملتكلمة و�ملت�سوفة، �إجر�ء حو�ر هريمينوطيقي و��سع بينها،  حدِّ
ُ
من ن�سو�ش �لـم

�مل�سلمني،  عند  لهية  �لإ �ل�سورة  ن�سو�ش  قر�ءة  عن  �لناجمة  و�مل�سائل  �لق�سايا  يف 

�أتاحت له  �لتوحيدية. كما  �أهل �لكتاب، ولدى �سائر �لديانات  وعند غريهم من 

ن�سانية �ملعا�سرة، �خلو�ش يف �إعادة  مر�جعُة �لعلوم �لقدمية يف �سوء مناهج �لعلوم �لإ

عربي يف  �بن  �أحدثه  �لذي  �سيل  �لأ �لتو�سيع  وتتبع  و�لقر�ءة،  �لن�ش  مفاهيم  بناء 

�أجهزة تلقي �لن�سو�ش، وعر�ش �أهم �لتطوير�ت و�لتعديالت �لتي خ�سعت لها. 

تاأطري مو�صوع ال�صورة �صمن املت�صابه 

يات  حاديث و�لآ لهية« جزء من �إ�سكال �أو�سع، تو�ترت �لأ �إن »حديث �ل�سورة �لإ

�سماء  �سكال �لعقدي �ملندرج يف باب �لذ�ت و�لأ و�لن�سو�ش يف بابه، وهو هذ� �لإ

�سالمية، و��ستغر�ب  و�ل�سفات، فدفع �ل�سورة وردها باأدلة �لت�سكيك يف �أ�سالتها �لإ

�سالمي، ي�ستدعي �ملوقف نف�سه ب�ساأن كل  دخول �ل�سورة �إىل �ملجال �لعقدي �لإ

�سماء و�ل�سفات، �إذ �سفة �ل�سورة ل تزيد غر�بة عن �سفات �لوجه و�لعني و�ليد  �لأ

تيان و�ل�ستو�ء و�لنزول،  �سبع و�ل�ساق و�لرجل و�لقدم و�ل�سخ�ش و�لهرولة و�لإ و�لإ

ر�دة، و�لكالم و�ل�سمع و�لب�سر، فالقول  بل عن �سفات �حلياة و�لعلم، و�لقدرة و�لإ

فيها كالقول يف �ل�سورة، ودفع �ل�سورة كدفعها، وقبول �ل�سورة كقبولها، حتى �أن 
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�أقدم �لقر�ء�ت لن�سو�ش �ل�سورة قد �نتبهت �إىل هذه �حلقيقة، ومنها قر�ءة �بن قتيبة 

�سابع  يف )تاأويل خمتِلف �حلديث( : »�إن �ل�سورة لي�ست باأعجب من �ليدين و�لأ

نها مل  لف لتلك ملجيئها يف �لقر�آن، ووقعت �لوح�سة من هذه، لأ و�لعني، و�إمنا وقع �لإ

.
)�(

تاأت يف �لقر�آن، ونحن نوؤمن باجلميع، ول نقول يف �سيء منه بكيفية ول حد«

�سماء و�ل�سفات،  فحديث �ل�سورة، و�لنز�ع يف �أمرها، م�ساألة تطبيقية يف نظرية �لأ

�سماء و�ل�سفات و�لن�سب  ولي�ش �لقول يف هذه �ل�سفة �إل �إعادة متثيل �أحاديث �لأ

يجاب  �لإ على  قر�ءتها  يف  �حلا�سل  للنز�ع  و�إخر�ج  ت�سخي�ش  و�إعادة  لهية،  �لإ

�جلمع  على  �أو  و�لتنزيه(،  بالت�سبيه  عرف  )ما  و�لنفي  �ل�سلب  على  �أو  ثبات  و�لإ

ال�صفات،  لباقي  ورمزي  دليل  واقت�صاد  تكثيف  وحمل  نواة  ال�صورة  اإذ  بينهما، 

وحديث �ل�سورة بال�سيغة �مل�ست�سكلة »خلق �هلل �آدم على �سورته«، يختزل يف بنيته 

�سماء  �لعميقة كل �لختالفات بني �ملذ�هب و�لجتاهات و�لحتمالت يف قر�ءة �لأ

�سماء  و�ل�سفات، وكل قر�ء�ته ُت�سمر مو�قف كالمية وعقدية، بل �إن �خلالف يف �لأ

يريد،  ما  كال  يعطي  �أوجه  حمال  فهو  �ملذكور،  �حلديث  �سورة  �تخذ  و�ل�سفات، 

�سماء، وجه تاأكيد عودة �ل�سفات �إىل م�ستحقها  يُعطي القراءة املرجعية التمثيلية لالأ

حقيقة ل جماز�، وهو �هلل، ف�سفة �ل�سورة �سفته �لذ�تية، فـهي هو، كما يُعطي القراءة 

ن�سان،  �لإ �إىل  �مل�ستبهة  �سماء و�ل�سفات  التاأويلية التعطيلية، وجه ترجيح عودة �لأ

فال�سفة من�سوبة �إىل �هلل جماز� ل حقيقة، وهي �سفة �إن�سان )�آدم(، فـهي لي�صت هو، 

�لقطع  وعدم  �لتوقف  وجه  رجائية،  واملتوقفة والإ التفوي�صية  القراءة  ُيعطي  مثلما 

�أو  �إلهي  مو�سوف  �إىل  �ل�سفة  عودة  �إىل  و�لظنون  �لحتمالت  لتطرق  ما،  بدللة 

�جلمع  نو�ة  الربزخية،  القراءة  يُعطي  كما  هو،  لي�صت  هي  اأو  هو،  فـهي  �إن�ساين، 

�سماء  بني ن�سبة �ل�سفة من وجه �إىل �حلق، ون�سبتها من وجه �إىل �خللق، و�عتبار �لأ

و�ل�سفات بالتايل، ِن�سبا و�إ�سافات وتعلقات بني طرفني، فـلهي هو ول لي�صت هي 

هو، بل �أمر ثالث �عتباري و�إ�سايف برزخي متح�سل من �لت�سايف، وهو ما متثله يف 

هريمينوطيقا هذه �لقر�ءة، »�لهاء« �لربزخية يف حديث : »خلق �هلل �آدم على �سورته«، 

)�( �بن قتيبة، تاأويل خمتلف �حلديث، �سبط حممد زهري �لنجار، د�ر �جليل، بريوت، لبنان، ��99، 
�ص �22.
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حد �لطرفني )�هلل/  و�لتي ر�مت �لقر�ءتان �ملرجعية �لتمثيلية و�لتاأويلية، تخلي�سها لأ

�لرتكيبية  �لبنية  »�لهاء« يف  منهما، وحقيقة هذه  لو�حد  تتمح�ش  ن�سان( حتى  �لإ

�لعميقة للحديث، �أنها تقابل �لطرفني بذ�تها، وجتعل �لتعبري عنهما معا يف بنية لغوية 

مر وعن غريه، دفعة و�حدة، ممكنا بهذه �ل�سيغة، ومن هذه �لهاء  حو�رية، �أي عن �لأ

�لربزخية ميكننا حتديد �لو�سع �لعتباري لل�سورة، بو�سفها ن�سبة بني �ثنني، و�أمر� 

بني �أمرين، وباخت�سار ت�سايفا وتبادل ق�سديني باملعنى �لفنومينولوجي. ولذلك فاإنه 

بدل �عتبار »�لهاء« �لربزخية، حمل ��ستباه و�سبهة، وم�سكلة يف حديث �ل�سورة يف 

طر�ف �مل�ستحقة لها بالتف�سري  �ل�سحيحني، ت�ستوجب �حلل بالرد �إىل طرف من �لأ

للتعبري  �للغة  �ملقدم يف  �حلل  �لربزخية - هي  �لقر�ءة  فاإنها - ح�سب  �لتاأويل،  �أو 

يات  �سماء )حو�رها(، وعن �لعالمات و�لآ عن لعبة �لظهور و�خلفاء، وعن جدل �لأ

�ملت�سابهات، �لتي تقاوم �ختز�لها يف �ملعنى �أو �لالمعنى. �إذ بدل �أن يعترب �بن عربي 

ق�سية �ملت�سابه و�ملختلف و�مل�ست�سكل، م�سكال ينبغي حله، بتو�سيح معناه و�إز�لة 

غمو�سه، ورفع مقاومته للدللة، كما فعل �أغلب �ملحدثة و�لنظار يف تناول �ملت�سابه 

حاديث و�ل�سفات، فتح م�سار� جديد� يف هرمينوطيقا �ملت�سابه، يبد�أ  يات و�لأ من �لآ

حكام �مل�سبقة على �ملت�سابه، و�لتي �تخذت مو�قف �سلبية منه،  بتعليق جميع �لأ

م�سكال يجب حله  و�لتبا�ش،  �أ�سد�د وغمو�ش  من  يحمله  ما  �عتبار  ر�مته من  مبا 

بالتخلي�ش و�لتف�سري و�لتو�سيح و�لتاأويل، �أي �إخر�ج �ملت�سابه عن ت�سابهه �لذي هو 

حقيقته يف نف�سه. 

�سَكل، 
ُ
و�لـم و�ملختلف  �ملت�سابه  يبدو  �ملت�سابه،  على  �ل�سلبي  �حلكم  وبتعليق 

حقيقة برزخية تطلب �لظهور كما هي يف �لتبا�سها وعدم متح�سها وتخلي�سها، مثلها 

َكما وموؤتلفا ومن�سجما وو��سحا، كما تطلب تغيري 
ْ
مثل �سائر �حلقائق مما �سمي حُم

�حلقائق  على  بقاء  �لإ �إىل  َكم، 
ْ
ح

ُ
و�لـم �لو��سح  �ملعنى  �إىل  �لرد  من  �لقر�ءة  منظور 

يف مر�تب ظهورها كما هي، و�لذهاب �إليها يف ذ�تها كما هي، وهذ� �إحكامها، فاإن 

، فمن ف�سل بني وجهي �ملت�سابه وخل�سه �إىل 
)�(

»�ملحكم يف �ملت�سابه، هو �لت�سابه«

�أحد طرفيه وحمتمالته، فقد �أز�ل عنه �سفة �لت�سابه و�لرتدد و�لتوتر �لتي بها قيامه، 

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، د�ر �سادر، بريوت، ��29 هـ، ج � �ص ��7.
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ية : فاأما �لذين يف قلوبهم زيغ فيتبعون  وهو �ملعنى �لذي �أعطاه �بن عربي للزيغ يف �لآ

، �إذ يرى �أن من تاأول �ملت�سابهات، فقد 
)�(

ما ت�سابه منه، �بتغاء �لفتنة و�بتغاء تاأويله

�ش من يقف 
ِّ
�أخرجها عن �ل�سرت�ك وز�غ بها، وهي يف حقيقتها م�سرتكة، » فالكي

نزلت  �حل�سرة  ومن هذه  بالطرفني،  �سبها  لها  فاإن  ب�سيء،  فيها  يحكم  عندها، ول 

يات �ملت�سابهات �لتي نهينا عن �خلو�ش فيها، ون�سبنا �إىل �لزيغ يف �تباعها، فاإن  �لآ

َكمة، 
ْ
بهني، و�إذ� �أولت �إىل �أحد �ل�سبهني، فقد �سريتها حُم �لزيغ ميل �إىل �أحد �ل�سِّ

وهي مت�سابهات، فعدلت بها عن حقيقتها، وكل من عدل ب�سيء عن حقيقته، فما 

 ،
)2(

ن�سان ماأمور باأن يويف كل ذي حق حقه.« �أعطاه حقه، كما �أعطاه �هلل خلقه، و�لإ

ويذهب �بن عربي �أبعد من ذلك يف �لعرت�ف للمت�سابه بدوره يف �ملعرفة، و�عتبار 

ما ت�سمنه من �لتبا�سات طريقا �إىل �لعلم ل عائقا، فـ »�أح�سن �لقول ما ت�سابه من 

�لت�سابه ما علمنا من كالم �هلل  �لكالم، فا�سرتك فيه �حلادث و�لقدمي )...( ولول 

.
)�(

�سيئا، ول وقفنا منه على معنى«

و�مللتب�ش  �ملختلف  حلق  �إثبات  �حلديث،  يف  �مل�ست�سكلة  »�لهاء«  �إثبات  �إن 

هذ�  لقول  طريقة  �إنها  غريه،  بحقيقة  ل  بحقيقته  �لظهور  يف  و�لربزخي  و�مل�ستبه 

�مل�سو�سة  »�لهاء«  هذه  �إن  بل  �لختالفية.  حقيقته  يف  عليه  هو  ما  على  �للتبا�ش 

�آية  �مللحوظ بني  �لت�سابه  �لتي تغر�ش �لختالف يف  و�مل�ست�سكلة و�مل�ستغربة، هي 

�لتور�ة، وحديث �ل�سحيحني.

يف قر�ءة �ل�سورة من ن�سو�ش �لوحي �ملعربة عنها، �كت�سف �بن عربي برزخية 

�لتجلي و�لروؤية، وعرث على �أر�سية �سلبة، للك�سف عن وجود ظهوري وفنومينولوجي 

�آخر، لي�ش وجود هو هو على �لتطابق و�لتماثل �لذ�تي كما يف �لقر�ءة �لتمثيلية، �أو 

وجود لي�ش هو كما يف �لقر�ءة �لتاأويلية، ولي�ش هوية نف�سية متطابقة مع نف�سها وذ�تها 

توتر�  بو�سفه  وجود  بل عن  للهوية،  مقابلة  ول غريية خمتلفة  وعمائها،  عزلتها  يف 

وبرزخا حو�ريا جامعا بني �لعينية و�لغريية، عربعنه �بن عربي بلغته ومن ثقافته على 

ية 7. )�( �سورة �آل عمر�ن، �لآ
)2( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج � �ص 2�0.

)�( م.ن، ج � �ص ��7.
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 Le« أنه لي�ش هو ولي�ش غريه، بل هو وغريه، فـ »كاأنه هو«، وعرب عنه هو�سرل بعبارته�

.
)2(

»Autrement qu’être« : وعرب عنه ليفينا�ش با�سطالحه ،
)�(

»comme si

�سايف »كاأن«، يف �لتبا�سه و��ستباهه، ويف و�سعه �لربزخي بو�سفه  هذ� �لوجود �لإ

حو�ر�، ويف مقاومته كل �أ�سكال �لختز�ل يف �لق�سمة �لعقلية بني �لوجود و�لعدم، 

وبني �لذ�ت و�ملو�سوع، وبني �هلل و�لعامل، وبني �ملعنى و�لالمعنى، وبني �لمتالء 

نية و�لغريية، ويف مقاومته للن�سيان يف �سوؤ�ل �ملاهية  ثبات و�لنفي، و�لإ و�خلو�ء، و�لإ

�لظو�هر  بحث  �لتجليات يف  علم  وم�سروعية  م�سروع  منه  يبد�أ  �لذي  هو  و�لهوية، 

ن�سانية وتاأملها، بو�سفها فعال ق�سديا ل �أ�سياء عينية، ووجود� يف �لعامل  �لروحية �لإ

خرين، ل جو�هر خال�سة وموجود�ت لذ�تها ويف ذ�تها.  ومع �لآ

تر�ه(، ويف ق�سة  تعبد �هلل كاأنك  )�أن  ح�سان  �لتي يف حديث �لإ »كاأن«  تنقلنا 

�لت�سبيه  على  �ملحافظ  �لقر�ئي  �مل�ستوى  هذ�  �إىل  هو(،  )كاأنه  و�سليمان  بلقي�ش 

�أي  و�حدة،  ودفعة  معا  هو(  )لي�ش  و�لختالف  �لتنزيه  وعلى  هو(  )هو  و�لت�سابه 

من �لق�سمة �لثنائية �لتقابلية لـ »هو �ل�سورة« �أو »لي�ش هو �ل�سورة«، ومن �لق�سمة 

ثبات و�لنفي  �لعقلية )�لتنزيه( و�حل�سية )�لت�سبيه(، �إىل �لربزخ بينهما �لناظر �إىل �لإ

بو�سفهما طرفني للو�سع �لعتباري �لتخييلي لل�سورة يف �حلق ويف �خللق، يف �ملطلق 

ويف �ملقيد، يف �لتنزيه و�لتجريد، ويف �لت�سبيه و�لتحديد، فال�سورة على �لتوتر بني 

حالة على طرف  �أو �لإ حالة �ملتبادلة بينهما، ل على �ملطابقة لطرف،  �لطرفني و�لإ

ن �ملو�سوع �لذي تظهره هو ذو طبيعة مزدوجة، وله وجهان ، وجه �إىل  دون طرف، لأ

ن�سان  طرف ووجه �إىل �لطرف �لذي يقابله، ومن هنا فتنة �ل�سورة يف نف�سها، وفتنة �لإ

تها.
َّ
ِتها وَخلِقي

َّ
ي بها وفيها، فهو خملوق على �ل�سورة، ممزق بني حقِّ

)�( »كاأنه هو« هو �أر�ش �خليال عند �بن عربي، و»Le comme si« عند هو�سرل هو ملكوت �لالو�قعي 
هنا  حا�سرة  وكاأنها  لل�سعور  �ملو�سوعات  تظهر  حيث   Le royaume des irréalités وعامله 

ن نف�سه غائبة هناك، فهي يف �سبهة ح�سور وغياب ووجود وعدم، و�خليال يعطي هذ�  ويف �لآ

�لعامل �ل�سبهة �لربزخي. ينظر :

M.M.Saraiva, L’imagination selon Husserl , Martinus Nijhoff, La Haye, �970, 
p. 2�2-2�9.
)2( E.Lévinas, Autrement qu’être ou au delà de l’essence, Martinus Nijhoff, Le 

livre de poche, �97�, p. 22-�6.
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ن�سان(،  فما عرب �ملختلفون يف قر�ءة �ل�سمري، هل هو للرب )�هلل( �أو للمربوب )�لإ

و�لروؤية هل هي روؤيا �أم روؤية، و�لتحول هل هو للذ�ت �لوجودية �أو للمرتبة �لعتبارية، 

وما عرب �ملتنازعون يف �ل�سورة �لنازلة و�ملرئية و�ملتحولة على من تعود، �إل عن هذين 

�أنف�سهم و�سورتهم، من حيث كونها �سعرية على �حلق،  �لطرفني، وعن نظرهم يف 

ثبات، فما دل  نكار و�لنفي، وطريق �لتعرف و�لإ تو�سل �إليه من طريقني ؛ طريق �لإ

�لنف�سية،  �ل�سعرية  بامل�سعور يف  �سعورهم  �إل على  �مل�ست�سكل  �ل�سمري  قالوه يف  ما 

فيجدونه يف �ل�سورة يف �حلال، �أو يفقدونه فيها. مع �لعلم �أن �مل�سعور، يظهر يف �سور 

يف  ثبات  بالإ هذ�  عند  ويكون  ويُجهل،  ويُعلم  يُرى،  ول  ى 
ُ

فري نكار،  و�لإ �لتعرف 

�لتي  و�ل�سوؤون  حو�ل  �ل�سور و�لأ بال�سلب يف �حلال، وله جميع  �حلال، وعند هذ� 

ك يف 
َ
يتقلب فيها، وذ�ك حتى ل يُحيط به علم �أو جهل، �أو تعرف �أو �إنكار، فال يُدر

در�ك من قبول و��ستعد�د، فيكون �إدر�ك  ك ح�سب ما عند طالب �لإ
َ
ذ�ته، و�إمنا يُدر

َحّل 
َ
ن �لـم در�ك، لأ دِرك وحاله، ول بد من هذ� �لقدر يف �لإ

ُ
�ملُدَرك على �سورة �لـم

كرث من ��ستعد�ده �أو و�سعه �لذي يف ن�ساأته، و»ل يكلف �هلل  ِطن ل يت�سع لأ
ْ
و

َ
و�لـم

ن�سان  �لإ ُخلق  �لتي  �ل�سورة  عني  وهو  ومعرفية،  �سرعية  حقيقة  و�سعها«  �إل  نف�سا 

عليها، و�لتي هي �َسعرية ودليل، منها يُرى �مل�سعور و�ملدلول.

ونعلم بذلك �أنه مل يوؤت بال�سورة يف حديث �ل�سورة، للدللة على �أمر و�حد 

ذي �سورة، بل على �أمرين يُ�سعر بع�سهما ببع�ش، خالق وخملوق، فال يُعرف ��سم 

فاعل خالق �إل ِمن خلقه فعال ومفعول، كما ل يُعرف ��سم �ملخلوق �ملفعول �إل من 

خالق له فاعل، فتحدث �ل�سورة يف �لت�سايف �لق�سدي، وتن�سب �إىل �ملت�سايفني، 

فما هي  �ملر�آة،  �ل�سماء يف  ك�سورة   « �لربزخية  ن�ساأتها  �لبيني يف  �لختالف  على 

�ل�سماء، ول غري �ل�سماء، فاإنك تعلم قطعا �أن �جلرم �لذي ر�أيت يف �ملر�آة �أقل من 

�إل �ل�سماء عينها،  �أنك ما ر�أيت  جرم �ل�سماء، و�أكرب من جرم �ملر�آة، وتعلم قطعا 

�إىل  ت�سري  بل  م حدود�، 
ُ

�س
ْ
َتر ل  بهذ�  فال�سورة   .

)�(
و�ِطن«

َ
للم �حلكم  جعلنا  فلهذ� 

عتبات وبر�زخ.

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش �09.
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اأق�صام الكتاب وم�صامينه  

�لفنومينولوجي  �لتاأمل  وبت�سغيل  �لعرفاين  �ملوقف  من  �لكتاب،  حدد  لقد 

�لعامل،  �سجرة  هي  حيث  من  لل�سورة  �لعتباري  �لو�سع  �لهرمينوطيقي،  و�لفهم 

ديان  ن�سانية، ونو�ة �حلو�ر بني �ملعتقد�ت و�لأ لهية و�لإ �سماء �لإ ومنوذج �حلو�ر بني �لأ

فكار. و�لثقافات و�لأ

ق�سام �لثالثة للكتاب مقاربته يف  وهذه �حلو�رية يف �ل�سورة، هي ما حاولت �لأ

لهية، و�لتي �تخذها عينات  �ملجموعات �لثالث من ن�سو�ش �أحاديث �ل�سورة �لإ

لة، يف �لدر��سة، للن�ش و�لقر�ءة معا : ممثِّ

�سول �لفهم و�لقر�ءة عند �بن  ـ حيث جعل �ملوؤلف للكتاب مدخال جامعا لأ

و�لعتبار،  و�لعبور  و�لتعبري  و�حلديث  و�لكالم  للن�ش  مفاهيمه  فيه  تناول  عربي، 

نتاجية، وتفجري �لن�سو�ش وتثوير �لقر�آن، و�لت�سابه و�لختالف،  و�لفهم و�لتكوين و�لإ

و�لظاهر و�لباطن ؛ 

�آدم  خلق  �أحاديث  جمموعة  لقر�ءة  �لكتاب  من  ول  الأ الق�صم  خ�س�ش  ثم  ـ 

على �ل�سورة، بني �لقر�ءة �ملرجعية �لتمثيلية و�لقر�ءة �لتاأويلية �لتعطيلية، و�لقر�ءة 

�لربزخية �لتخييلية، و�أبرز يف هذ� �لق�سم �سر�ع �لقر�ء�ت، و�حتد�ده، وجمع فيه من 

�آليات �لقر�ءة �لقدمية لن�سو�ش �ملت�سابه ما حت�سل به �لفائدة يف �إعادة ت�سكيل وبناء 

هرمينوطيقا �إ�سالمية متميزة بانفتاحها �ل�سديد على �لختالف يف ن�سو�ش �لوحي، 

وحتقيق �لقول يف مفهوم �ل�سورة على ر�سوم �مل�سلمني ولغتهم يف �ملخاطبة �لدينية. 

�مل�ست�سكل  �ل�سمري  من  �ل�سورة،  يف  �ملتبادلة  حالة  �لإ بلعبة  �لق�سم  هذ�  وعنون 

�آدم،  »�لهاء« �لربزخية، �لذي تنازعته وجوه �لتاأويل يف �إحالته على �لرب وعلى 

�ل�سورة  �لق�سم من ق�سمة �ل�سمري و�مل�سمر يف خطاب  ينقلنا هذ�  وعلى غريهما. 

�سم و�مل�سمى، �إىل  �سمار يف حد ذ�ته. ومن ثنائية �لإ �إىل �ملقاربة �لربزخية لفعل �لإ

فعل �لت�سمية نف�سه، بو�سفه تن�سيبا ق�سديا للعالقة �أو�لر�بطة �جلامعة بني �ملتقابلني : 

ذ�ت ومو�سوع، �سفة ومو�سوف، على غر�ر نقل �لهرمينوطيقا �لفنومينولوجية تر�ث 

نف�سه،  �لقر�ءة  فعل  فاإىل  �لقارئ،  �إىل  ثم  �لن�ش  �إىل  �ملوؤلف  �أو  �لكاتب  �لفهم من 
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طر�فها يف �لبنية �لق�سدية �لتبادلية و�حلو�رية  باعتباره �حلركة �لت�سايفية �ملحققة لأ

، وهذه �حلو�رية هي ما يعنيه �لكتاب بفعل �لت�سمية نف�سه، �لذي نقل �إليه 
)�(

بينها

�سم و�مل�سمى. ق�سمة طريف �لإ

ـ وخ�س�ش �لكتاب ق�صمه الثاين لقر�ءة جمموعة �أحاديث »روؤية �لر�سول ربه 

حالل �لتي �نخرطت فيها �لهرمينوطيقا  يف �أح�سن �سورة«، حيث ركز على لعبة الإ

يف  ربي  »ر�أيت   : حلديث  و�لتد�ولية  و�لرتكيبية  �لدللية  �لبنى  قر�ءة  يف  �لقدمية 

بالروؤية �لعيانية )روؤية �لعني  �أح�سن �سورة«، بجعلها فعل »ر�أى« �لربزخي، متعلقا 

ومن  �أخرى،  قر�ءة  يف  وِجنان(  ب�سرية  )روؤيا  �ملنامية  وبالروؤيا  قر�ءة،  يف  و�لب�سر( 

�جلامع،  �لعتباري  �لت�سايفي  �لربزخ  �إىل  ينتقل  �أن  عربي  لبن  �أمكن  �لقر�ءتني 

ر�ءة و�لرت�ئي نف�سه. وهذ� �لق�سم من �لكتاب كله حتقيق لهذه  و�ملتحقق يف فعل �لإ

�سول �ملوؤ�س�سة لهما، ومنها  �لنقلة يف �لروؤيتني �ملو�سوية و�ملحمدية يف �لن�سو�ش �لأ

 �أّنى �أر�ه«، »�سرتون ربكم« و»ربي �أرين �أنظر �إليك« »لن تر�ين« 
ٌ
»ر�أيت ربي«، »نور

»ف�سوف تر�ين«. 

خري، لقر�ءة حديث �لتجلي يوم �لقيامة،  ـ وخ�س�ش �لكتاب ق�صمه الثالث والأ

ُتنكر،  �سورة  يف  �لرب  نزول  وفيه  �ل�سفاعة،  وحديث  �ل�سورة  بحديث  �ملعروف 

ويتعوذ منها، ثم يتحول يف �سورة ُتعرف، ويقال له : »�أنت ربنا«، فثمة يف �حلديث 

يف  و�ل�سورة  حمو،  ون�سخة  �إثبات  ون�سخة  �إنكار،  و�سورة  ف 
ُّ
ر
َ
َتع �سورة   : �سورتان 

بفقد�نها،  و�ل�سعور  بوجد�نها،  �ل�سعور   : هما  مظهرين  تعينت يف  و�حدة،  �حلقيقة 

وكل منهما ن�سف حقيقة �ل�سورة �لكاملة، على ما هو عليه �أمرها يف نف�سها، وهو 

�سمار، فيكون درك معنى �ل�سورة يف �حلقيقة  ظهار و�لإ �لوجد�ن و�لفقد�ن معا، و�لإ

هو درك ل معناها �أي�سا، وتعريفها هو تنكريها. و�لظاهر فيها وبها ومنها هو هو، ولي�ش 

هو هو، فكاأنه هو، ومع هذ� �لق�سم ينتقل �لكتاب من معاجلة �مل�سكل �لهرمينوطيقي 

)�( حاول بول ريكور �سوغ نظرية يف �لقر�ءة يف هذ� �لباب، م�ستخل�سة من �لفينومينولوجيا وفل�سفة 
�لفعل  بنظرية  دعاها  وغريها،  هابرماز،  عند  �لنقدية  و�لنظرية  �لكالم،  �أفعال  ول�سانيات  �للغة، 

و�حلركة، لها وجه �إىل نظرية �لنـ�ش، ووجـه �آخر �إىل نظرية �لتاريخ، وهي برزخهما وملنقاهما، 

 P. Ricoeur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique,II, Coll Esprit/Seuil,
.Paris, �9�6, p. �6�, �76
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�سورته«،  على  �آدم  �هلل  »خلق  �مل�ست�سكلة يف حديث  �لهاء  �سمري  حالت يف  لالإ

حاللت و�ل�ستبد�لت �لتي طرحها فعل  ومن معاجلة �مل�سكل �لهرمينوطيقي لالإ

»ر�أيت« يف حديث »ر�أيت ربي يف �أح�سن �سورة«، هل متعلقه �لروؤية بعني �حل�ش، �أو 

 �لنقا�ش 
َّ
�لروؤيا بعني �خليال، فا�سُتبدلت عني بعني، كما �أُحلت �لروؤيا حمل �لروؤية، وَجر

منطقته،  �إىل  برمته  وعقيدِتها  �لروؤيِة  تر�َث  �لنبوية،  �لروؤية  ل�سورة  �لهرمينوطيقي 

فاإىل مقاربة �مل�سكل �لهرمينوطيقي للتحولت �لدينامية يف �ل�سورة، �لتي طرحها 

حديث جتلي �لرب وحتوله يف �سور يوم �لقيامة. ويف هذ� �لق�سم �لثالث من �لكتاب 

و�حلجاب  و�ل�سورة  �جل�سم  م�سائل  يف  و�لعقدية  �لكالمية  �لق�سايا  معظم  تركزت 

و�حلركة و�لنزول و�ل�ستو�ء و�لتجلي، و�لتحول و�لثبات و�لتغري، و�لتعايل و�ملحايثة، 

وكما  و�لظهور.  و�لوجود  و�ملرتبة،  و�لذ�ت  و�لتعينات،  و�لعني  و�لكرثة،  و�لوحدة 

�سم و�مل�سمى، وفعل  �لت�سمية بني طريف �لإ �لكتاب فعل  ول من  �لق�سم �لأ حلل 

ر�ءة و�لرت�ئي  ر، وحلل �لق�سم �لثاين منه فعل �لإ
َ
م �سْ ُ

�سمار بني �ل�سمري و�لـم �لإ

�لق�سدية  �لبنية  �إىل حتليل  �لثالث  �لق�سم  �ل�سورة، يخل�ش  و�ملرئي يف  �لر�ئي  بني 

�إذ  له،  و�ملتجلى  �ملتجلي،  �أو  و�ملظاهر،  �لظاهر  �لتجلي، بني طريف  �أو  �لظهور  لفعل 

�لظهور و�لتجلي ح�سيلة ت�سايف ق�سدي برزخي وتعاون حو�ري بني  يجعل من 

�لذ�ت ومو�سوعها �لق�سدي.

يف  �لكتابة،  لعبته  �لذي  �لكبري  �لدور  عن  �لك�سف  على  �لكتاب  عمل  لقد 

تو�سيع �ملت�سابه يف عقيدة �لتوحيد عند �مل�سلمني، �إذ �ملعلوم �أن تفرق �ألفاظ �ملت�سابه 

يف ن�سو�ش �لوحي، جعل �ل�سوؤ�ل عن معنى �ملت�سابه، وطلب تاأويله، لدى �مل�سلمني 

حامد  �أبو  �أ�سار  فقد  بعدهم،  �لتي  �لقرون  يف  بها  ُطرح  �لتي  �حلدة  بغري  و�ئل،  �لأ

�سماء و�ل�سفات، يف كتب  �لغز�يل، �إىل �أن عملية جمع �ملتفرق �ملبدد من مت�سابه �لأ

قر�ئن  ومن  �لت�سبيه،  يهام  لإ �لكربى  �سباب  �لأ من  هو  مبوبة،  وم�سنفات  م�ستقلة 

خرى، بل �إن �لت�سرف  �إظهار �جل�سم من هذه �لطائفة، ودفعه بالتاأويل عند �لطائفة �لأ

يف �لن�سو�ش بتفريق جمتمعها، وجتميع متفرقها، هو عني �لتاأويل نف�سه �لذي مينع 

ُعد عن �لتوفيق، 
َ
منه �لغز�يل �لعو�م يف �لوظائف �لتي رتبها عليهم، قال : »ولقد ب

خبار خا�سة، ور�سم يف كل ع�سو بابا، فقال : باب  َمن �سنف كتابا يف جمع هذه �لأ

يف �إثبات �لر�أ�ش، وباب يف �ليد، �إىل غري ذلك، و�سماه كتاب �ل�سفات، فاإن هذه 
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�أوقات متفرقة متباعدة،  �ل�سالم، يف  كلمات متفرقة �سدرت من ر�سول �هلل عليه 

�عتماد� على قر�ئن خمتلفة، ُتفهم �ل�سامعني معاين �سحيحة، فاإذ� ذكرت جمموعة 

ن�سان، �سار جمع تلك �ملتفرقات يف �ل�سمع دفعة و�حدة، قرينة  على مثال خلق �لإ

.
)�(

عظيمة يف تاأكيد �لظاهر، و�إيهام �لت�سبيه«

�إن م�ساألة جمع �ملتفرق من �ل�سفات »�مل�سعرة بالت�سبيه«، كاليد و�ليدين و�لوجه 

�سبع و�لرجل و�ل�ساق و�لقدم و�جلنب، و�ل�سحك و�لغ�سب و�لنزول و�ل�ستو�ء  و�لإ

ن�سان،  �لكاملة جل�سد �لإ �ل�سورة  باإن�ساء  �لغز�يل  �أ�سبه عند  و�لهرولة، وغريها، هي 

ثار، فقام  خبار و�لآ �إمتام للبدن، وعنا�سر هذه �ل�سورة وجدت مبددة يف �لأ �أو هي 

ُمركبة،  باإظهارها يف �سورة  �ملبددة،  باإتالف حقيقتها  من جمعها يف كتاب جامع، 

�أ�سل  عن  غريبة  �سورة  �لغز�يل،  ذكر  كما  فاأعطى  تبديدها،  �سياقات  من  منتزعة 

�لنطق �لنبوي �ملبدد يف �سياقات تو��سلية تبليغية متعددة، فاجلمع و�ل�سم، �لذي هو 

خا�سية �لكتابة من حيث هي عمل تاأليف وخياطة وحياكة، جعل للمتفرق �سورة 

�سماء و�ل�سفات �ملت�سابهة يف نظام �جلمع و�لنظم  �أخرى جمموعة، فدللة هذه �لأ

�لكتابي، لي�ست كدللتها يف نظام �لتفريق و�لتبديد �ل�سفهي. 

�سماء و�ل�سفات �ملت�سابهة بع�سها �إىل بع�ش، وترتيبها  ويالحظ �أن �سم هذه �لأ

�إىل  بها،  و�ملهتمني  ع�ساقها  من  عدد�  دفع  �لذي  هو  وكتب،  م�سنفات  �أبو�ب  يف 

و�لفرج  �لر�أ�ش  م�سائل  قبيل  من  �ل�سورة،  بدنية  ل�ستكمال  مو�سعة  �أ�سئلة  طرح 

�سماء و�ل�سفات �إىل �لت�سدد يف  و�للحية، وهو �لذي دفع �أي�سا عدد� من نفاة هذه �لأ

�إنكارها، ودفعها جملة وتف�سيال، وت�سنيف �لكتب يف �لرد على �ل�سفاتية و�مل�سبهة، 

�ملرجعية  وىل  �لأ �لقر�ءة  وبني  �مل�ستبهة،  �سماء  �لأ هذه  �أخبار  تناقل  و��ستب�ساع 

�لتمثيلية �لت�سبيهية، و�لقر�ءة �لثانية �لتاأويلية �لتنزيهية، برزت قر�ءة ثالثة جمعت 

طرفيهما،  �أو  �سفتيهما،  بني  و�حلقيقة  و�ملعنى  �لفهم  لعبور  برزخا  وكانت  بينهما، 

وهي �لقر�ءة �لربزخية لبن عربي، �لتي �سعى �لكتاب �إىل �إبر�ز �آلياتها يف »�لقر�ءة 

�جلمع« للن�سو�ش �ملت�سابهة.

مام �لغز�يل، د�ر �لكتب �لعلمية،  �إجلام �لعو�م عن علم �لكالم، جمموعة ر�سائل �لإ )�( �لغز�يل، 
بريوت لبنان، �9�6، ج �، �ش ��.
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كما �أن تفريق �لن�سو�ش �ل�سادرة عن �ساحب �لوحي، �أثناء �لتدوين و�لكتابة، 

لظروف �قت�ساها منهج �لتدوين و�جلمع يف كتب �حلديث و�لرت�جم و�ل�سنن و�لتف�سري 

و�لفقه و�لكالم، �أثر كذلك على بنى هذه �لن�سو�ش، ومنها ن�سو�ش �ل�سورة �لتي 

�ألفاظها، فبخ�سو�ش رو�ية  �أو تناولتها كتب �حلديث و�لفقه بتفريق  دونت جمز�أة، 

حديث �مل�سروب و�مللطوم : وفيه »�إذ� قاتل �أحدكم فليجتنب �لوجه، فاإن �هلل خلق 

ول ��ستفا�ست به كتب  �آدم على �سورته«، تفرق بني كتب �حلديث و�لفقه، جز�أه �لأ

نه ت�سمن حكما عمليا بخ�سو�ش �سرب �لوجه، وجز�أه �لثاين تلقفته كتب  �لفقه، لأ

�بن  تنبه  وقد  �آدم،  �ل�سورة وخلق  ت�سمن خرب� يف  نه  لأ �لدين،  و�أ�سول  �حلديث 

ن�سائية  �لإ و�لفقهاء، فجمله  �ملتكلمني  �ألفاظ �حلديث وجمله بني  تفرق  �إىل  تيمية 

خرب  فيها  �لتي  �خلربية  وجمله  �لفقهاء،  عند  ذكرها  كرث  عملي،  حكم  فيها  �لتي 

�خللق على �ل�سورة، �سارت بها كتب �لكالم و�أ�سول �لدين، فـ»كثري من �لفقهاء، 

وىل فقط، وهي قوله : فاإذ� قاتل �أحدكم فليجتنب �لوجه. ومل يذكر  روى �جلملة �لأ

�سول و�لكالم، �إمنا يروون �جلملة �لثانية، وهي قوله : خلق �هلل  �لثانية. وعامة �أهل �لأ

�آدم على �سورته. ول يذكرون �جلملة �لطلبية، ف�سار �حلديث متو�تر� بني �لطائفتني، 

و�سارو� متفقني على ت�سديقه، لكن مع تفريق بع�سه عن بع�ش، و�إن كان حمفوظا 

�أن  �لغز�يل  ذكره  ما  �سح  ولذلك   .
)�(

وغريهم« �حلديث،  علماء  من  �آخرين  عند 

عمليات �جلمع و�لتفريق لها �أثر يف ت�سكيل معنى �لن�ش. و�سح ما ذكره �ملحدثون 

من �أن للكتابة حكم يف �لن�ش �ل�سفهي، بعمليات �لتحويل �لتي متار�سها �لكتابة 

جمعا وتفرقة وخلقا للن�سو�ش وتخليقا لها.

ملاذا الختيار الهرمينوطيقي يف مقاربة مفهوم ال�صورة ؟

مقاربة  يف  �لهرمينوطيقية  �خللفية  �إىل  �ل�ستناد  �ختار  �أنه  �إىل  �لكتاب  ي�سري 

مفهوم �ل�سورة عند �بن عربي، نظر� ملالءمة هذه �خللفية �لنظرية ملبحث �لوجود يف 

)�( �بن تيمية، بيان تلبي�ش �جلهمية، حتقيق عبد �لرحمن بن عبد �لكرمي �ليحيى و�آخرين، جممع 
�مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف، �ملدينة �ملنورة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ��26 هـ، ج 

6، �ش ��7.
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�للغة و�لقول، كما يف هرمينوطيقا هيدجر وغاد�مر. وحيث �إن فهم �ل�سورة ي�ستند 

�إىل �لن�سو�ش �لتي تتكلم عنها، �أي �إىل �للغة و�لكالم �لذي وردت فيه، فاإن �أمر 

�أي  �ل�سورة،  ملفهوم  و�لن�سي  �للغوي  �لت�سكل  ببحث  يتعلق  �لكتاب  �ل�سورة يف 

�لفهم.  �إىل  لهية  �لإ �ل�سورة  بها  ت 
َ

َعرب �لتي  و�لن�سية  �للغوية  �لو�ساطة  بتفكيك 

�سالمي، من نظام �للغة و�لكالم، من حيث هي  وملا كانت �ل�سورة، يف �ملجال �لإ

�ل�سورة يف  �لكتاب هرمينوطيقا  �بن عربي، فقد �عترب  »�سهود �سمعي« كما يقول 

�سماع  نظري  �خلطاب،  وجتليها يف  �لقول  �ل�سورة يف  ظهور  �سماع  �ملجال، هي  هذ� 

مر �لتكويني �لبدئي : كن فيكون. ومن ثمة �آثر �لكتاب تقدمي »�ل�سماع يف  ند�ء �لأ

�ل�سورة« على »�لروؤية يف �ل�سورة«، فال�سورة �مل�سموعة كالكتابة �مل�سموعة، يف �سماع 

لو�ح.  قالم يف �لأ �لر�سول من معر�جه، �سريف �لأ

و�لكالم  بالقول  حدثت  �لهرمينوطيقي،  �لعتبار  بهذ�  لهية  �لإ �ل�سورة  �إن 

نه  �لو��سف لها و�ملعرب عنها، كما يوؤكده �بن عربي نف�سه، يف قوله : »و�هلل �سهيد لأ

لهية هي التي حتدث  عند قول عبده على �حلقيقة ل عند عبده، فهذه الكينونة الإ

لهي  بحدوث القول، و�سبب ذلك �أنه تكوين و�لتكوين ل يكون �إل عن �لقول �لإ

لهي، فما بني �حلق و�لعبد  يف كل كائن، فجميع ما يتكون يف �لوجود فعن �لقول �لإ

منا�سبة �أمت ول �أعم من منا�سبة �لقول، ولهذ� كان عند ل�سان كل قائل، فاإن �لقول 

كون مفارق قائله، فاإن مل يكن �هلل عنده �ساع �لقول، و�إمنا كان �هلل عنده لين�سئه 

�سورة قائمة تامة �خللقة فاإنه ل بد �أن يكون تعاىل مذكور� بها، فيتم منها ما نق�سه 

 .
)�(

�لعبد مما ت�ستحقه ن�ساأتها من �لكمال«

وي�سري �لكتاب من جهة ثانية �إىل �أنه من �لناحية �لتقنية نظر �إىل �لهرمينوطيقا 

من ز�ويتني : 

اأي   )L’art d’interpréter( و�لتاأويل  للتف�سري  فنا  �عتبارها   : وىل  الأ الزاوية 

جمموع �لقو�عد �ل�سابطة لتف�سري �لن�سو�ش �ل�سرعية، وفهمها فهما �سليما و�سحيحا، 

جنب قر�ءها �سوء �لفهم، بافرت��ش وجود معنى مو�سوعي مر�د يف هذه �لن�سو�ش، 
ُ
ي

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش ��7.
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ينبغي �لك�سف عنه من قبل �أهل �لعلم باللغة و�مل�سطلح، وحت�سيل �إجماع عليه. 

غريقي و�مل�سيحي �لقدمي،  وهذه �لز�وية تتحدد يف م�سار �لهرمينوطيقا يف �لرت�ث �لإ

�سولية، ويف �ل�سروح و�لتفا�سري عند �مل�سلمني لن�سو�ش  ويف �أبنية �لقو�عد �لفقهية و�لأ

�لوحي من كتاب و�سنة. 

والزاوية الثانية : �عتبار �لهرمينوطيقا نظرية و��سفة حلدث �لفهم نف�سه، �أي �أن 

�لهرمينوطيقا ل تقرتح منهجا ول قو�عد �سابطة لقر�ءة �لن�سو�ش وفهمها، بل نظر� 

�لقر�ءة  �ن�سباك  نقطة  يف  يح�سل  حدثا  باعتبارها  نف�سها،  و�لفهم  �لقر�ءة  جتربة  يف 

�لعلوم  �لهرمينوطيقا يف  م�سار  تتحدد من  �لثانية  �لز�وية  وهذه  و�لتقائهما.  بالن�ش 

ن�سانية �ملعا�سرة، �لتي �أعادت �لتفاو�ش حول مفاهيم : �ملعنى �لو��سح و�لثابت  �لإ

�مل�ستقر،  و�لفهم  �ل�سابطة،  و�لقو�عد  �ل�سليم،  و�ملنهج  �ملطلقة،  و�حلقيقة  و�جلاهز، 

حمدودية  ول  �ملعاين  وبالنهائية  �لفهم،  يف  �ملطلوبني  و�لتعدد  بالختالف  فاأقرت 

�لقر�ء�ت، وبفر�دة �لتجربة وعدم قابليتها للتكر�ر، من موقف قر�ئي وو�سعية تلق، 

مر �لذي نقل مفهوم �لهرمينوطيقا، من �ملطودولوجيا  �إىل موقف وو�سعية �آخرين. �لأ

�إىل �لفنومينولوجيا، �أي من بحثها عن �إر�ساء �لقو�عد �ملنهجية للفهم �ل�سليم، �إىل 

 L’expérience  
)�(

نف�سها �لهرمينوطيقية  و�لتجربة  نف�سها،  �لفهم  ظاهرة  در��سة 

.herméneutique

�لن�سو�ش  يف  ينك�سف  �ملفهوم  جعل  هي  �لهرمينوطيقا،  مهمة  كانت  وملا 

�لو�رد فيه �ملفهوم، و�لقر�ءة �ملركبة عليه، هو  فاإن هذ� �جلدل بني �لن�ش  بالقر�ءة، 

ما عمل �لكتاب على حتقيقه، بتطبيق هذه �ملنهجية على مفهوم �ل�سورة عند �بن 

عربي، حيث جعل منطلق عمله على �ملفهوم، هو �لعناية �لق�سوى بنظام �لن�سو�ش 

�سول، وبقو�نني �لقر�ءة وقو�عد �لفهم، يف بناء �ملفهوم من ن�سو�ش �بن عربي،  �لأ

�ملرت�كبة على ن�سو�ش من �سبقه، و�ملرت�كبة بدورها على ن�سو�ش �ل�سورة يف �لوحي، 

ن�سانية �ملعا�سرة، كتابا  )�( ينظر يف تاريخ مفهوم �لهريمينوطيقا وتطوره يف �لعلوم �لقدمية و�لعلوم �لإ
: J.Grondin جان غروند�ن

 PUF, Paris, �99�, p. ���-�70. L’universalité de l’herméneutique,
.L’herméneutique, PUF, Que sais-je, Paris, 20��, p. 9-و��
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فينك�سف �ملفهوم من كونه م�سار� للفهم، و�سريورة هرمينوطيقية، ل ��سطالحا فنيا 

�أو مقولة فل�سفية مغلقة.

�سا�ش تبنى �لكتاب، يف ��ستغاله على ن�سو�ش �ل�سورة وقر�ء�تها  وعلى هذ� �لأ

�لقدمية، م�سارين هرمينوطيقيني مزدوجني ومتكاملني :  

: �نطلق فيه من حتقيق �أ�سول �لقول بال�سورة يف �خلطاب  التاأ�صيلي  امل�صار   -

� على ر�سوم �أهل �حلديث و�لرو�ية، و�أقو�ل �ل�سلف 
ً
ر
َّ
�لديني للم�سلمني، حمر

حاديث �ل�سحيحة  �سماء و�ل�سفات، و�عتمد يف هذ� �مل�سار جمموع �لأ يف �لأ

�مل�سرحة بال�سورة، وجعلها عينات ممثلة يف هرمينوطيقا �ل�سورة، ثم جعل �آيات 

�سماء و�ل�سفات  �آدم و�لعامل و�جلنة و�لنار وغريها، وباقي ن�سو�ش �لأ خلق 

هو  �لتاأ�سيلي. كما  �لهرمينوطيقي  �مل�سار  �سابطة يف هذ�  عيناٍت  فعال،  و�لأ

ن�سانية و�لجتماعية.  �أمر�لعينات يف مناهج �لبحث يف �لعلوم �لإ

- امل�صار التاأ�صي�صي : متت فيه �إعادة بناء قر�ء�ت ن�سو�ش �ل�سورة على ترتيبها يف 

د�ئرة هرمينوطيقية، تاأخذ بعني �لعتبار تطور فهم هذه �لن�سو�ش و�ت�ساعها 

�لك�سف عن  �إىل  �ل�سورة،  ن�سو�ش  و�لتاريخ، من بحث جزئيات  �لبنية  يف 

كلياتها، ومن �أفق �لقر�ءة �لتمثيلية و�لتج�سيمية و�ملرجعية، �إىل �أفق �لقر�ءة 

فقني يف �لقر�ءة �لربزخية �لتفاعلية،  �لتاأويلية و�لتنزيهية، فاإىل �ندماج هذين �لأ

�ل�سورة عند  �سعور  �حلاد يف  �لنق�سام  �أزمة  �بن عربي، حلل  �لتي يقرتحها 

�لقر�ءة تتحول  لوهية خا�سة، ويف هذه  �لتوحيد و�لأ �مل�سلمني، ويف م�سائل 

�سماء و�ل�سفات، �إىل ن�سب و�إ�سافات، وينعطف تر�ث �لذ�ت و�ل�سفات،  �لأ

وكيفية   �ملعزولة،  �لذ�ت  كيفية  عن  �حلديث  تعليق  يتم  حيث  �لربزخ  �إىل 

مبو�سوعها  �لذ�ت  ق�سد  تعلق  كيفية  و�سف  �إىل  عنها،  �ملنف�سل  مو�سوعها 

�أو  �لتمثيلي  �حل�ش  مبقت�سى  �ل�سورة  يف  بالقول  �لنتقال  �أي  �لق�سدي، 

�إىل �لقول فيها مبقت�سى جتلياتها لل�سعور �ملتخيل،  �لتاأويلي،  مبقت�سى �ملعنى 

يف �لربزخ �لفرت��سي �لقائم بني �ملح�سو�ش و�ملعقول. حيث يجري تعرف 

�ل�سورة من بنيتها �لق�سدية �لت�سايفية �لدينامية، وبو�سفها عالقات ون�سب 

ذهان. عيان �أو يف �لأ و�إ�سافات، ل �أ�سياء يف �لأ
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على  قامت  �لتي  �لقدمية  �لكالمية  �لهرمينوطيقية  �لعمليات  �أن  �ملوؤلف  يوؤكد 

غريها يف  ن�سو�ش  وعلى  �سالمية،  �لإ خبار  و�لأ ثار  �لآ لهية يف  �لإ �ل�سورة  ن�سو�ش 

�سماء و�ل�سفات، قد �ساعدته على �إعادة ت�سكيل مو�سوع �ل�سورة عند �بن عربي،  �لأ

وتعرف مدخله �إليها، �إذ ورث �بن عربي كل هذ� �لرت�ث �لهرمينوطيقى �ملتنازع يف 

�سماء و�ل�سفات، ويف ق�سية �ملت�سابه منها خا�سة، وعلى ر�أ�سه �ل�سورة. وعمل  �أمر �لأ

قر�ر لكل �ساحب  على �إعادة بنائه يف و�سعية تلق جديد، ياأخذ بعني �لعتبار �لإ

و�لتقدي�ش.  �لكمال  على  ماألوهه  يطلب  �لذي  �لعقدي  �أفقه  من  بقر�ءته،  فهم 

�لتحديدية،  �لتمثيلية  �ملرجعية  �لقر�ئية  فاق  �لآ �ندماج  خمرج  قر�ءته  فاأخرج 

برزخ  يف  �ل�سورة  مو�سوع  وحدة  من  �لتوحيد،  بناء  عادة  لإ �لتجريدية،  و�لتاأويلية 

�لختالف فيها، �أي يف �لقر�ءة �لربزخية، �لتي تربز �إمكانات �نفتاح ن�سو�ش �لوحي 

على كل �لقر�ء�ت �ملمكنة لها، لكون هذه �لن�سو�ش يف »خطاب برزخي«، فهي 

و�سرعيته  م�سروعيته  �لنفتاح على �لختالف،  و�أعطى هذ�  �سة لالختالف. 
ِّ

موؤ�س

يف تدبري �لختالف �لقائم يف �لن�سو�ش �أ�سال، بل �إن تدبريه لختالف قر�ء�ت 

ن�سو�ش �ل�سورة، ولالختالف �لقائم �أ�سال يف بنية ن�سو�ش �ل�سورة، و�لختالف 

�ملقوم لل�سورة نف�سها، هو �سورة عن �لتدبري �ملفتوح و�ملنفتح و�لفتاح لل�ساأن �لديني 

�لعذر للجميع، فما �سدر  و�إقامته  �ت�ساعه للجميع، ورحمته باجلميع،  مياين يف  و�لإ

جالء  ودرجة  وطاقتهم،  وو�سعهم  و��ستعد�دهم  قابليتهم  حكم  عن  �إل  �ملختلفون 

مر�ئيهم و�سقالتها يف �إظهار �سورة �حلق، وروؤية �آثاره و�أ�سمائه فيهم. فاحرت�م حظوظ 

�لنا�ش من ربهم، وتقديرهم بل وتعظيمهم، هو �حرت�م وتقدير وتعظيم للحق �لذي 

يتجلى يف كل �سورهم ومر�ئيهم و�آر�ئهم، وما له �سورة تقيده، حتى يكون يف هذه 

 : �بن عربي  يقول  �ملعتقد، ول يكون يف �سورة معتقد غريه.  �ل�سورة، وعند هذ� 

»�أعطانا �هلل من �أجل هذه �لن�ساأة �لتي �أن�ساأنا �هلل عليها يف هذ� �لطريق ]�أي تنقله 

نظرنا  �لعامل عندنا يف  فلي�ش يف  نبياء و�لنبو�ت[ وجه �حلق يف كل �سيء،  �لأ بني 

�سيء موجود �إل ولنا فيه �سهود عني حق نعظمه منه، فال نرمي ب�سيء من �لعامل 

 .
)�(

�لوجودي«

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش �22.
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جدل الن�ص والقراءة

�بن عربي، من بحث  �ل�سورة عند  �نعطافه يف بحث مفهوم  �إىل  �ملوؤلف  ي�سري 

�ملاأخوذ  �لتعريف  �لن�سو�ش، ومن  �لظهور و�لتجلي يف  �إىل بحث  �لوجود و�ملاهية، 

باحلد �لر�سومي �لفل�سفي و�لعلمي، �إىل �لفهم بو�سفه ممار�سة هرمينوطيقية مو�سوعها 

 ،
)�(

�ل�سورة يف �لن�ش، فالفهم تفتي�ش يف �لن�سو�ش، و»�لفهم تفتي�ش و�لتفتي�ش تبديد«

ن�ساين لـ »ع�سرية  و�لتبديد تفكيك للمعنى يف �لن�سو�ش، كما ظهر يف �ل�سعور �لإ

وقر�ء�تها،  �ل�سورة  ن�سو�ش  جدل  ويف  �لن�ش.  بخطاب  �ملق�سودين   ،
)2(

�لقر�ء«

ينك�سف �ملعنى بو�سفه حو�ر� متبادل ول نهائيا، وي�سري �لباحث مرتجما عن هذ� 

�حلو�ر، وناقال له يف حو�ره مع هذ� �لرت�ث �لقر�ئي، �إىل بدء جديد، و��ستئناف �آخر 

لدورة �لفهم، من �أفق �لع�سر و�لوقت، فيحدث يف �لفهم ما دعاه غاد�مر بـ »�ندماج 

، �إذ كل من �لن�سو�ش �لرت�ثية �لقدمية، 
)�(

»La fusion des horizons« »فاق �لآ

مكونات  هي  �لع�سر،  يف  �لد�ر�سني  و�أبحاث  لها،  �ملطردة  �لتاريخية  و�لقر�ء�ت 

�سريورة �لفهم و�سريورته يف �لتاريخ، فلي�ست �لهرمينوطيقا، بذلك، تقنيات بحث 

عن �ملعنى �جلاهز �مل�ستقر يف �لن�ش، و�إم�ساك به يف قب�سة مقولت ومفاهيم، بل هي 

حتليل كيفية حدوث �ملعنى »عند«، �أي حتليل �لطريق �إىل �ملعنى، وتفكيك عملية 

�ملزدوج  �ل�سرح  كا�سفة عن  �ملعنى، من حيث هي  نف�سها عن  و�لتفتي�ش  �لبحث 

فيظهر  �لبع�ش،  بع�سهما  على  يفتحهما  �لذي  ت�سارحهما  معا، يف  و�لقارئ  للن�ش 

�ملعنى بو�سفه �ن�سر�حا تنفرج به كربة عزلة �لن�ش و�لقر�ءة، و�فرت�قهما يف �لزمان 

و�ملوِطن، و�لن�سر�ح هو يف �لت�سال �لد�ئم للقر�ء بالن�سو�ش، وهذ� �لت�سال �ملطرد 

ل يو�سع �ملعنى وي�ستكمله ويزيد فيه، و�إمنا يعيد بناءه وفتحه على �لختالف، مثلما 

ن�ساين، وتعديل جتربة �لفهم و�لقر�ءة، بجعلها  بناء �ل�سعور �لإ ن نف�سه  يعيد يف �لآ

)�( �بن عربي، كتاب �لرت�جم، ر�سائل �بن عربي، تـحقيق حممد عزت، �ملكتبة �لتوفيقية، �لقاهرة، 
ب ت، �ش ��0.

.»La communauté d’interprètes d’un texte« 2( ��ستلهمنا هنا عبارة �أمربطو �إيكو(
U. Eco, Les limites de l’interprétation, éd Grasset & Fasquelle, �992, p. ��2.
)�( H. G. Gadamer, Vérité et Méthode, tr Etienne Sacre, éd Le Seuil, Paris �976, 

p. ��6.
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، ولذلك جاء �ل�سرح يف �لعربية جامعا بني �لن�ش 
)�(

جتربة تن�سرح بني يدي �لن�ش

و�لقر�ءة فكما يُ�سرح �لن�ش يُ�سرح �لقارئ.

�إن �ملعنى لي�ش خارج طريق �لفهم، ملقى هناك، بل ل معنى للو�سول �إىل �ملعنى 

 la ،أو بلوغ �لفهم ذروته يف حت�سيل �لنتيجة، فقد دل �لطريق عليهما، فالفهم طريق�

compréhension est une voie ولي�ش غاية، و�ملعنى طريق ولي�ش نهاية، و�لطريق 
�إىل �ملعنى �ملطلوب عني حقيقة هذ� �ملعنى، �إذ �ملعنى �ملطلوب لي�ش هدفا، بل هو 

�لفهم و�ملعنى، وبذلك  �إىل  نف�سه  �ل�سالك يف �لطريق  نف�سها لطلبه، وهو  �ل�سريورة 

 ،L’expérience de sens)2(
�ملعنى  جتربة  عن  �لفهم،  يف  �لهرمينوطيقا  تتحدث 

ل عن �ملعنى يف ذ�ته، �لقابع يف مكان ما من �لعامل و�لن�ش. ففي �لبنية �لق�سدية 

و�لو�سعية �لت�سايفية، يظهر �ملفهوم، بو�سفه ح�سيلة جتربة قر�ئية معي�سة.

�أ�سيل يف  �إ�سالمي  يف هذ� �ل�سياق يك�سف �لكتاب عن تر�ث هريمينوطيقي 

جدل �لن�ش و�لقر�ءة قر�ءة، �أنتج �أجهزة قر�ئية متنوعة وخمتلفة، ت�سمح باحت�سان 

ن�ساين �ملتو��سل عن منطقة  �لختالف يف �ملعنى، و�لنفتاح على جتربة �لبحث �لإ

�سد�د يف تنازعها �أمر �حلقيقة �ملبددة يف �لعامل، بل تاأتي جتربة �لفهم على  تعاي�ش �لأ

�سورة هذه �حلقيقة �ملبددة، �إذ �لفهم نف�سه تبديد، كما تقدم من كالم �بن عربي، 

هو  �لذي  �لتكوين  عن  �حلا�سل  �لن�ش  �ل�سوفية  وبعبارة  وتكوين،  ن 
ُّ
َتَكو و�لفهم 

�سماع وفهم »كن« »فيكون«، �إذ كل متكون �إمنا تكون بالفهم، »�أل ترى �لكائنات 

نها فهمت معنى كن، فتكونت،  ما ظهرت ول تكونت �إل بالفهم ل بعدم �لفهم، لأ

نه َفِهم عند �ل�سماع ما �أر�د بقوله : كن،  ولهذ� قال : فيكون، يعني ذلك �ل�سيء، لأ

 �لتكويَن �ملر�د منه، �إذ هو على �ل�ستعد�د لقبول �لتكوين، 
َ
، �أي َفِهم

)�(
فبادر بفهمه«

 Comprendre, c’est se comprendre« : وهذ� �ملعنى هو �لذي عناه بول ريكور يف قوله )�(
devant le texte« ينظر كتابه : 

P. Ricoeur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique, op, cit, p. ��6-��7.
)2( Carsten Dutt, Herméneutique. Esthétique. Philosophie pratique. Dialogue 

avec Hans Georg Gadamer. Trad. de l’allemand par D. Ipperciel, Québec, 
éd. Fides, �99�, p. ��. 

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش �7.
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و�إل كانت خماطبة من ل يبادر بال�سماع و�لفهم، ومن لي�ش يف ��ستعد�ده �لتكوين 

�أما �سكل تكونه فقد ياأتي على مر�د من قال »كن«، وقد  و�ل�سماع و�لفهم، عبثا، 

مر  ن، وهو منط قبوله لالأ
ِّ
ياأتي على مر�د �لفعل »كن«، وقد يكون على مر�د �ملتكو

مر �لتكويني فيه، وطريقته يف �إظهاره و�سكل  �لتكويني يف حمله وموطنه، �أي �أثر �لأ

�سماعه وفهمه و��ستجابته لند�ء »�لتكوين« يف �أفقه، فنكون �أمام بنية ق�سدية للفهم 

مر بني �لقا�سد  مر �لتكويني، �أي يف �لتعاون على �إظهار حقيقة هذ� �لأ يف بناء �لأ

ن(، فتظهر يف هذه 
ّ
َتَكِو

ُ
َكِون(، وفعل �لق�سد )�لتكوين( و�ملق�سود بالفعل )�لـم

ُ
)�لـم

َكلَّم، 
ُ
�لهريمينوطيقا ثالثة مقا�سد يف �حلقيقة، بح�سب تعلقها باملتكلم و�لكالم و�لـم

ويجملها �أمربطو �إيكو، يف ثالثيته :

 ،
)�(L’intentio auctoris/ L’intentio operis/ L’intentio lectoris

 L’initiative« : و�لقول باملبادرة بالفهم و�ل�سماع عند �بن عربي، �أو با�سطالح �إيكو

، �إثبات حلظوظ �لقارئ وحقوقه من �لن�ش، مثلما نثبت حقوق 
)2(

»de l’interprète
�ملوؤلف، بل حقوق �لن�ش نف�سه على قر�ئه.

لقاء، بل  لي�ست �لن�سو�ش و�لكلمات عند �بن عربي، جمرد �سور �إن�سائها يف �لإ

�أي�سا �سور �إن�سائها يف �لتلقي، �أي فعلها و�أثرها، وجتلياتها يف مر�يا �لقر�ء و�مل�ستمعني، 

، نظري ما ذهب �إليه �بن 
)�(

وجت�سدها يف �لتحقق �لفعلي، ج�سد� حيا وحقائق عيانية

عربي نف�سه يف روؤيته �لن�سو�ش و�لكالم يف �ملتلقني، من �قرت�نهما بالفعل و�لعمل 

يف  ول  �لأ ن�ساء  )�لإ �لتلفظ  عند  و�لكالم  �لن�ش  �إن�ساء  �سورة  �قرت�ن  نتاجية،  و�لإ

َكَلّم عند �لتكوين و�لن�ساأة �لثانية يف 
ُ
�لنف�ش(، ب�سورة �إن�ساء �لقارئ و�مل�ستمع �لـم

ن�ساء يف �لغري(، يقول : »�لكالم �سفة موؤثرة نف�سية  معارج �لتكوين و�سريور�ته )�لإ

مق�سد   : وتقريبها   ،U. Eco, Les limites de l'interprétation, op, cit, �992, p. ��.  )�(
�لكاتب، ومق�سد �لن�ش، ومق�سد �لقارئ.

ibid, p �7. )2(
)�( ينظر يف ذلك تد�وليات �أفعال �لكالم، يف ربطها �إن�ساء �سور �لكالم باإن�ساء �سور فعله و�أثره : 

»Dire une chose c’est la faire«

J. L. Austin, Quand dire c’est faire, Le Seuil, Paris, �970, P. �7.
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�أثر �لكلم يف ج�سم  رحمانية م�ستقة من �لكلم وهو �جلرح، فلهذ� قلنا موؤثرة، كما 

�ملجروح، فاأول كالم �سق �أ�سماع �ملمكنات، كلمة »كن«، فما ظهر �لعامل �إل عن 

�سفة �لكالم... فال بد لكل متكلم من �أثر يف نف�ش من كلمة... فاعلم �سر هذ�، 

، فالالفظ يرمي، و�ملتكلم يُ�سيب، فاإن مل يظهر 
)�(

و�علم هل �أنت متكلم �أو لفظ«

�أو تنتج  �أثر يف متلقيه، ومل يتخلق به �سيء،  �أو ن�سا،  �أو كلمة  للكالم، �سوتا كان 

عنه ن�ساأة جديدة، كان فعل �لتكلم غري منتج، وكان �ملتلقي رحما غري مولدة، فهو 

عقيم، » ومن هنا يُفهم قول �ملتكلم ملن يريد قيامه : ُقم، فيقوم �ملر�د بالقيام، عن 

�أثر لفظة ُقم، فاإن مل يقم �ل�سامع، وهو �أُمٌّ بال �سك، فهو عقيم، و�إذ� كان عقيما فلي�ش 

. فجميع ما يُتلفظ به لي�ش جمرد �أقو�ل مغلقة وبنى مكتملة، 
)2(

، يف تلك �حلال« باأُمٍّ

غر�سها �إقامة ن�ساأة �لكالم و�لقول و�خلطاب خا�سة، بل هو �أفعال حية خالقة متتد 

يف �آثارها �إىل نهايتها يف �لتكوين و�إن�ساء عمل ون�ساأة �أعيان، فـ »�لكالم �سفة علم 

و�سفة عمل، فب�سفة �لعمل تظهر �سور �لعامل عنه، كما تظهر �سورة �لتابوت عند 

. فال يكون �لكالم، كالما �إل �إذ� �أحدث �أثر�، »فلي�ش متعلقه 
)�(

عمل �لنجار فيها«

ثر، ولهذ� �سماه يف �لل�سان �لعربي كالما، م�ستقا من �لكلم وهو �جلرح، وهو  �إل �لأ

ثر، �سمي ما وجد به كالما كان ما كان، فافهم، و�حلركة  �أثر يف �ملجروح، فلما ُوجد �لأ

�نتقال من حال �إىل حال، �أي من حال يكون عليه �ل�سامع، �إىل حال يُعطيه �سماعه، 

، و�جلرب �أنه 
)�(

عند كالم �ملتكلم، وهو فيه بح�سب فهمه، فهو جمبور على �حلركة«

�أثر ووقع،  �ل�سامع تغري� وحتول، كيفما كانا، من  يُحدث عند  �أن  لبد للكالم من 

و��ستجابة �أو �متناع. ول يكون للقول �ملتلفظ به، هذ� �حلكم، حتى يكون كالما عن 

ق�سد �إىل �لتكوين :

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش ���.
نتاجية يف فعل �لكالم،  )2( م.ن، ج �، �ش ��9. وقوله باأن �مل�ستمع �أو �ل�سامع �أُم، �سبقه ت�سبيهه لالإ
نتاجية يف فعل �لنكاح : »�ملتكلم �أب، و�ل�سامع �أُم، و�لتكلم نكاح، و�ملوجود من ذلك يف  بالإ

فهم �ل�سامع �بن« م.ن، �ش.ن.

)�( م.ن، ج �، �ش ��9.
)�( م.ن، ج �، �ش 70.
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.
)�(

»لي�ش �لتكوين ممن ل كالم له �إن �لتكوين عن ق�سد وعن كلم«

�ل�سامع  �أما  »كن«،   : قوله  و�لكلم  �أردناه«  »�إذ�   : قوله  يف  ر�دة،  �لإ هو  �لق�سد 

َكلَّم، فهو ما يكون :»فيكون«، و�ل�سماع هو �لفهم �ملتكون �حلادث بالكالم.
ُ
�لـم

عربي،  �بن  �عترب  ولذلك  به،  ٌن 
ُّ
َتَكو وفهمه  فهمه،  �لكالم  ف�سماع  هذ�  وعلى 

يف هرمينوطيقاه �لتي تنظر يف حدوث �لكالم، مبثل نظرها يف حدوث �لكون، بل 

يف  للن�ش  تكوين  �لقر�ءة  �أن   ،
)2(

�ملوجود�ت« �أعيان  �سوى  �هلل  كلمات  »لي�ست 

�لقارئ، و�إخر�ج للمقروء من �لعدم �لثبوتي، �إىل �لظهور �لوجودي بالفهم، مثلما 

كلمة  �سماعه  يف  بفهمه   ،
)�(

�لوجود �سكنى  �إىل  �لعدم  �سكنى  من  �لعامل  �نتقل 

ن، وما كان �سماعه عن فهم، 
َّ
ن، فلو مل يفهم �لعامل يف �سماعه كن، ما َتَكو

َّ
»كن« َفَتَكو

فالفهم �أ�سل �لتكوين يف �لوجود، وي�سرحه بقوله : »�أل ترى �لكائنات ما ظهرت 

ولهذ�  فتكونت،  كن،  من  فهمت  نها  لأ �لفهم،  بعدم  ل  بالفهم،  �إل  تكونت  ول 

كن،   : بقوله  �أر�د  ما  �ل�سماع  عند  فهم  نه  لأ �ل�سيء،  ذلك  يعني  فيكون،   : قال 

فبادر لفهمه، دون غري �لتكوين من �حلالت، فما �سميت هذه �حلركة بالوجد، �إل 

حل�سول �لوجود عندها، �أعني وجود �حلكم، �سو�ء كان بعني �أو بال عني، فاإنه عني 

.
)�(

يف نف�سه هذ� �لكائن«

وبناء على هذ� �لفهم، تكون �لقر�ءة تكوينا للقارئ و�لن�ش معا، فاإحد�ث �لن�ش 

�إحد�ث قارئ، فاإن مل ين�ساأ قارئ ويتكون مقروء، مل يحدث �لن�ش �لظهوري، �إذ 

تكوين  �لفهم  ن  فهم، لأ
َ
ي �إذ مل  �لقارئ  �لقر�ءة، كما مل يحدث  �أفق  يُفهم يف  مل 

و�إنتاجية، فمن مل يتكون مل يفهم.

)�( م. ن، ج �، �ش 70.
)2( �بن عربي، ف�سو�ش �حلكم، حتقيق وتعليق �أبو �لعال عفيفي، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، لبنان، 

ط 2، �9�0، ج �، �ش ��2.

�سل حركة �لعامل من �لعدم �لذي كان �ساكنا فيه �ىل �لوجود )...(  )�( ون�سه عند �بن عربي : »�لأ
ن �لعامل �أي�سا يحب �سهود نف�سه  فحركته من �لعدم �ىل �لوجود، حركة حب �ملوجد لذلك، لأ

وجود�، كما �سهدها ثبوثا، فكانت، بكل وجه، حركته من �لعدم �لثبوثي �إىل �لوجود، حركة 

حب من جانب �حلق وجانبه« ف�سو�ش �حلكم، م.م، ج �، �ش �20.  

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش �7.
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�أثر يف عني  ثر، و�إمنا هو حدوث  وعلى هذ� يكون �ل�سماع لي�ش جمرد نقل لالأ

�إن�سائها يف �لغري،  �إىل موطن  �إن�سائها يف �لعني  �أو غري. فتعرب �لن�سو�ش من موطن 

ولذلك �حتاجت كل �لن�سو�ش �لتي تعرب �لعامل من هذ� �لوجه، عند �بن عربي، 

 بالروؤيا، بل كتعبري �ملتكلم نف�سه 
ُ
 �لعابر

ُ
رب

ْ
ع
َ
�إىل معني لها على �لعبور، فيعرب بها، كما ي

عن مقا�سده، �إذ يعرب بها من ذهنه، �إىل ذهن �ل�سامع، �أي ينقلها من خياله �إىل خيال 

�مل�ستمع، ومن عامل �إىل عامل، وهذ� �لنقل و�لتعبري، �سار يف كل عبارة وتعبري، »و�إذ� 

كان هذ� وكان ما يتخيل يعرب كالروؤيا، كذلك يعرب كل كالم ويتاأول، فما يف �لكون 

حاديث، وكل كالم فاإنه حادث  كالم ل يتاأول، ولذلك قال : ولنعلمه من تاأويل �لأ

عند �ل�سامع، فمن �لتاأويل ما يكون �إ�سابة ملا �أر�ده �ملتكلم بحديثه، ومن �لتاأويل ما 

يكون خطاأ عن مر�د �ملتكلم، و�إن كان �لتاأويل �إ�سابة يف كل وجه، �سو�ء �أخطاأ مر�د 

.
)�(

�ملتكلم �أو �أ�ساب، فما من �أمر �إل وهو يقبل �لتعبري عنه«

يف  عنده،  حدث  �لذي  �حلديث  ذلك  �إليه  يوؤول  عما  عبارة  »�لتاأويل  �إن  ثم 

مور عبارة، ول �لتعبري يف �لروؤيا تعبري�، �إل لكون  خبار عن �لأ مي �لإ
ُ

خياله، وما �س

�ملخرب يعرب مبا يتكلم به، �أي يجوز مبا يتكلم به، من ح�سرة نف�سه �إىل نف�ش �ل�سامع، 

.
)2(

ن �ل�سامع يتخيله على قدر فهمه« فهو ينقله من خيال �إىل خيال، لأ

دور �لقارئ وجتربته يف �لفهم، �سروريان يف �إقامة �لن�ش و�ملعنى، ويف حتقيقهما، 

وحركة �لن�ش و�لقر�ءة يف �لزمان، ل تعلق لها فقط بالتاريخ �جلمعي �لعام للقر�ءة 

�لقارئ  لقر�ءة  �خلا�ش  �لفردي  �لتاريخ  يف  يكون  ما  �أو�سح  تتج�سد  بل  و�لقر�ء، 

زمان  يف  نف�سه  �لن�ش  قر�ءته  غري  زمان،  يف  ما  ن�ساً  قر�ءته  فتكون  نف�سه،  �لو�حد 

يليه، وذ�ك �أن زمان كل قر�ءة حمكوم ب�سروط متجددة وباأحو�ل جارية، وباأو�ساع 

خمتلفة، ت�سمح للن�ش بالعبور �لد�ئم يف هذه �ملو�طن، فين�سبغ باآثار �ملرور و�لعبور، 

» �أل ترى �لعامِل �لفِهم �ملر�قب �أحو�له، يتلو �ملحفوظ عنده من �لقر�آن، فيجد يف 

�ملتلوة هي بعينها، ما ز�د  وىل، و�حلروف  كل تالوة معنى، ل يجده يف �لتالوة �لأ

فيها �سيء، ول نق�ش، و�إمنا �ملوطن و�حلال جتدد، ول بد من جتدده، فاإن زمان �لتالوة 

)�( م. ن، ج �، �ش ���.

)2( م. ن، ج �، �ش ���.
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نه يُقر�أ، ول يُتلى  ، ف�سمي �لوحي �ملنزل قر�آنا لأ
)�(

وىل، ما هو زمان �لتالوة �لثانية« �لأ

نه يحدث عند  فح�سب، فهو معطى للقر�ءة، و�سمي �ملاأثور عن �لر�سول، حديثا لأ

�ل�سامع، فال�سماع و�لقر�ءة و�لفهم كلها ل تتكرر، لعدم �لتكر�ر يف �لوجود �ملت�سع، 

مثال، ول يعرفه �إل  »فال تكر�ر يف �لوجود، و�إن خفي يف �ل�سهود، فذلك لوجود �لأ

وبطل كون  بالتفاق،  �لو��سع  �ل�سم  ي�سح  �لنطاق، ومل  ل�ساق  تكرر  لو  �لرجال، 

لهي يف �لوجود  ، �إذ �جلود �لإ
)2(

�ملمكنات ل تتناهى، ومل يثبت ما كان به يتباهى«

مثال، فمن ت�سابهت  �أن ل يتكرر عطاء �أو خلق، فكله جديد متجدد و�للب�ش يف �لأ

عليه قر�ءة يف زمان، وقر�ءة يف زمان �آخر، ومل يتجدد له فيهما فهم، ومل يختلف 

بل تكرر، فهو حمروم مغبون عند �بن عربي، »فمن ��ستوى فهمه يف �لتالوتني فهو 

مغبون، ومن كان له يف كل تالوة فهم، فهو ر�بح مرحوم، ومن تال من غري فهم فهو 

ثابتة حمفوظة، و�لذي يتجدد له �لفهم فيها عن �هلل يف كل  ية عنده  حمروم، فالآ

تالوة، ول يكون ذلك �إل باإنز�ل، فتارة يحدث �إنز�له من �لرب )...( وتارة يحدث 

.
)�(

�إنز�له من �لرحمن«

�إن حياة �لن�ش يف ما يعطيه يف قر�ئه من �آثار متجددة، �أي يف قر�ء�ته �ملتو��سلة 

�لتفاعلية  �لقر�ء  �ملتحققة من عالقات  ت�سايفاته  �ملتنوع، ويف  تلقيه  و�ملختلفة، ويف 

 ،
)�(

يريد« ما  �لقر�آن  يجد يف  من  »�ملريد  فـ  ر�دة،  �لإ �أهل  من  �لقر�ء  به، خ�سو�سا 

جابات �ملمكنة  ولي�ش وجد�نه يف �لن�ش ما يريد، �أن �لن�ش ينطوي �سلفا على كل �لإ

�ل�ستخر�ج  عمليات  فيها  وتكفي  وقات،  و�لأ ع�سر  �لأ كل  يف  قر�ئه  مطالب  عن 

معا،  و�جلو�ب  �ل�سوؤ�ل  �أفق  على  تفتحه  �لتي  هي  �لقر�ءة  �إر�دة  بل  و�ل�ستنباط، 

ر�دة و�لقر�ءة، متكن يف تكوين �ملقروء وتوليده، و�ملر�د يوهب من  �إذ �لتمكن يف �لإ

هذه �لعالقة ل من خارجها، ول من �أحد �أطر�فها با�ستقالل و��ستغناء و�نعز�ل عن 

يريد : كن فيكون، فمن  ملا  يقول  »�ملريد �ملكني من  خر، ولذلك كان  �لطرف �لآ

)�( م. ن، ج �، �ش ��2.

)2( م. ن، ج �، �ش �69.

)�( م. ن، ج �، �ش �29.

)�( م. ن، ج �، �ش �77.
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، وذلك �أن �إر�دة �ملريد على �مل�ساهاة ملن 
)�(

مل يكن له هذ� �ملقام، فما هو مريد.«

فاد�ت �لد�ئمة وغري �ملنقطعة،  . وعليه فاإن �لإ
)2(

يقول ل�سيء �إذ� �أر�ده : كن فيكون

ر�د�ت و�ملبادر�ت يف �قتحام  هل �لإ حالة تعقل بني �ثنني، و�أمر بني �أمرين، هي لأ

�لن�سو�ش وتفجريها، وذ�ك �أن �لن�سو�ش �إمنا تتكلم على �أل�سنة قر�ئها، وتظهر فيهم، 

، و»عني �لكالم هو عني �لفهم 
)�(

و»�خلطاب على قدر �ل�سامع ل على قدر �ملتكلم«

�إل  ، بل حتليل �لق�سد يف �لكالم و�ملر�د منه، ل ي�ستقيم تخريجه 
)�(

من �ل�سامع«

نه يف موطن �ل�سماع و�لقر�ءة، يتحقق �لن�ش و�لقارئ  على ق�سد �ل�سامع ومر�ده، لأ

لقاء و�لتلقي على �ملعية و�لت�سايف و�لتبادل �لق�سدي. معا، كما يتحقق �لإ

و�لفهم  �ملتجددة  �لقر�ءة  طرق  ي�سد  �أن  �خللق  من  حد  لأ يكن  مل  ثمة  ومن 

�إىل �لكل، وتتوجه  �ملختلف، وين�سب نف�سه �سادنا على �لن�سو�ش، �لتي تت�سوف 

�أو  تي، وت�سع �لختالف يف قر�ءتها، ول عربة بالزمان  �إىل �جلميع، وت�ست�سرف �لآ

خلقه،  من  �سدنة  عليه  يكون  �أن  �أو�سع  �هلل  »جناب   : �حلق  يف  قيل  كما  �ملكان، 

ت�سرع  ، فكما 
)�(

�لريا�سة و�لتقدم« �ل�سح وحب  نفو�ش جبلت على  ول �سيما من 

نف�ش،  فاق وعلى �لأ �لن�سو�ش على معانيها �ملمكنة، وت�سرح دللتها وتفتح على �لآ

مو�سى  دعاء  وتلني، ويف  وتو�سع  وتف�سح  وتفتح  وت�سرع  �أي�سا  �لقر�ء  ت�سرح �سدور 

، و يف �سوؤ�ل �حلق حممد� : {�أمل ن�سرح 
)6(

و�سوؤ�له : {رب ��سرح يل �سدري}

مكانات �لت�سارحية  ، فال�سرح �نفتاح �لن�ش و�لقارئ، وهذه �لإ
)7(

لك �سدرك ؟}

�لتعاونية و�لنفتاحية بني �لن�ش و�لقر�ءة، تتحقق يف �ن�سر�حهما، مما يجعل �لطريق 

�لهريمينوطيقى على �لزدو�ج و�ل�سفع، بروؤية �لن�ش م�سرحا وم�سروحا يف �لقارئ، 

و�لقارئ من�سرحا وم�سروحا يف �لن�ش، بل روؤية كل �لقر�ء �ملتقدمني و�ل�سابقني، يف 

)�( م. ن، ج �، �ش �77.
ية �0.   )2( وهو �لقائل: {�إمنا قولنا ل�سيء �إذ� �أردناه �أن نقول له : كن فيكون}، �سورة �لنحل، �لآ

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش �27.
)�( �بن عربي، �لروؤيا و�ملب�سر�ت،  �سمن كتاب �خليال وعامل �لربزخ و�ملثال، جمع حممود حممود 

�لغر�ب، مطبعة زيد بن ثابت، دم�سق، ���9، �ش �6. 

)�( �بن عربي، �لفتوحات �ملكية، م.م، ج �، �ش 706. 
ية �2.   )6( �سورة طه، �لآ

ية �. )7( �سورة �ل�سرح، �لآ
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�لقر�ء �ملتاأخرين و�لالحقني، فمر�آة �ملتاأخر �أ�سفى للقر�ءة، و�أعدل و�أح�سن و�أجمع 

و�أمت و�أقوم، من �لقارئ �ل�سلفي �ملتقدم، ويف ذلك قيل : يقر�أ جيد� َمن يقر�أ �آِخر�.

)�(
 »Lira bien qui lira le dernier«

خاتـمة :

رث �لهرمينوطيقي يف فهم �ل�سورة،  لعل هذ� هو در�ش �بن عربي يف توجيهه �لإ

وتنازعها،  �ختالفها  يف  �لعقائد  كل  فيه  ت�سري  جامع،  �إن�ساين  �إح�ساين  �أفق  �إىل 

ن�ساين، ومبقابلة �لن�سخ  جماٍل وَمر�ٍء للتقاط �سور �حلقيقة يف عبورها �إىل �لفهم �لإ

�لـم�ستخرجة للحقيقة من هذ� �لفهم �ملطرد و�لالنهائي، ميكننا �أن نوؤ�س�ش لتجربة 

لهية  �سماء �لإ لهية، على �سورة نز�ع �لأ حو�رية يف تدبري �لنز�ع يف �أمر �ل�سورة �لإ

ثر �ملطلوب فيه، من خلق �أو  نف�سها، يف تعلقها بالعامل وتوجهها �إليه، و�إحد�ثها �لأ

فعال  ثار �حلادثة بني موؤثر وموؤثر فيه، ومن �لأ رحمة �أو عطاء �أو منع، �أو غريها من �لآ

�ملتحققة بفاعل ومفعول.

فيه من �خلالف و�لتماثل  مبا  �لوجود  �بن عربي : »�حلقيقة هي ما عليه  يقول 

و�لتنوع  و�لتعدد   ،
)2(

عرفت« فما  و�إل  هكذ�  �حلقيقة  ُتعرف  مل  �إن  و�لتقابل، 

و�لختالف �مل�سمى عند �بن عربي تلوينا وتلونا هو �ملجموع �ملعرب عن هذه �حلقيقة 

، لذلك، وكما يقول �بن عربي« 
)�(

�لختالفية، يقول : »�حلقيقة يف �لوجود �لتلوين«

كانت  و�إذ�   ،
)�(

حقنا« يف  �خت�سا�سها  من  �أوىل  �لكافة  على  �لرحمة  »ب�سط  كان 

لهية �أو�سع  ن�سانية على هذ� �لت�ساع و�لرحابة و�لرحمة فاإن �حلقيقة �لإ �حلقيقة �لإ

منها و�أعظم من �أن حت�سر يف �عتقاد معني، �أو مي�سك بها يف مذهب دون مذهب : 

.
)�(

»فاإن �هلل تعاىل �أو�سع و�أعظم من �أن يح�سره عقد دون عقد«

)�( G. Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Le Seuil, Paris 
�9�2, La quatrième de couverture.

)2( �بن عربي،�لفتوحات �ملكية، م.م، ج 2، �ش ��6.
)�( م. ن، ج 2 �ص ��2.

)�( م. ن، ج �، �ش ��9.
)�( �بن عربي، ف�سو�ش �حلكم، م.م، ج �، ص���.
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Mots d’accueil de Mme Houria Ouazzani,
Présidente du CMHO, à l’occasion

de la conférence du 29 novembre 2018

Mesdames, Messieurs, Chers Professeurs, Chers Amis

Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie 
et le Développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue 
en ouverture de la présentation du livre de Monsieur le Professeur 
Ali Hassani, intitulé Allal El Fassi. Éthique et Politique.

Le professeur Ali Hassani, professeur de Droit constitutionnel 
et de Sciences politiques à l’Université Qadi Ayad de Marrakech, 
ne nous est pas inconnu. En effet, en 1998, encore jeune 
chercheur, il avait obtenu le Prix d’Histoire décerné par la 
Fondation Mohamed Hassan Ouazzani à l’issue d’un concours 
scientifique présidé par l’éminent Académicien et Historien, feu 
le professeur Si Mohamed Hajji, Prix décerné dans le cadre du 
colloque international Démocratie au Maghreb : Aspirations, 
Réalisations, Perspectives, organisé à Fès à l’occasion de la 
20e commémoration du décès de Mohamed Hassan Ouazzani. 
L’étude que le Professeur Hassani avait proposée a été publiée 
par notre Fondation sous le titre Mohamed Hassan Ouazzani 
et la problématique de la construction démocratique au Maroc 
1947-1978 ; nous avons encore quelques exemplaires pour les 
personnes intéressées par cette étude rédigée en arabe ainsi que 
du colloque de 1998.
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Il y a quelque temps, le professeur Hassani nous a fait part 
de son désir de présenter une conférence. Nous avons d’emblée 
accepté son offre ainsi que le sujet qu’il souhaitait traiter. Après 
avoir entrepris une étude sur Mohamed Bel Hassan Ouazzani, 
nous avons pensé particulièrement intéressant de l’entendre à 
propos de sa recherche sur Allal El Fassi.

 Pour quiconque s’intéresse à l’histoire contemporaine du 
Maroc et surtout au combat pour la libération nationale durant 
le Protectorat, mené par Mohamed Bel Hassan Ouazzani et Allal 
El Fassi, il n’est pas possible d’évoquer l’un sans évoquer l’autre. 

Pendant de nombreuses années, tout au début de la lutte 
nationale, ils ont milité ensemble, pris des risques considérables, 
puis condamnés tous les deux à l’exil en 1937 et libérés tous les 
deux en 1946 seulement, donc presque dix ans d’éloignement et 
de privation de toute activité militante et politique ; cette épreuve 
de l’exil a profondément marqué leur vie et leur pensée.

Si l’objectif de leur lutte est commun : le retour à la souveraineté 
du Maroc, les méthodes et les moyens pour y parvenir ont 
rapidement divergé.

Dans le contexte de l’indépendance, les deux partis qu’ils 
avaient l’un et l’autre inspirés et dirigés se sont violemment 
heurtés, quand il s’est agi de prendre part à l’exercice du pouvoir. 
Le parti de Allal El Fassi - L’istiqlal- a ambitionné de prendre tout 
le pouvoir tandis que le parti de Mohamed Bel Hassan Ouazzani - 
Izb Choura wal Istiqlal - proposait d’établir le nouvel Etat marocain 
sur une constitution démocratique ; cette revendication était 
une condition essentielle pour instaurer sur des bases solides une 
monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale qu’appelait 
de ses vœux le Sultan Mohammed V, rétabli sur le trône en 
1955.
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En tant que fille de Mohamed Bel Hassan Ouazzani, je sais 
à quel point mon père a tenu en estime Allal El Fassi dont il a 
partagé bien des combats et des sacrifices ; il a respecté la personne, 
mais ne partageait pas ses idées sur des questions importantes de 
l’Etat et de la société ; il n’était pas non plus d’accord avec lui 
sur la nature du pouvoir et les conditions de son exercice. Mon 
père et ses compagnons voulaient orienter le Maroc indépendant 
vers la modernité pour qu’il puisse tenir son rang dans le Monde 
nouveau qui émergeait après la Seconde Guerre mondiale et la 
libération des peuples soumis au colonialisme.

Nos deux héros nationaux, Mohamed Bel Hassan Ouazzani 
et Allal El Fassi, ont connu les abandons, voire les trahisons de 
compagnons, happés par la tentation de l’exercice du Pouvoir. 
Mohamed Bel Hassan Ouazzani qui figure incontestablement 
parmi les premiers à s’être engagé dans le combat politique contre 
les pratiques du Pouvoir colonial, a été sans doute le premier à 
s’opposer à la politique menée par les gouvernements après 
l’indépendance ; en 1956 déjà, il a préféré retirer son Parti de la 
coalition gouvernementale qui revendiquait la composition d’un 
«gouvernement homogène», que mon père qualifia de coup de 
force conduisant à la dictature d’un parti. Selon ses observations, 
la politique menée n’allait pas conduire au redressement national, 
mais à la stagnation, à la division, provoquant la frustration du 
peuple qui avait placé tous ses espoirs dans un Maroc nouveau, 
libéré de la tutelle étrangère.

 A ce tournant de l’histoire du Maroc qu’a été le retour à 
l’indépendance, les projets politiques, économiques, sociaux et 
culturels de Mohamed Bel Hassan Ouazzani, destinés à porter le 
peuple marocain à la maîtrise des défis du monde contemporain et 
de la modernité, ont été violement écartés du jeu politique. C’est 
la raison pour laquelle certains analystes ont qualifié Mohamed 
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Hassan Ouazzani, de «premier opposant» à la politique menée 
après l’indépendance, car il exigeait un cadre constitutionnel et 
démocratique, respectueux du pluralisme des forces politiques, 
pour assumer des responsabilités à la hauteur des défis que devait 
relever le Maroc indépendant.

Si à court terme, le projet de Mohamed Hassan Ouazzani a 
été rejeté, à long terme, ce sont bien ses idées, ses propositions, 
ses exigences de «moralité» du Pouvoir qui sont au cœur des 
aspirations des Marocains qui aiment profondément leur pays, 
qui placent leurs intérêts personnels après leur dévouement à leur 
Patrie. Nombre de commentateurs et de témoins ont qualifié mon 
père de «visionnaire», car ses revendications et ses propositions 
essentielles sont toujours d’actualité.

Dois-je ici évoquer une anecdote qui résume bien des choses. 
Lors de l’ouverture du colloque international que notre Fondation 
a organisé à Fès en 1998, nous avions convié tous les acteurs 
politiques et gouvernementaux à s’exprimer. La plupart des 
intervenants ont évoqué le Patriotisme exemplaire de Mohamed 
Bel Hassan Ouazzani, sa droiture, son héroïsme, son dévouement 
entier à la cause de sa Patrie au Maroc et à l’étranger, mais le 
propos qui nous a le plus touchés, c’est l’aveu du Secrétaire général 
de l’Istiqlal, Abbas El Fassi, quand il a déclaré en substance que 
«de nous tous, qui avons combattu pour le retour à la liberté de 
notre Patrie, Mohamed Bel Hassan Ouazzani est le seul à n’avoir 
pas pris sa part du gâteau».

C’est dire l’intégrité de ce grand Patriote et Citoyen ! L’éthique 
en politique était donc chez Mohamed Hassan Ouazzani une 
exigence primordiale pour disposer de la légitimité à gouverner.
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2(عيل َحَسني )**( )�(

نبياء و�ملر�سلني. ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم، و�ل�سالة و�ل�سالم على خامت �لأ

�حل�سور �لكرمي، �أ�سكركم على تلبية �لدعوة، وحتملي ملدة من �لزمن، �ساأحاول 

قاله  ما  با�ستعر��ش كل  ي�سمح يل  �لوقت ل  �أن  و��سحا وخمت�سر�، غري  �أكون  �أن 

خالق، وما ل يدرك كله، ل يرتك جله، كما يقول  عالل �لفا�سي عن �ل�سيا�سة و�لأ

�لفقهاء.

حممد  جانب  �إىل  �لوطنية،  �حلركة  لقادة  ول  �لأ �لرعيل  من  �لفا�سي،  عالل 

ح�سن �لوز�ين، وعمر بن �جلليل وحممد �ليزيدي و�أحمد بالفريج وغريهم.

ما �أريد �لت�سي�ش عليه منذ �لبد�ية، هو تكامل فكر عالل �لفا�سي وفكر حممد 

ح�سن �لوز�ين، رغم �ختالف �مل�سارب، فكالهما له طموح و�حد : ممار�سة �ل�سيا�سة 

يدعونه  كانو�  ما  �أو  �لوطنية،  روح  يف  �لت�سامي  مبعنى  للوطنية،  مر�دفة  باعتبارها 

بال�سوفية �لوطنية، فهي ممار�سة �سوفية ت�سمو بالفرد يف خدمته للخالق و�ملخلوق.

على  �لأ �أبو  »حاكمية«  ب�سدة  �لفا�سي،  �نتقد عالل  �سالمية،  �لإ مرجعيته  رغم 

يتعلق  فيما  �مل�سلمني،  خو�ن  �لإ جلماعة  �ملتهافتة  طروحات  �لأ وفّند  �ملودودي، 

�لقادر عودة وحممد  �أو عبد  �ل�سيد قطب  �سو�ء عند  للرجل،  �ملر�أة  م�ساو�ة  بعدم 

�ستاذ حممد معروف �لدفايل. ني وحتت رئا�سة �لأ
َ

)*( حما�سرة 29 نونرب ��20، مب�ساركة علي َح�س
ني، �أ�ستاذ �لقانون �لد�ستوري وعلوم �ل�سيا�سة بجامعة �لقا�سي عيا�ش - مر�ك�ش.

َ
)**( علي َح�س



�سالمية �ملعا�سرة، يف �ملغرب  �لغز�يل...، غري �أنه يعترب مرجعا �أ�سا�سيا للحركات �لإ

)عبد �ل�سالم يا�سني( وتون�ش )ر��سد �لغنو�سي( باخل�سو�ش. 

عترب عالل �لفا�سي )�9�0-��97(، ق�سايا �لدولة و�ل�سيا�سة من قبيل �مل�سلحيات، 
َ
ي

نها »تتطور بح�سب تقّلباتها ُوجود� وعدما كما يقولون ويف مقدمة هذه �مل�سلحيات ما  لأ

مة لنف�سها«. وي�ستنتج  يتعلق ب�سوؤون �لدولة و�أنظمتها و�سكل �حلكم �لذي تختاره �لأ

�سالم وّجه �مل�سلمني نحو �حلياة �ل�ست�سارية �لتي جتعلهم يفكرون  من ذلك �أن »�لإ

ن�سانية �ملختلفة«.فمبادئ �حلكم  يف م�سريهم وماآل �أ�ساليبهم على �سوء �لتجارب �لإ

�لتاريخية  بالظرفية  ترتبط  �لو�قع،  �أنها يف  و�ل�سنة، غري  �لقر�آن  �أ�سا�سها  �سالم،  �لإ يف 

لطرحها، من زمان ومكان، من جهة، و»�مل�سلحة« من جهة �أخرى.

بل  �لع�سر،  روح  فقط  متليها  ل  �لفا�سي،  لدى عالل  �لتطور  ف�سرورة  ثم  ومن 

ن �لتطور مطلب �سرعي، حتقيق ملبد�أ �ل�ستخالف، خالفة  �أ�سا�سا روح �ل�سريعة، لأ

ر�ش، تعمري� ح�ساريا، ولي�ش فقط �لعباد�ت و�إقامة �حلدود،  ن�سان هلل يف تعمري �لأ �لإ

لهية، َمناط �لتكليف. ر�دة �لإ وذلك حتقيقا لالإ

نظرية  بلورة  فاإن  كلها«،  وحكمة  كلها،  ورحمة  كلها،  عدٌل  »�ل�سريعة  �أن  ومبا 

�إ�سالمية يف �لتقدم، تعني �لجتهاد �ملقا�سدي، �لتجديد يف فهم �ملقا�سد �ل�سرعية، 

ن�سان حمور هذه �ملقا�سد. عرب �إعادة تاأ�سي�ش �حلقوق و�لو�جبات وجعل �لإ

كيف  ؟  �لع�سر  لروح  طبقا  ر�ش  �لأ وعمارة  �لتكليف  مهمة  �إجناز  ميكن  كيف 

ن�سان، دون  ن�سان، ح�سارة تظل بو�سلتها تكرمي �لإ ء �لإ
ِّ

ميكن بناء ح�سارة ل ت�سي

�آخر،  ومبعنى  وغريهما.  �حلرة  و�ل�سوق  كالدولة  �لتي خلقها،  �ملوؤ�س�سات  به 
ِّ
تغي �أن 

ن�سقط يف  �أن  دون  هويتنا،  نفقد  �أن  دون  ُمنجز�ت �حلد�ثة،  ��ستيعاب  كيف ميكن 

�لع�سر ونظل م�سلمني، حمافظني على  نعي�ش روح  �أن  �ل�ستيالب ؟ كيف ميكن 

ُهويتنا �حل�سارية ؟

�سكالية �لتي �سغلت عالل �لفا�سي، منذ ثالثينيات �لقرن �ملا�سي،  تلك هي �لإ

ولن تتو�سح �سورتها �إل باإعادة قر�ءة تر�ثه على �سوئها.
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تناول عالل �لفا�سي، مع تبا�سري ��ستقالل �ملغرب، �إ�سكالية �لبناء �لدميقر�طي، 

»�ل�سيا�سة  قبول  مدى  عن  مت�سائال  �لذ�تي«  »�لنقد  يف   �9�2 �سنة  منذ  باملغرب، 

يف  �حلكم  »�أ�سول  حول   �962 �سنة  نظري  بحث  يف  ثم  للدميقر�طية،  �ل�سرعية«، 

�سالم«، �لذي �سمه �لق�سم �لثاين  �سالم«، و�لذي �أكمله بـ » منهاج �حلكم يف �لإ �لإ

ج ذلك بـ »دفاع عن 
ّ
وتو  ،�96� �سنة  �سالمية ومكارمها«  �لإ �ل�سريعة  »مقا�سد  من 

�ل�سريعة« �سنة �966، �لذي هو يف �لو�قع �سرخة معار�سة، ملا جرى به �لعمل يف 

جو�نب  ف�سيثري  »�حلرية«  بحث  �أما  و�ملجتمع.  �لدولة  تنظيم  �ل�ستقالل، يف  عهد 

�سالم من جهة ويف �لدميقر�طية �لغربية  هامة من تطابق وتعار�ش لهذ� �ملفهوم يف �لإ

من جهة �أخرى.

�إ�سكالية  يخ�ش  فيما  �لفا�سي،  عالل  تفكري  يف  حلظتني  بني  ما  منيز  �أن  ولبد 

�لوئام مع  ما  �إىل حد  �ساد  ��96، حيث  �سنة  قبل  ما  وىل  �لأ �للحظة  �لدميقر�طية، 

�لزمن  يف  �متدت  �لتي  �ل�ستثناء،  حالة  باإعالن  تبتدئ  �لثانية  و�للحظة  �لق�سر. 

حزب  حزبه،  ور�ئه  ومن  �لفا�سي  عالل  ودخول   ،�970 يوليوز   � طويال،حتى 

�ل�ستقالل، �ملعار�سة.

ويبقى عالل �لفا�سي، خمل�سا ملنهجيته، نقد �ملفهوم �لغربي �لعقالين، ثم عر�ش 

�ملفهوم  تاأ�سيل  �أخري�  ثم  اين، 
ّ
�لرب �ل�ستخالف  يف  �ملُت�سامي  �سالمي  �لإ �ملفهوم 

ْقع �أو تطعيمه ب�ُسحنة حد�ثة 
َ
�سالمي و�لغربي، مع �إعطائه و من ِكال �لت�سورين، �لإ

�سوفية، وذلك يرجع لتكوينه �لفقهي �ل�سويف �ل�سيا�سي.

ن�سان، على �أ�سا�ش  فما يحر�ش عليه عالل �لفا�سي، هو تاأ�سيل مفاهيم حقوق �لإ

�أنها »حقوق و�جبات« على �ملكلف �لقيام بها، �أي �ملو�طن، وتكمن �أهمية �جتهاده، 

يف �أنه ل يقف عند �حلدود �لدفاعية، بل ينتقد �ملفاهيم �لغربية، �نطالقا من مبادئ 

ولن  مبكيالني،  يكيل  �لذي  مربيايل،  �لأ �لغرب  و�زدو�جية  �سالمية،  �لإ �ل�سريعة 

�سالميني »يقبل  يقف عند حدود �لتمايز و�لنّدية. ولكّنه، ككثري من �مل�سلحني �لإ

ولي�ست  حت�سينية  �أو  ة 
ّ
حاجي �سروطا  يعتربها  ب�سروط  لكن  و�مل�ساركة  بالدخول 

�سرور�ت، كما كان �حلال بالن�سبة ملحمد عبده، يف �أو�ساع م�سابهة.
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�مل�سروع �لجتماعي،  �لفا�سي، ل يقف عند حدود  �أن م�سروع عالل  و�لو�قع 

�لذي يريده دميقر�طيا، حديثا و�إ�سالميا، بل طموحه يذهب يف �جتاه بلورة م�سروع 

معامله  يحدد  حيث  �لكوين،  �لغربي،  �مل�سروع  مو�جهة  يف  �إ�سالمي،  ح�ساري 

�سالمية، و�لتي هي، �أول، �أن »�لدين  �لرئي�سية يف �ملقا�سد �ل�سرعية لنظام �لدولة �لإ

خالقية و�لروحية،  �سالمية، �لدين يرعى �لقيم �لأ و�ل�سيا�سة تو�أمان« يف �لدولة �لإ

و�ل�سيا�سة تنظم �حلياة �جلماعية فيما ل ن�ش قطعي فيه، كمبد�أ عام، وبالرغم من 

ة، كتوقيف قطع يد �ل�سارق عام �ملجاعة... 
ّ
ة، و�قعي

ّ
ذلك، هناك ��ستثناء�ت م�سلحي

ومنع �لتعدد، رغم �لن�ش، طبقا لروح �لع�سر، ح�سب �جتهاده، منذ �9�2، يف »�لنقد 

�ش عرب موؤ�س�سات دميقر�طية، رغم �أنه كان 
َ
مة، متار �لذ�تي«... ثم ثانيا، �ل�سيادة لالأ

مر  �سالمي دميقر�طية، و�أن �لأ تها بال�سورى، فهو يقرر �أن طبيعة �حلكم �لإ
ّ
يف�سل ت�سمي

�سالحي. هكذ�، فهو ل  �سورى بني �ملوؤمنني ، �أي �ملكّلفني، �ملو�طنني يف �ملفهوم �لإ

ي�سع �ل�سورى يف معار�سة مع �لدميقر�طية، يف حني ل يقبل �ل�سورى كما �سيغت 

تها للحاكم ؛ ول يرف�سها، بل 
ّ
ات �ل�سيا�سة �ل�سرعية، خ�سو�سا عدم �إلز�مي

ّ
يف �أدبي

�ملفهومان  يُ�سبح  حيان،  �لأ بع�ش  ويف  بل  َدَمقرطتها،  طريق  عن  حتديثها،  يحاول 

متقاربان �إن مل يكونا مرت�دفني، غري �أنه ل يخلط بينهما، ويف �أحيان �أخرى ُت�سبح 

�أنه، مع منت�سف  �أو �ملوؤ�س�سة. غري  �أو تقنية، و�ل�سورى �لنظام  �أ�سلوب  �لدميقر�طية 

و�لن�سال  �لدميقر�طية  ليعانق  �ل�سورى،  مفهوم  �سيوّدع،  �ملا�سي،  �لقرن  �ستينيات 

ميان بخلق �لدميقر�طية«. اه »�لإ
ّ
�لدميقر�طي بحر�رته �ل�سوفية �ملعهودة، �أو كما �سم

�سالمية، �لتي يعتربها  ن�سية �لإ عد �حل�ساري مل�سروعه، يكمن يف �إحياء �لإ
ُ
و�لب

ر�ش ليقوم  ن�سان، كّل �إن�سان، خليفة له يف �لأ ميثاقا �إن�سانيا عاما، مبوجبه جعل �هلل �لإ

نوطة بهم، وهي ِعمارتها ِطبقا لقو�نني 
َ
بالتعاون مع كّل �لب�سرية على �أد�ء �ملهمة �لـم

خاء ما بني �لب�سرية، بالرغم  �لكون وقو�عد �ل�سرع، على �أ�سا�ش �مل�ساو�ة و�لعدل و�لإ

جنا�ش و�لديانات. مم، و�ل�سعوب، �لأ من �ختالف �لأ

ن�سان، عن طريق  فما يحر�ش عليه عالل �لفا�سي، قبل كل �سيء، هو تكرمي �لإ

خالق على �ل�سيا�سة. فاإذ� كانت  �لتذكري بر�سالة �ل�ستخالف، وبالتايل �أولوية �لأ

خالق  قّل �سوء�«، فهو يقبلها، لكن على �أن تكون �لأ �لدميقر�طية، »نظام �لـُحكم �لأ
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و�جلذور  ة 
َ
�لرُتب �أي  و�جلماعية،  �لفردية  لوكات 

ّ
لل�س �لناظم  �لن�سيج  �سالمية،  �لإ

غ�سان و�لفو�كه دميقر�طية. �سرعية، �أو مقا�سد �سرعية، ح�سب قامو�سه، و�لأ

يف  �حلكم  لطبيعة  �جتهاد،  فيه  نظريا،  ت�سور�  �لفا�سي،  عالل  يطرح  هكذ�، 

�سالم، على �سوء روح �لع�سر، �نطالقا من مقا�سد �ل�سريعة، فاحُلكم هلل، لكن  �لإ

َجب تاأ�سيل 
َ
ة و

ّ
�ل�سلطة لل�سعب، وبالتايل لكل ع�سر موؤ�س�ساته ومفاهيمه، ومن ثم

يئِتها، 
ْ
�ملفاهيم، باإعادة �سياغتها، وذلك بالبحث عن مفاهيم مقابلة لها، مما يعني َتب

ن�سان وغريها، على �أن ل تتناق�ش مع �مل�سدر،  من دميقر�طية، وُمو�طنة، وحقوق �لإ

�لقر�آن و�ل�سّنة.

�مل�سّلمات  بتقرير  �لفا�سي  عالل  يقوم  �سالم،  �لإ يف  �حلكم  مبادئ  م�ساألة  يف 

�سالم ثانيا، ليخل�ش �إىل ��ستنتاجات  �أول، ثم ليحّدد طبيعة �إ�سكالية �ل�سلطة يف �لإ

ممثليها  بو��سطة  متار�سها  �لتي  هي  مة،  �لأ �أن  غري  هلل،  فال�سلطة  حديثة.  وتركيبات 

�ملنتخبون. فم�ساألة تنظيم �لّدولة و�ل�سيا�سة مبعنى تدبري �ل�ساأن �لعاّم، هو من قبيل 

»�مل�سلحيات«، �لتي تتغري بتغري �لزمان و�ملكان.

روح  على  �لنفتاح  مُيكن  �سالمية،  �لإ �ل�سريعة  مقا�سد  �ملقا�سد،  طريق  وعن 

عمى، ول �لنتقائية، بل �لجتهاد يف فهم ما  �لع�سر، و�لنفتاح ل يعني �لتبّني �لأ

 
ّ

 تاأ�سيلي
ّ

�أتى به �لع�سر، من حتولت �قت�سادية و�جتماعية و�سيا�سية، ولكن بح�ش

�ملفاهيم،  تاأ�سيل  �لتاأ�سيل،  يف  ومنهجيتها  �ل�سريعة  ملقا�سد  بالرجوع  �أي  نقدّي، 

�لجتماعي«،  و»�لعقد  »�لفطرة«،  بل  »�لطبيعة«  لي�ست  ن�سان،  �لإ حقوق  فاأ�سا�ش 

ن�سان،  �أي حقوق �لإ نف�سها،  اين«، عقد �ل�ستخالف، و�حلقوق 
ّ
�لرب »�لعقد  مقابله 

ُت�سبح »حقوقا و�جبات«.

ورمبا كان من بني ما يتفرد به عالل �لفا�سي، هو �لتفكري يف مهفوم �حلرية، حتى 

ي�سبح تاريخ �لب�سرية ما هو �إل �سر�ع من �أجل �حلرية، على غر�ر كارل مارك�ش، 

�لذي �عترب �أن تاريخ �لب�سرية ما هو �إل �سر�ع �لطبقات مابني من ميلك وبني من 

ل ميلك.
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ن�صاين  اأول. احلرية غاية الوجود الإ

�ملرتبطة  �لطبيعي«، هي �حلقوق  »�حلق  بـ  ير�د  فما  لي�ست حقا طبيعيا،  �حلرية 

ن�سان، كالدفاع عن �لنف�ش وبقاء �لنوع �لب�سري... غري �أن هذه �حلقوق  بغر�ئز �لإ

بت، تبعا مل�سلحة �جلماعة، عرب قو�نني وعاد�ت وقيم، وبالتايل فاإننا �إذ� »و�سعنا  ُهذِّ

ر �أن نقول باإمكانية حتديدها 
ِّ

بعية لكان من �ملتي�س حرية �لتفكري يف عد�د �حلقوق �لطَّ

. هكذ�، فم�سلحة »�لتجدد و�لبتكار 
)�(

مبختلف �لقيود �لتي حُتّد بها �حلقوق �لّطبعية«

للدعو�ت و�لهتمام مب�سالح �جلماعة كل ذلك يق�سي باأن ُتعترب حرية �لتفكري حقا 

 .
)2(

عقليا، ل يجوز �أن يحّد مبا حُتّد به �حلقوق �مل�ستمدة من �لطبيعة وحدها«

مكان �أف�سل مما كان«، فاإن  ودفعا لكل �عرت��ش حمافظ بدعوى �أنه »لي�ش يف �لإ

�لفا�سي ي�سيح يف وجه دعاة �ملحافظة »و�إذ� كانت �حلرية �ستحرقنا فلتفعل  عالل 

�أو  باأفكار تنظمها عبادة �لقوة  فاإنها على كل حال خري من �ل�سغط ومن �لتغذي 

. العالج 
)�(

ن »دو�ء �حلرية �سعب، ولكنه وحده �لدو�ء �ل�سحيح« . لأ
)�(

عبادة �ملال«

خذ ب�سبل �لتقدم. ومن هنا كان »�لو�جب يق�سي علينا  خذ بالتطور و�لأ �لوحيد لالأ

بتاأييد �حلرية ون�سر دعوتها، ولذلك ل ميكن �أن نكبت �أي تيار من �لتيار�ت �أو مننع 

. ويبقى عالل �لفا�سي، خمل�سا ملنهجيته، نقد 
)�(

�ل�ستماع لدعوة من �لدعو�ت«

�سالمي �ملت�سامي يف �ل�ستخالف  �ملفهوم �لغربي �لعقالين، ثم عر�ش �ملفهوم �لإ

�سالمي، مع �إعطائه  �لرّباين، ثم �أخري� تاأ�سيل �ملفهوم من كال �لت�سورين، �لغربي و�لإ

وقع �أو �ُسحنة حد�ثة �سوفية، وذلك يرجع لتكوينه �لفقهي �ل�سويف �ل�سيا�سي.

وما يدفع عالل �لفا�سي للبحث يف تاريخ �حلرية و�لتحرر يف �لغرب، هو »حرية 

ن�سان على �لعموم«، لي�سل �إىل �أن »�لنظريات �لفل�سفية مل متهد  �لتفكري وحرية �لإ

وحدها لقيام هذه �لثورة �لتحررية ]�7�9[، وما كانت حفنة من �لفال�سفة و�لعلماء 

)�( عالل �لفا�سي، النقد الذاتي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. 62.
)2( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �7.

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �6.

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �7.
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و�ملفكرين ليقبلو� �لو�سع �لجتماعي ويغريو� وحدهم وجه �لتاريخ، ولكن جماهري 

من  �تخذت  �لتي  هي  �لتحرر،  ب�سرورة  وت�سعر  مل،  �لأ حت�ش  كانت  �لتي  �ل�سعب 

. من هنا 
)�(

�أ�سو�ت �أولئك �لكتاب و�ل�سعر�ء مز�مري حتدوها �إىل �لزحف �ملقّد�ش«

كانت �ل�ستجابة �سرطا �أ�سا�سيا يف عملية �لتغيري �لجتماعي.

و�إذ� كان ذلك يعني �أن »قوة �لغرب موؤ�س�سة على �لعقل و�حلرية«، فاإن عالل 

ميان باهلل باّتباع  �سالم هو �لإ ب، ح�سب عبد �هلل �لعروي، باأن »�لإ �لفا�سي غالبا ما يعقِّ

فة، ب�سرية 
ّ
�سالم ب�سفته ديانة توحيد مطلق، يلغي كل �ألوهية مزي طرق �لعقل، و�لإ

، وهي فكرة، »تتخذ �أ�سا�سا 
)2(

كانت �أم غري ب�سرية، �سامنا بذلك �أمّت حرية للفرد«

، َميٌل �إىل »نوع من �لفو�سوية �ل�سيا�سية، �أي دميقر�طية 
)�(

نة«
ّ
لنزعة فو�سوية كامنة معي

وت�سامي  �لفطرة،  حول  حتليالته  يف  �لفا�سي،  عالل  �أن  و�لو�قع   .
)�(

دة«
ّ
مقي غري 

ن�سان عرب ر�سالة �ل�ستخالف، فهو يُنفي �لدولة، باعتبار �أن �لغر�ش من �إحد�ث  �لإ

�لدولة، هو ف�ّش �ملنازعات مابني �أفر�د �ملجتمع، �أي تطبيق �حلدود.

�لد�ستور  �7�9(، وقبلها  يوليوز  �لفرن�سية )��  �لثورة  �إكباره لفكر  وبالرغم من 

�سالم هو �لذي دعا �إىل �إعمال �لعقل  مريكي )� يوليوز �7�9(، فاإنه يوؤكد �أن �لإ �لأ

كر�ه يف �لدين، ولذلك فهو من جهة لن يكون  » ونادى بالتحرر من �لطغيان ونبذ �لإ

�إل مع �لذين يُد�فعون عن �حلرية و�إن كان ل يعتربهم �أكرث من رفقاء طريق، ما د�مو� 

.
)�(

ميان« ر�دة و�لعمل عن طريق �لإ ل ي�سلون للتوفيق بني �لفكر و�لإ

ن�سان و�ملو�طن«  ن �ملادة �لر�بعة، من »بيان حقوق �لإ
ّ
وبالرغم من ذلك، فهو يثم

خرين، ح�سب ما  حتّد حرية �لفرد بكل ما قد يلحق �سرر� بالآ �لتي   ،�7�9 ل�صنة 

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��.
ذكره،  �سبق  م�سدر  عيتاين،  ترجمة حممد  املعا�صرة،  العربية  يديولوجية  الإ �لعروي،  �هلل  عبد   )2(

�ص. �6.

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة، هام�ش رقم �0.
يديولوجية العربية املعا�صرة )�صياغة جديدة(، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �0،  )�( عبد �هلل �لعروي، الإ

هام�ش رقم 9.

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.

7� عالل الفا�سي : األخالق والسياسة



وبني  �لعامة  �مل�سلحة  بني  �لتو�زن  من  نوعا  يخلق  �لذي  �ل�سيء  �لقانون،  حدده 

�لثورة مل  �أن رجال  �لفا�سي،  »يدل، ح�سب عالل  �لذي  �ل�سيء  فر�د،  �لأ حقوق 

جني، بل كانو� يعرفون ما ينبغي �أن يعمل، فهم مل يكتفو� باإعالن نفاذ 
ّ
يكونو� مهر

عن  �لدميقر�طية  للتجارب  مفتوحا  �لباب  يبقو�  �أن  �أر�دو�  ولكنهم  غلبية،  �لأ ر�أي 

.
)�(

طريق �لتو�زن ما بني �مل�سلحة �خلا�سة و�مل�سلحة �لعامة«

باأوربا، خ�سو�سا لدى  و�إذ� كان �سر�ع �لعقل و�لدين، طيلة �لع�سور �لو�سطى 

�ل�سخ�سية  �حلرية  �أمانة  و�ل�سعب  �لعلماء  ل 
ّ
حم مرة  ول  »لأ فاإنه  نو�ر،  �لأ فال�سفة 

�أو ُمفت، ونعى �لقر�آن على �مل�سيحيني تلك  �أو خ�سوع لعامِل  ومقاومة كل رهبنة 

�لطاعة لرهبانهم حيث قال : {�تخذو� �أحبارهم ورهبانهم �أربابا من دون �هلل و�مل�سيح 

ة، حول �إ�سكالية �لعقل  ية ��[. وحتى �سر�ع �ملعتزلة و�ل�سنَّ �بن مرمي} ]�لتوبة، �لآ

 »�لعرت�ف بحق �لنظر و�سرورته ووجوبه على كل مكلف، 
ّ

و�لنقل، مل يكن مي�ش

كما �أن �مل�سلمني �أجمعو� على �أنه �إذ� تناق�ش �لعقل �ل�سريح مع ظاهر �لنقل، �أّول 

�لنقل، وُعمل مبقت�سى �لعقل �ل�سريح، و�إن كان �بن تيمية يقرر ��ستحالة وقوع هذ� 

 ؛ وبالتايل ل ميكن �أن »ُتنقل �أ�سلوب 
)2(

�لتناق�ش بني نقل �سحيح وعقل �سريح«

�لثورة �لقائمة يف �لعامل �مل�سيحي �إىل بلد �إ�سالمي �أو غريه مل تقم فيه نف�ش �لظروف 

. مبعنى �آخر، ل ميكن ت�سدير �لثور�ت، �أو �لتحولت �لجتماعية، 
)�(

و�ملالب�سات«

لها  لي�ش  فالثور�ت  حال،  كل  وعلى  �لجتماعية،  وظروفه  م�ساكله  �سعب  فلكل 

ن�سان ل ي�ستحم يف  ن »�لإ قانون موّحد، فكل ثورة ل ميكن �أن ت�سبه ثورة �أخرى، لأ

�لنهر مرتني«، ح�سب �أبيقور، فالتاريخ ل يعيد نف�سه.

�سالم  �لإ يف  فاحلرية  �لتعمري،  وو�جبات  حقوق  كبقية  وو�جب،  حق  �حلرية، 

من  ي�ستمد  طبيعيا  حقا  ولي�ش  وفطرته،  ن�سان  �لإ �إن�سانية  مع  يتفق  قانوين  »ُجعل 

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �0.
العلم  مع  والن�صرانية  �صالم  الإ عبده،  حممد  طرحه  �أن  �سبق  ما  وهو   ،2� �ش.  نف�سه،  �مل�سدر   )2(
�جلديدة،  فاق  �لآ د�ر  املعتزلة،  عند  العقل  زينة،  ح�سني  كذلك،  �أنظر   ،��-�2 �ش.  واملدنية، 

بريوت، ��97.

)�( عالل �لفا�سي، النقد الّذاتي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. ��.
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در�ك حريته على �لوجه �لذي  ن�سان ما كان لي�سل لإ غريزة �لرجل �ملتناق�سة. فالإ

 .
)�(

�لقر�آن« به  �لديني �لذي جاء  �لر�سد  نزول �لوحي، ولول  �سالم لول  �أر�ده �لإ

ُخُلق  ليكون حر�. �حلرية  ُخلق  و�إمنا  بطبعه،  يُخلق حر�  ن�سان مل  »فالإ �آخر  ومبعنى 

فكرة حالة  ولتقوي�ش  تفويتها«،  �أحد  ��ستطاع  ملا  ولو كانت غريزة  ولي�ست غريزة، 

 : له  يرت�ءى  كما  ُدعاتها،  تناق�سات  عر�ش  يف  �لفا�سي،  عالل  ي�ستطرد  �لطبيعة، 

ل�سيطرة  عبد�  كان  ثم  �آثارها،  من  وللخوف  للطبيعة  عبد�  كان  �لبد�ئي  ن�سان  »�لإ

�ل�سخ�سية  �أغر��سهم  لق�ساء  �سبيال  عبوديته  من  �تخذو�  �لذين  و�لروؤ�ساء  باء  �لآ

تكون  �أن  يُعقل  »فكيف   : �لت�ساوؤل  �إىل  ليخل�ش  و�ل�سخرة(«،  �لتجنيد  )�خلدمة، 

�حلرية موجودة يف فكر من يوؤمن باأن عبوديته حق ؟ �حلرية معدومة بالن�سبة للعبد 

ولن ت�سبح لديه �سيئا موجود� حتى يوؤمن باأنه مكلف باإز�لة ذّلها عن نف�سه وعن 

 .
)2(

�سخ�سه، و�إميانه بذلك هو حترره فكريا«

�سالم لكلمة �لتكليف مكان  ن »��ستعمال �لإ ف »�حلق ل يتم �إل بالو�جب« لأ

ن �حلقوق  �لو�جبات، و�لو�جبات تعني �حلقوق لأ باأن �حلقوق تعني  �إيذ�نا  غريها 

ن�سان هي و�سيلة للقيام بو�جباته، وهذه �أي�سا تعترب و�سائل حلقوق  �لتي يطلبها �لإ

.
)�(

ة ويف يوم �جلز�ء«
ّ
�أخرى يح�سل عليها يف حياته �لّدنيوي

و�لعباد�ت  �لتوحيد  عرب  ر�ش،  �لأ ِعمارة  لهي«،  �لإ »�لتكليف  كان  و�إذ� 

و�ملعامالت، فاإن �لهدف هو حتقيق �لفطرة وتهذيب �لطبيعة، عرب �حلرية، �حلرية �لتي 

ن�سانية �مل�سوؤولية »�أ�سبح  لت �لإ
ّ
يلجمها �لعقل و�ل�سرع، �لعقل و�لو�جب. ومنذ حتم

ر�ش يف ِعمارتها، منذ ذلك �لوقت وقع ميثاق تاأ�سي�سي،  ن�سان خليفة �هلل يف �لأ �لإ

طبقا  ويعمروها  ر�ش  �لأ هذه  يحكمو�  �أن  �لب�سر يف  وبني  �هلل  بني  د�ستوري  ميثاق 

للنو�مي�ش �لكونية �لتي و�سعها �هلل للكون ل للطبيعة، ]معنى[ النوامي�ص الطبيعية 

�سل  ن�سانية«، ويرى عالل �لفا�سي �أن يف هذ� �لت�سور يكمن »�لأ و�لجتماعية و�لإ

ن �لفطرة  �سالمية فهي �سرعية بهذ� �لعتبار، ولكنها فطرية لأ �سيل يف �حلرية �لإ �لأ

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��2.
)2( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.

�صالمية، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �22. )�( عالل �لفا�سي، مقا�صد ال�صريعة الإ
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. ول يلبث �أن يوؤكد �أن �حلرية يف 
)�(

ن�ساين« �سالم �لإ ن�سانية �مل�سلمة �أو �لإ هي �لإ

�سالم »حرية �سرعية ولي�ست طبيعية«. �لإ

ن�سان، وعاد �إىل طبيعته �حليو�نية، لهذ�  ن�سانية عن �لإ و�حلرية »�إذ� �نتفت نزعت �لإ

�سالم هو �لفطرة،  �ل�سبب، يدور فكر عالل �لفا�سي كله، د�خل �ملعادلة �لتالية : �لإ

. ويوؤكد عبد �هلل �لعروي �أن »�ملعادلة هذه 
)2(

ية«
ّ
�سالم هو �حلر و�لفطرة هي �حلرية، فالإ

ل تكت�سي �أهمية �إل �إذ� تذّكرنا �أنها تت�سح يف �لذهن يف ختام تطور تاريخي طويل، 

يف، و�حلرية بعد تفويت �لتفويت،  ن�سان �لفطرة بعد �لتخل�ش من �لزَّ �إذ يكت�سف �لإ

�سالم دين �حلرية، كان مناط  �سنام. ولذلك يت�سح ملاذ� �لإ �سالم بعد ك�سر �لأ و�لإ

.
)�(

حر�ر �أينما كانو� حتى ولو مل ي�سمعو� به �أبد�« �لر�سالت، وهو دين �لأ

ر�دة  ر�دة، ومبا �أنه ل وجود حلرية مطلقة، فاإن توجيه �لإ و�أول مظهر للحرية هو �لإ

للمعرفة، ولكن يف حركته مع �حلياة  و�سيلة  »�لعقل  ن  ميان، لأ و�لإ �لعقل  يتم عرب 

للمعرفة، ولكن يف حركته مع �حلياة  و�سيلة  �لوجودية  و�لتجربة  �أي مع معطياتها. 

�أي مع ُمعطياتها. و�لتجربة �لوجودية و�سيلة للمعرفة، ولكن يف تفاعلها مع �لعقل، 

. و�حلرية هي 
)�(

ن�ساين �لباحث عن �لوجود، �أي عن �ل�ستقالل« �أي مع �لوعي �لإ

ثابت  �سعور  ولي�ش جمرد  و�ملعرفة،  ر�دة  �لإ بني  للتوفيق  �لنف�سي  �لعمل  »جمموع 

، �إمنا �لوعي بالوجود، بل 
)�(

ن �ل�سعور ل يكفي �لحتجاج« كما يوؤكد �لبع�ش، لأ

حتقيق هذ� �لوجود عن طريق �لوعي، �إنها �ختيار �لفطرة يف مو�جهة �لطبيعة، و�لتي 

تعني �جلرب. 

ن�سية، هو ما يدعو �إليه  �لتحرر وحرية �لفكر، ك�سرط من �سروط �لنه�سة، �أو �لإ

يريد،  ما  وياأتي  ي�ساء  ما  كل  ن�سان  �لإ يفعل  �أن  �حلرية  »لي�ست   : �لفا�سي  عالل 

�9�9، موؤ�س�سة عالل �لفا�سي، �لر�سالة، �لرباط،  �أكتوبر   �6 احلرية، حما�سرة،  )�( عالل �لفا�سي، 
�977، �ش. �-9.

)2( عبد �هلل �لعروي، مفهوم احلرية، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء، ���9، �ش. ��.
)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.

)�( عالل �لفا�سي، احلرية، �969، م�سدر �سبق ذكره، �ش. 9.
)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��.
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�أجل  لها ويكافح من  ثابتة ويعمل  نف�سه ملبد�أ �سحيح وعقيدة  يُعّد  �أن  ولكنها يف 

حتقيقها ويرعاها يف �سلوكه و�أعماله وتفكريه مبا ت�ستمل عليه من تفا�سيل وما يحيط 

.
)�(

بها من جو�نب«

ن�سان ما ي�ساء ويرتك ما ي�ساء، فلي�ش ذلك  و�إذ� �ساد �أن �حلرية هي �أن يفعل �لإ

ن�سان ما يعتقد �أنه مكلف به وما فيه  ن �حلرية »تعني �أن يفعل �لإ من باب �حلرية، لأ

ن�سان باأنه  �خلري ل�سالح �لب�سر �أجمعني«. هكذ�، تعني �حلرية �مل�سوؤولية، �أي �إميان �لإ

� ُمكّلفا 
ّ
ل �أ�سبح حر

ّ
ل فاإذ� حتم

ّ
 ما د�م مل يتحم

ّ
مكّلف »ولي�ش معنى هذ� �أنه حر

�ملعا�سر  وخ�سو�سا  )هايدغر  �لوجوديون  يتد�ولها  كما  �مللتزمة«  �حلرية  مبد�أ  على 

ن�سان[ �حلرية فقد �آمن باأنه مكّلف  جان بول �سارتر(، فاحلرية �ختيار »فاإذ� �ختار ]�لإ

.
)2(

نه ي�سبح حر�« نه ي�سبح م�سوؤول، وي�سبح م�سوؤول لأ في�سبح حر� لأ

فاإنها يف �لبد�ية  فكار،  ة، فعلى م�ستوى �بتكار �لأ
َّ
و�حلرية �سد �جلمود و�لّنمطي

و�سط  و�لنت�سار يف  ملقاومة خ�سومها  �ل�سمود  ��ستطاعت  �إذ�  »لكنها  غريبة،  تظهر 

و�ٍع ت�سبح ماألوفة ومعرتفا بها، وقد توؤدي مل�سالح عظيمة وتطور�ت جليلة، و�لو�سط 

�لذي مينع �ملفكرين من �أن يظهرو� باآر�ئهم يظّل د�ئم �جلمود غري قابل للتطور ول 

قلية �ملبدعة،  . فالتجربة �لتاريخية، تبنيِّ �أن �خللق و�لبتكار ياأتي من �لأ
)�(

لالرتقاء«

د�دة �لفكرة، وتوقيت �إطالقها، 
َ
طقة، غري �أن �س

ْ
فتعار�سها �لعامة، باعتبارها ِبدعة وَهر

ونوعية �لقيادة �لد�عية لها، عو�مل حا�سمة يف جناح �لفكرة.

�لعربي  تر�ثنا  به  �متاز  �لذي   ،»
ّ
�حلر �لفكر  »طابع  هو  عليه،  �ملحافظة  يجب  وما 

ن�سان بدونه«، ومعنى ذلك »عدم  نه »طابع �إن�ساين ل تتحقق �آدمية �لإ �سالمي لأ �لإ

 ،
)�(

قبول �أي �سيء بغري بحث وجتربة ونظر، تلك هي نقطة �لبد�ية يف بعثنا �حلديث«

ر�ساد  وكل �مل�ساعفات ميكن �أن حُتّد عن طريق »�لرتبية �لذكية و�لتوجيه �لّلبق و�لإ

 .
)�(

غر�ء �ملوحي« �لنبيه و�لإ

)�( عالل �لفا�سي، �لنقد �لّذ�تي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. ��.
�سالمية، م�سدر �سبق ذكره، �ش. ��2. )2( عالل �لفا�سي، مقا�سد �ل�سريعة �لإ

�تي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �6. )�( عالل �لفا�سي، �لنقد �لذَّ
)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��.
)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. 7.
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�سالم لن يكون �إل مع  ، فاإن »�لإ
)�(

لكن رغم تعدد �لت�سور�ت �لنظرية للحرية

من يد�فعون عن �حلرية و�إن كان ل يعتربهم �أكرث من رفقاء طريق، ما د�مو� ل ي�سلون 

. تلك هي حدود �إ�سكالية 
)2(

ميان« ر�دة و�لعمل عن طريق �لإ للتوفيق بني �لفكر و�لإ

ن�سان هو �ملكلف، و�لتكليف  �سالم، لدى عالل �لفا�سي. هكذ�، فالإ �حلرية يف �لإ

�لتكليف ل مييز مابني �حلق  يجعل من �ملكلفني �سو��سية، رجال ون�ساء، ومفهوم 

و�لو�جب، �أو بال�سبط ل يقّر بالتمايز مابني �حلق و�لو�جب، بل بالتالزم. 

ثانيا. موقع املراأة يف املجتمع

ما هي حدود �مل�ساو�ة ما بني �لرجل و�ملر�أة يف �إطار موؤ�س�سة �ل�سورى ؟ ل يتو�نى 

وهام �لجتماعية، و�لهجوم على �لتقليد ولو تبناه �أعالم  عالل �لفا�سي، عن تبديد �لأ

�لدعوة و�سهد�ئها. فعبد �لقادر عودة، ينكر على �ملر�أة حقها يف �لنتخاب و�لرت�سيح 

مامة و�لق�ساء، م�ستند� �إىل �آيات  يف جمل�ش �لنو�ب، وحقها يف �ل�سهادة وتويل �لإ

�سالم  قر�آنية و�أحاديث نبوية، ويعقب عالل �لفا�سي على ذلك بقوله : »لي�ش يف �لإ

بر�أيها«  و�لعمل  م�ساورتها  من  ول  �ل�سورى،  يف  م�ساركة  �ملر�أة  �عتبار  من  مينع  ما 

 .
)�(

بفتو�ها« ويوؤخذ  حكام  له »�لجتهاد يف �لأ يباح  نها ممن  �أ�سابت، وذلك لأ �إن 

ويعطي مثال بعائ�سة �أم �ملوؤمنني، و�لتي قال عنها �بن حزم، »ميكن �أن يُجمع من ُفتيا 

عائ�سة �ِسفر �سخم«، �أما ُعروة فقال »ما ر�أيت �أعلم بفري�سة ول بحالل ول بحر�م 

ول ِبِفقه من عائ�سة«، وقال عطاء »كانت عائ�سة �أفقه �لنا�ش و�أعلم �لنا�ش« بل �أنها 

�لعامة زمن  �ل�سيا�سية  بال�سوؤون  �لعامة« ولهتمامها  ر�أيا يف  �لنا�ش  »�أح�سن  كانت 

 بن �أبي طالب، »لو كانت �مر�أة خليفة لكانت عائ�سة«. ويورد 
ّ

�خللفاء، قال عنها علي

هات �ملوؤمنني، �لّلو�تي لعنب �أدو�ر� هامة يف  عالل �لفا�سي لئحة طويلة من �أ�سماء �أمّ

�سالمي بو��سطة م�سورتهن كاأم م�سلمة؛ وحف�سة ؛ و�سفية ؛  ت�سيري �ل�ساأن �لعام �لإ

وُجويرية ؛ وحبيبة ؛ وميمونة... »و�ساركت �لن�ساء يف بيعة �لر�سول )�(، �لعقبة 

ة، �جلزء �لثاين ؛ فوؤ�د زكريا، م�سكلة 
ّ
�صالمي ية، دائرة املعارف الإ

ّ
)�( �أنظر عبد �هلل �لعروي، مفهوم �حلر

�حلرية، �لقاهرة.

)2( �مل�سدر نف�سه، �ش. �6.
�صالمي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. 99. )�( عالل �لفا�سي، مدخل يف النظرية العامة لدرا�صة الفقه الإ
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�سو�ن، وكانت بيعة �لرجال على بيعة �لن�ساء �ملن�سو�ش عليها 
ِّ
�لثانية ويف بيعة �لر

يف �لقر�آن على �أن ل ي�سركن باهلل �سيئا ول ي�سرقن ول يزنني ول يقتلن �أولدهن 

هتان يفرتينه بني �أيديهن و�أرجلهن ول يع�سني يف معروف وذلك ميثاق 
ُ
ول ياأتني بب

.
)�(

و�ثقن به �لر�سول عليه �ل�سالم«

��ست�سارة  �لنبوية عن جو�ز  �ل�سرية  من  �أمثلته  �لفا�سي،  يختار عالل  وبعناية 

�أمر  �ملوؤمنني يف غزوة �حلديبية حينما  �أم  �أم م�سلمة  �لنبي  ��ست�سار  �ملر�أة : »وقد 

وتلكئو�  �أمره  فع�سو�  مر�ت  ثالث  حالل  و�لإ و�حللق  و�لهدي  بالّنحر  �أ�سحابه 

يف تنفيذه فطلب عليه �ل�سالم ر�أيها فاأ�سارت عليه �أن يعطيهم �لقدوة من نف�سه 

 بع�سهم 
ّ

فيخرج، وي�سع هو ما طلبه منهم، فلما فعل، ��ستجابو� و�قتدو� به، و�أكب

 .
)2(

يحلق بع�سا حتى كادو� �أن يغمو� بع�سهم من �سدة �لزحام«

فك،  َلمة يف غزوة �حلديبية و��ست�سارها يف ق�سية �لإ
َ
فقد ��ست�سار �لر�سول �أم �س

وقِبل عمر م�سورة �ملر�أة، و��ست�سار �بن �لزبري �أمه. 

�أما �ملثال �لثاين فهو من عمر بن �خلطاب �لذي �أر�د �أن يحّد من �سد�ق �لن�ساء 

ن �هلل يقول {و�آتيتم  فقالت له �مر�أة يف �مل�سجد »لي�ش لك ذلك يا �أمري �ملوؤمنني، لأ

ي�سح  يكن  مل  ولو   ،]20 ية  �لآ ]�لن�ساء،  �سيئا}  منه  تاأخذو�  فال  قنطار�  �إحد�هن 

�أ�سابت  �مر�أة  �لقنطار يف �سد�قها ملا ذكره �هلل يف كتابه، فقال عمر :  �ملر�أة  �إعطاء 

.
)�(

ورجل �أخطاأ«

�لقول  �إىل  �ل�سيا�سية  �ملر�أة  �أهلية  عدم  ر�أي  تفنيد  يف  �لفا�سي  عالل  ويخل�ش 

�سالمية  ول للجماعة �لإ »فاإذ� كانت �ملر�أة قد �ساركت يف مبايعة �لر�سول �لرئي�ش �لأ

و�ساركت يف �لت�سريع عن طريق �لجتهاد و�لفتوى و�إبد�ء �مل�سورة فذلك ما يبنّي 

مة، و�أن ت�سارك يف �نتخاب �لنو�ب  �أن لها �حلق يف �أن تكون نائبة عن فريق من �لأ

�سل يف ذلك قوله تعاىل : {و�ملوؤمنون  ته على �أن �لأ حجَّ ويبني   ،
)ُ�(

�مل�ست�سارين«

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �00-99. 
)2( �مل�سدر نف�سه، �ش. �00.
)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��0.

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.
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و�ملوؤمنات بع�سهم �أولياء بع�ش ياأمرون باملعروف وينهون عن �ملنكر ويقيمون �ل�سالة 

 {
ٌ
�إن �هلل عزيز حكيم �أولئك �سريحمهم �هلل  ويُطيعون �هلل ور�سوله  �لزكاة  وؤتون  ويُ

ية �7[. ]�لّتوبة، �لآ

يتني »�أثبتا �لولية �ملطلقة للموؤمنات كما �أثبتتاها للموؤمنني وتدخل  وهاتني �لآ

ومعارك  و�مل�ساهد  �مل�ساجد  �حل�سور يف  ولية  فيها  تدخل  كما  �لّن�سرة  ولية  فيها 

على  ن�ّش  قد  �لقر�آن  كان  و�إذ�   .
)�(

�ملنكر« عن  و�لنهي  باملعروف  مر  و�لأ �جلهاد، 

مة �أو �لدولة،  زو�ج يف �أمور �أ�سرتهم، فكيف �حلال يف �لأ وجوب �لت�ساور ما بني �لأ

فال  �لت�ساور،  من حق  �ملر�أة  هو  �لذي  �سرة  �لأ ن�سف  يحرم  �ل�سارع مل  �أن  »وكما 

.
)2(

مة �لذي هو �ملر�أة من حق �ل�سورى« ن يحرم ن�سف �لأ معنى لأ

ومل تعطى �لن�ساء حق �لنتخاب و�لرت�سح يف بع�ش �لدول �لعربية، كالكويت 

�لتقليد  �إىل  �أقرب  �سالميني،  �لإ �ملفكرين  �لنقا�ش د�خل  وماز�ل  موؤخر�،  �إل  مثال 

 .
)�(

منه �إىل �لجتهاد

فعبد  مامة،  و�لإ �لق�ساء  وتوّليها  �ملر�أة،  �سهادة  ق�سية  يف  �أكرث،  �مل�ساألة  وتتعقد 

ية : {و��ست�سهدو� �سهيدين من رجالكم، فاإن  �لقادر عودة يت�ساءل على �سوء �لآ

ر  مل يكونا رجلني فرجل و�مر�أتان ممن تر�سون من �ل�سهد�ء �أن ت�سّل �إحد�هما فتذكِّ

ية 2�2[، فاإذ� كان »�لنتخاب �سهادة، فهل يعترب  خرى} ]�لبقرة، �لآ �إحد�هما �لأ

كل �سوتني من �لن�ساء ب�سوت رجل و�حد، و�لق�ساء �أعظم من �ل�سهادة، وع�سوية 

�لربملان �أعظم من �لق�ساء«؟

�سالمي عبد �لقادر  يت�سدى عالل �لفا�سي، �أول لال�ستدلل �حل�سابي للمفكر �لإ

 ،
)�(

�مر�أتني قائمة مقام �سهادة رجل و�حد، فهذ� غري �سحيح« ن »�سهادة  عودة لأ

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.

)2( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.
�ملختار  ؛  �إدري�ش  �أحمد  �لعربية  �إىل  نقله  �صالمية،  الإ احلكومة  �ملودودي،  على  �لأ �أبو  �أنظر   )�(
كذلك  د.ت.  دم�سق،  �لفكر،  د�ر  �صالمي،  الإ الد�صتور  تدوين  ؛   �977 �لقاهرة،  �سالمي،  �لإ

زهر، �لقاهرة، د.ت.  زهر، فتاوى يف اأحكام الن�صاء، �لأ علماء �لأ

�صالمي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �20. )�( عالل �لفا�سي، مدخل يف النظرية العامة لدرا�صة الفقه الإ

املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�0



حكام وتقريرها  فال�سهادة غري �إبد�ء �لر�أي، فامل�سورة ل تدخل �إل يف قبيل ��ستنباط �لأ

�لر�أي و�ل�ستح�سان وهي من  �أو مبقت�سيات  بالن�سو�ش �ل�سرعية  و�ل�ستدلل لها 

، و��ستدّل �لكثري من �لعلماء بفتاوى �لعاملات و�أخذو� 
)�(

قبيل �لجتهاد و�لفتوى« 

عنهن �لكثري، ولذلك ف »�لنقل و�لرو�ية هي غري �ل�سهادة، ولذلك �عترب �لقائلون 

�سياء، كما �أنهم قبلو� خرب �لكافر عند من  بعدم �سهادة �ملر�أة خربها يف كثري من �لأ

. ويورد قول �بن �لقيم �جلوزية يف �ختالف �أحكام �سهادة �ملر�أة 
)2(

ل تقبل �سهادته«

م �أقو�ل �لّزهري و�بن عمر. مما ل 
ِّ
�سهاد، وبعد �أن يورد �بن �لقي باختالف مو�سوع �لإ

.
)�(

َيّطلع عليه غري �لن�ساء، كالعورة و�حلي�ش و�حلمل

فيه  ُتقبل  ل  فيما  �لثاين  �لنوع  لنا  يعر�ش  ل  �لفا�سي،  �أن عالل  من  وبالرغم 

قبول  عدم  من  يُق�سد  »ول  بقوله  ذلك  يربر  فاإنه  �لرجال،  مع  �إل  �لن�ساء  �سهادة 

�سهادة �ملر�أة وحدها �لّنيل من عد�لتها، فاملر�أة م�ساوية للرجل عد�لة وجتريحا و�إمنا 

ر �إحد�هما  ذلك خوفا من �لن�سيان �أي بق�سد �لتذكري {�أن ت�سّل �إحد�هما فُتذكِّ

ية هو عند  ية 2�2[، فلما كان و�سع �ل�سهادة �ملذكورة يف �لآ خرى} ]�لبقرة، �لآ �لأ

عدم �لكتابة، وكانت �ملر�أة رمبا ل تقوى على �أن تعقل، �أي تذّكر تفا�سيل مو�سوع 

نه مل يكن من �ساأنها �أن ت�ستغل بال�سوؤون �ملالية هدف �ل�سارع �إىل �جلمع  �ل�سهادة لأ

خرى، و�لذي يظهر �أنه �إذ� كانت  بني �ملر�أتني، حتى �إذ� ن�سيت �إحد�هما ذّكرتها �لأ

انه من 
ّ
�ملر�أة ت�ستعني على �سهادتها بالكتابة و�أحرى �إذ� كان ذلك يقع ت�سجيله يف �إب

 .
)�(

طرف �ل�سهود، فال يبقى معنى ل�سرت�ط �ملر�أتني مكان �لرجل...«

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.
)2( �مل�سدر نف�سه، �ش. ��0.

م �جلوزية، القيا�ص يف ال�صرع 
ّ
 �لدين �بن تيمية؛ �بن �لقي

ّ
)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة ؛ كذلك تقي

�لدين  ؛ تقي   ���-��� ��97، �ش.  �لثانية،  �لطبعة  فاق �جلديدة، بريوت،  �صالمي، د�ر �لآ الإ

عية، د�ر �لكتاب �لعربي، �لطبعة �لر�بعة، 
ّ
اعي والر

ّ
ة، ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الر

ّ
�بن تيمي

�لقاهرة، �969، �لف�سل �ل�سابع : �مل�ساورة، �ش. ��7 وما بعدها.

ذكره،  �سبق  م�سدر  �صالمـي،  الإ الفقـه  لدرا�صـة  العامـة  النظـرية  فـي  مدخــل  �لفا�سي،  )�( عالل 
�ص. ��0�-�0.
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�لرجال... �لن�ساء مبنزلة عدل  باأن »عدل  �لقيم �جلوزية  �بن  �إىل قول  ليخل�ش 

غري �أن عهود �لنحطاط و�سعت �ملر�أة يف »بُعد عن �لدر��سة وممار�سة �أ�سباب �حلياة 

�لقر�آن، وجوًد�  �لعلة �ملذكورة يف  حكام  �لعامة، ويزول ذلك مع تطورها، فتتبع �لأ

.
)�(

وعدًما«

�أما ولية �ملر�أة للق�ساء، فتاأخذ �أهمية �أكرب، حيث �عترب عبد �لقادر عودة، �لق�ساء 

�أعظم من �ل�سهادة، و�لنيابة �أعظم من �لق�ساء، ومبا �أن �ملر�أة ل ت�سلح للق�ساء فهي ل 

ت�سلح نائبة ول منتخبة. ويفّند عالل �لفا�سي، هذ� �ملنطق �ل�سوري �لذي ل يثبت 

ن »�لق�ساء غري �لنيابة وغري �ل�سهادة، فالنيابة �جتهاد وتعبري و�ل�سهادة  �أمام �لو�قع، لأ

تت�ساوى  �أن  �ل�سروري   وتنفيٌذ، ولي�ش من 
ٌ
نظر �لق�ساء فهو  و�أما  �لعلم،  ملا يف  �أد�ء 

نها ل تتفق يف �خت�سا�ساتها«. وحتى بالن�سبة خلطة  �سياء �لثالثة يف حكم لأ هذه �لأ

�لق�ساء فلي�ش هناك �إجماع يف منع �ملر�أة من تويل �لق�ساء، بل �أن هناك من �أباح 

�إمامة �لن�ساء، وتويلِّ »�لوليات �لدينية من ق�ساء وِح�سبة وغريهما من كل ما عد� 

.
)2(

مامة �لعظمى« �لإ

يهم، »بع�ش �ملوؤلفني 
ِّ
طروحات، ما ي�سم و�لو�قع �أن عالل �لفا�سي، يتعر�ش هنا لأ

�مل�سريني«، �لذين حملو� على �إخو�ن لهم، دعو� �إىل تولية �ملر�أة �لق�ساء، و�عتربو� 

ذلك م�سا�سا بالدين، خ�سو�سا حينما يذهب �أحد �لفقهاء �ملعا�سرين وهو حممد 

مر ما مل ير�سل �هلل  �لغز�يل، �إىل بناء ر�أيه على ت�سور�ت �لعامة حينما يجزم : »�إنه لأ

ة من �لن�ساء ومل يحك �لتاريخ �إل �سو�ذ من �جلن�ش �لناعم قمن باأعمال �سخمة 
ّ
نبي

 
ّ

. رغم �أن �لقرطبي روى عن �لنبي
)�(

على حني �ُسِحنت �سفحاته باأ�سماء �لرجال«

ة و�أّم مو�سى ومرمي، وي�سيف �بن 
ّ
�ء و�آ�سي

ّ
ات، هن : حو

ّ
)�( �أن يف �لن�ساء �أربع نبي

ية ��؛ �ل�سعر�ء،  ة وهاجر، و�آيات كثرية ت�سهد على نبوة �ملر�أة ]�آل عمر�ن، �لآ
ّ
حزم �سار

ية �7[. ويعّقب عالل �لفا�سي، على موقف �لغز�يل با�ستغر�ب  ية 7 ؛ هود، �لآ �لآ

)�( �مل�سدر نف�سه، �ش.  ��0.
)2( �مل�سدر نف�سه، �ش. �07.

)�( حممد �لغز�يل، من هنا نعلم، �لقاهرة، �ش. �60، ذكره عالل �لفا�سي، مدخل يف النظرية العامة 
�صالمي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �06. لدرا�صة الفقه الإ

املغرب )تاريخ، مجتمع، ثقافة(�2



عمال يف مقدمتها  ن �لتاريخ �سجل للمر�أة عدد� كثري� من �لأ »وهو كالم غريب، لأ

ّد عالل �لفا�سي، هيمنة �لرجال وُندرة 
ُ
تربية كل �لرجال« وكل �لن�ساء كذلك !، وير

.
)�(

وىل �إىل »�لظروف �لتاريخية« وجود ن�ساء يف �ملو�قع �لجتماعية �لأ

طروحات جماعة  ومن �لو��سح �أن مناق�سة �آر�ء عبد �لقادر عودة هي مناق�سة لأ

 فقط، 
ّ
يقر �لذي مل   ،)�966-�906( قطب  �سيد  ر�أ�سهم  وعلى  �مل�سلمني  خو�ن  �لإ

�عتبار �سهادة �مر�أتني م�ساوية ل�سهادة رجل و�حد، �نطالقا من ظاهر �لن�ش، بل بحث 

مومة ينمو  ية يف طبيعة �لرجل وطبيعة �ملر�أة �إذ »�ملر�أة بطبيعة وظائف �لأ لها عن ِحجِّ

يف نف�سها جانب �لعاطفة و�لنفعالت بقدر ما ينمو يف نف�ش �لرجل جانب �لتاأمل 

. �سيد قطب،  
)2(

لها« �لثانية مذّكرة  �نفعال كانت  �أو جرفها  ن�سيت  فاإذ�  و�لتفكري. 

على �ملودودي )��979-�90(. وهو ما ذهب �إليه كذلك �أبو �لأ

ن�سية  ن�سية، و�لإ ويف عجالة، نظر� ل�سيق �لوقت، ل بد لنا �أن نعرج على مفهوم �لإ

�ملغربية �أ�سا�سا.

�صالمية والهيمنة الغربية ن�صية الإ �صالم والكون : الإ ثالثا. الإ

مو�جهة  كيفية  يف  �أول،  �سالمية،  �لإ �لكونية  حول  �لفا�سي،  عالل  فكر  يدور 

�سالمي، مع  �سالمية، �نطالقا من �لرت�ث �لإ �لهيمنة �لغربية، و�إعادة بناء �لذ�ت �لإ

�لنفتاح على روح �لع�سر، فهو ل يعترب �لغرب عدو�، ل ميكن �لتعاي�ش معه، بل 

�لتعاون معه كـ »�سرورة من �سرور�ت �لع�سر«، على �أ�سا�ش �لعدل و�مل�ساو�ة، ومن 

ثم يدعو �إىل نه�سة فكرية مو�كبة للع�سر، ثانيا، وذلك لن يتاأتى �إل ببلورة نظرية يف 

ن�سية  �لقومية، ِقو�م �لنه�سة �لقومية، ملو�جهة �لهيمنة �لغربية، ثالثا، ويجد، ر�بعا، يف �لإ

ر�سية �مل�سرتكة، لكي  �سالمي، �لأ �سالمية، كما تبلورت خالل �لتاريخ �لعربي �لإ �لإ

�سالمية، �نطالقا من  جنا�ش، �أي �لكونية �لإ خاء و�لتعاون مابني خمتلف �لأ ي�سود �لإ

ية �لكرمية {يا �أيها �لنا�ش �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �سعوبا وقبائل   �لآ

ية ��[. ِلَتعارفو�، �إن �أكرمكم عند �هلل �أتقاكم} ]�حلجر�ت، �لآ

)�( �مل�سدر نف�سه، نف�ش �ل�سفحة.
وىل �9�9(، �ش.  �صالم، بريوت، ����/�967 )�لطبعة �لأ )2( �سيد قطب، العدالة الجتماعية يف الإ

ية �لِقو�مة، يف ظالل �لقر�آن، �جلزء �لثالث.  �7 ؛ كذلك �سرحه لآ
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�لر�بع ع�سر  �لثالثة قرون،  �لنه�سة، على �متد�د  �أي فل�سفة  ن�سية  �إذ� كانت �لإ

ن�سان، فاإن عالل  نو�ر، حمورت كل �سيء حول �لإ حتى �ل�ساد�ش ع�سر وظهور �لأ

ن�سية لديه  �سالمي، فاأ�سبحت �لإ �ش �ملعادلة على �أر�سية �لتوحيد �لإ
ّ
�لفا�سي، قو

ر�ش. ن�سان وتكرميه باإعد�ده خلالفة �هلل يف �لأ �أد�ة لرفع مقام �لإ

�أن  ومبا  �لطبيعة،  مقابل  يف  �لفطرة  يعني  �لتكليف  مب�سوؤولية  ن�سان  �لإ وقيام 

هي  �ملعنى  بهذ�  �لفطرة  فاإن  �ل�سريف،  �حلديث  ح�سب  �لفطرة«  دين  �سالم  »�لإ

ن  �لُفرقان غري �أن �لفطرة ل ُتنفي �لطبيعة، بل حتّد من ُغلو�ئها، ت�سذبها وتهذبها، لأ

ن�سان خملوق، موقعه ما بني �حليو�ن و�ملالئكة، بف�سل تكرمي �هلل له. �لإ

و�حل�سار�ت  �ل�سعوب  باقي  �أن  �أم  وربي،  �لأ بالف�ساء  خا�سة  ن�سية،  �لإ فهل 

ن�سية مفهوم  �أبدعت �إن�سيتها، ولو مل تع�ش نه�سة على غر�ر �أوربا، ومبعنى �آخر هل �لإ

ن�سان باعتباره مكلفا باخلالفة، خالفة �هلل ؟  �أم ظاهرة ؟ ما موقع �لإ

ن�صية املفهوم ودللته  1 . الإ

ن�سان فيه مكرما مف�سال على �سائر  ن�سية هي ت�سور نظري »لنظام كوين يعترب �لإ �لإ

ن�سية  ن�سان«، مبعنى �أن �لإ �ملخلوقات �لتي ُخلقت من �أجله، وهي عالقة �لكون بالإ

. وهو تطوير 
)�(

ن�سان« تعبري »عن نزعتنا �لتي جتعل ن�ساطنا يحقق �ل�سخ�سية �ملثالية لالإ

 ،XIV ن�سية �لتي كانت تعني فكر �لنه�سة خالل �لثالثة قرون، )من �لقرن ملفهوم �لإ

نو�ر، فكان �إرها�سا لع�سر �حلد�ثة. حتى �لقرن XVI( باأوربا، و�لذي مهد لالأ

كادميية  غري �أن ق�سر �ملفهوم على �لثقافة �لفّنية وحدها، كما جند يف قامو�ش �لأ

�سيلة ل�سيما  د�ب �لأ �لفرن�سية باأنها »ثقافة �لروح و�لفكر �لتي تن�ساأ عن ممار�سة �لآ

ق �لذي يح�سل من هذه �ملمار�سة«، �ل�سيء �لذي »يوقعنا، 
ّ
�ليونانية و�لاّلتينية و�لتذو

.
)2(

ن�سية« ح�سب عالل �لفا�سي، يف طائفية هي �أبعد ما تكون عن مدلول كلمة �لإ

�سالمية«، حما�سرة، �ملوؤمتر �لتا�سع لحتاد �لعام لطلبة �ملغرب، �لد�ر  ن�سية �لإ )�( عالل �لفا�سي، »�لإ
�لبي�ساء، �2-27 غ�ست �970، �لعلم، �0 غ�ست �970، �أعيد ن�سرها عدة مر�ت.

)2( �مل�سدر نف�سه.
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ن�سية  ن�سية �جلديدة« جتاوز� لهذه �لطائفية �لتاريخية و�جلغر�فية، فالإ ولعل يف »�لإ

ته، 
ّ
�لع�سرية، مل تعد وقفا على ح�سارة لوحدها، بل جند لكل جمال ح�ساري �إن�سي

ن�سية �مل�سيحية و�ل�سينية و�لعربية... فهناك �لإ

و�إن�ساين،  �إن�سانية  �لع�سرين منف�سلة عن كلمة  �لقرن  �إن�سية  »�أ�سبحت  هكذ�، 

 .
)�(

ن�سان وبالتايل تقرتب من كل �لثقافات �خلا�سة« لتقرتب على �لعموم من �لإ

ة و�إتقان، يُ�سارك �أكرث 
ّ
ن�سان »مبجرد ما ي�سبح عامال م�ستعمال لقو�ه بحمي مبعنى �أن �لإ

�سياء  ن�سية وحينما نرّد هذه �لأ فالطونية �لتي ت�سمى �ليوم بالإ يف هذه �لفكرة �لأ

ن�سية جوهر �أم �سكل ؟ . فهل �لإ
)2(

ن�سية« ن�سان نكون يف معنى �لإ لالإ

ن�سية �خلال�سة«، بزمان �أو مكان، بل �إنها »تتفتح يف كل �ل�سعوب  ل تتحدد »�لإ

ن�سان نف�سه لي�ش خا�سا بجن�ش �أو �إقليم«،  د�ب، وما هو من �لإ �ملثقفة ويف كل �لآ

مالحمها  لها  مم  �لأ »فكل  وبالتايل  �لفا�سي،  عالل  ح�سب  �سارمو  ف.  يقول  كما 

ن�سانية. وفوق �لفرد  و�سعر�وؤها وعلماوؤها ومفكروها، وكلهم ذوو قيمة من �لوجهة �لإ

.
)�(

ن�سانية« و�لوطن ر�بطة �إن�سانية، هي عائلة �لعمل و�لنخبة �لإ

مم كلها، وهي يف نظر �ملعا�سرين  ن�سية �أ�سبحت ُتعترب ِملكا ُم�ساعا لالأ ة ف »�لإ
ّ
ومن َثم

�أعمال  هي  و�جل�سمية  �خلال�سة،  ن�سية  �لإ ونها 
ّ
يُ�سم �لتي  هي  فالروح  وروح،  ج�سم 

و�لّطيبوبة«  �حلق  �أ�سكاله، هي عظمة  بكل  �حل�سن  وهي  �جلميل،  نتاج  و�لإ �لفن، 

ن�سان، �إ�سعاع �جتماعي للجمال ووعي  ن�سية تتجلى حينما »يتحقق يف �لإ هكذ� فالإ

.
)�(

ن�سانية« هد�ف �لتي جتمعه مع �لإ للغاية من وجوده يف هذ� �لعامل، و�لأ

ترتفع  وتنا�سٍق  بقوٍة  �لتاريخ  حلظات  من  �سعيدة  حلظة  تتحّقق  »حينما  �أنه  بل 

 .
)�(

�خلالدة« ن�سية  �لإ ى 
ّ
ُت�سم باأن  فتغدو� جديرة  د�ئمة،  ة 

ّ
ِقم على  ن�سية حينئذ  �لإ

)�( �مل�سدر نف�سه.

)2( �مل�سدر نف�سه.

)�( �مل�سدر نف�سه.
�سفهاين«، حما�سرة،  �صالمية يف كتاب تف�سيل �لن�ساأتني للر�غب �لأ ن�صية الإ )�( عالل �لفا�سي، »الإ

�سبوعي، �لعدد ��0، 2 فرب�ير ��97. العلم، �مللحق �لأ

)�( �مل�سدر نف�سه.

�� عالل الفا�سي : األخالق والسياسة



خرى،  مم �لأ �سالمية بجميع �سعوبها و�أجنا�سها رجال �أفذ�ذ كما لالأ مة �لإ وجند �أن لالأ

وعلماء  و�أبطال  �أولياء  للم�سرق  كما  وللمغرب  عالية،  مناذج  للعجم  كما  وللعرب 

و�أدباء ومفكرون وفال�سفة، وذلك هو �لعطاء �لوطني لتلك �لعائالت �لروحية«، ويف 

ذلك تكمن �إن�سيتها.

ن�سية باعتبارها عطاء قوميا، �أي عمق �لثقافة �لقومية، فيها ما هو عقلي وما  و�لإ

هو روحي، ل بد من ُنخبة ُتبلورها �أول، وتدعو� لها، وتعمل على �إعادة �إنتاجها ثانيا، 

ن�سية، فاإنها تتحدد يف  �أي متنحها �حلياة. وبالرغم من تعدد �لنُّخب بتعدد �لنماذج �لإ

ميان بالفكرة؛ ِغَنى  �سالة؛ �حلما�ش، �أي �لإ ثالث �سمات �أ�سا�سية : �لعمق، �أي �لأ

�أو ثر�ء �أ�ساليب �لتعبري �جلمالية.

ق �سهو�ته، وحتولت 
ّ
ن�ساين، وتذو ن�ساين، هو �لتغلغل يف »�لقلب �لإ فالُعمق �لإ

ناته«، لدرجة �أننا حني »ُنن�ست ل�سوتهم فرحني �أو 
ّ
نزو�ته، ور�سد ذلك يف �أدق تلو

تنا 
ّ
متاأملني نح�ش �أننا ُن�سغي ملا هو ذ�تي عندنا. �إنهم ي�ساعدوننا على �كت�ساف �إن�سي

وروؤيتهم للطبيعة وللحياة متاآخية مع نظرتنا. لقد حققو� بقدرتهم ]ِباإبد�عاتهم[ جزء 

.
)�(

ن�سان« من �ملثال �لذي نريده لالإ

طولة يف �سورها �ملتعددة، 
ُ
�ش �أو روح �حلما�سة، فهي �لتي ترتجمها �لب

ّ
�أما �لتحم

قد�ش كما يف �أعظم  فلقد »�تفق �ل�سيكولوجيون على �لعرت�ف باأنه يف �ِلولية �لأ

وثبات �لعقل و�ل�سجاعة يكمن �سر حياة �ل�سعوب«، بل �أن وليم جيم�ش ر�أى �أنه 

و�عترب  دو�ر«  �لأ �أكرب  متثل  �لتي  هي  وحدها  و�لبطولة  �لبطولة  �لعامل،  م�سرح  »يف 

نها »تولِّد فينا �أحيانا،  رنا من �لنغالق و�لتقوقع، لأ
ّ
برغ�سون ند�ء �لنخبة هو �لذي يحر

�سخ�سيات قوية، �ل�سعور بُقدرتهم على �متالك وجد�ننا، لدرجة �لتعّلق بهم تعلق 

ياأخذوننا  بهار، فِبعطاِئهم �لروحي  �لتاأثري و�لإ ل »ُقدرتهم على  �ملريد ب�سيخه«، نظر� 

ن »قوة هذه  ن�سان، ومبعث تدفق �جلمال« لأ ا ل َتفَنى لوجود �لإ
ً
 ِقيم

ُ
ح ْن�سَ

َ
نحو �أُفق ي

 �جلماعة حلركة د�ئبة«، و�حلافز �إىل ذلك »�سورة بطل ُتزهر 
ّ
�ل�سخ�سية هي �لتي جتر

 �لن�سال حول 
ّ
ن�ساين ]وعرب ذلك[ ي�سع ماء �لّنف�ش ويف كل نظام للن�ساط �لإ

َ
يف �س

)�( �مل�سدر نف�سه.
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ة �لروحية«، هي �لهدف من �حلما�سة �لتي 
ّ
. تلك هي »�لدينامي

)�(
�ش«

ّ
قائد متحم

هد�ف. طل �إىل جماعته، وتخلق �سوفية روحية حول �ملبادئ و�لأ
َ
َتنتقل من �لب

ن�سية،  �لإ �لدعوة  ُعمق  �أو  ن�سية،  لالإ بعد  �لأ �لهدف  هو  �لذي  �خللود،  �أن  غري 

ن »�لفّن وحده �لقادر على تخليد �لفكر �سد  ل ميكن �أن يتحقق �إل عرب �لفّن، لأ

ْلي، وباحتاد �لفن بالفكر يتوقف �مل�سخ �ملتو�يل للجمال. �إنه يح�سره يف 
َ
�لن�سيان و�لب

 يحفظه وين�سره، وبف�سله يدوم �لبهاء طول �لزمان، ويظّل يُ�سكل �ملعجزة 
ّ

�سكل حي

وقات، ويلمع حتت كل �سماء«، بل وعرب �لفّن »ت�ستطيع �لنخبة �أن تلّقح  يف كل �لأ

و�أبديا  عامليا  نفوذ�  �لنخبة عربه  ومُتار�ش  بنف�سه،  �ل�سمو  عن  �لعاجز  �لقا�سر  �لفكر 

، وتتعارف وتتالقح ثقافاتها عرب �لقيم و�ملعتقد�ت �لتي 
)2(

ن�سانية« وعربه تتو��سل �لإ

تتناقلها حُتفها �لفنية.

ن�سية �خلالدة« ج�سم وروح، »�إ�سر�ق �حلّق و�لطيبوبة«،  مر، �أن »�لإ وخال�سة �لأ

ن�سان ذ�ته عن طريق �إ�سعاع �جلمال �لجتماعي، �لذي هو  وعمليا هي �أن يحقق �لإ

غاية �لوجود. ومعنى ذلك �أنه »يف هذ� �لع�سر �لذي ينتظر فيه �لكّل،ِ وجهة �أ�سمى 

ل �أبد� عن قانونها، 
َّ
ونظاما �أح�سن يقوم، كما قال د�نييل رو�ش، على فل�سفة مل حتو

ويظّل  �لطبيعة  عن  ينف�سل  ل  فن  ونحو  �ملنفعة،  على  د�ئما  ينبني  ل  ِعلم  وعلى 

�أي على  �أمل«،  نها تنطوي على  ن�سية، فالأ . ويرجع خلود �لإ
)�(

و�إن�سانيا« من�سجما 

ق �حلق و�جلمال و�لطيبوبة... «، ملجتمع يتع�سُّ
ّ
وجود م�ستمر

�سالمية ؟ ن�سية �لإ فما هي جتليات �لإ

ة
ّ
�صالمي ن�صية الإ 2. جتليات الإ

للحياة  �سالم  �لإ »ت�سور  يف  �لفا�سي،  يقول عالل  �سالمية،  �لإ ن�سية  �لإ تتجلى 

ن�سان بها، و�لغاية �لتي ترمي �إليها حياة  ومكانتها من هذه �لدنيا و�لعالقة �لتي لالإ

فكار �لتي هي ِقو�م �ملنهج �حل�ساري �لذي  ن�سان �لدنيوية و�لعقائد و�ملبادئ و�لأ �لإ

)�( �مل�سدر نف�سه.

)2( �مل�سدر نف�سه.

)�( �مل�سدر نف�سه.
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ن�سان يف عالقته بربه وبنف�سه وباأ�سرته وبالنا�ش وبالكون �أجمع، ويف  ي�سري عليه �لإ

.
)�(

�لنظام �لجتماعي �لذي تقوم عليه حياة �جلماعة �مل�سلمة«

»رجال  ُوجد  �حل�سار�ت حيث  كباقي جّل  �إن�سية  �سالمي، عرف  �لإ و�لرت�ث 

هامو� باحلق و�جلمال و�لّطيبوبة و��ستطاعو� �أن يبلِّغو� لغريهم ما �رت�سم يف �أذهانهم 

�إن�سية  تكوين  �إىل  حَدثني 
ُ
�لـم ف�سبقو�  �لكائنات،  من  ومركزه  ن�سان  �لإ معنى  من 

و�سعادة  �لدنيا  خلري  �لعمل  و�سبيلها  �لتكليف،  ومظهرها  �لروح  ِقو�مها  �إ�سالمية 

.
)2(

خرة« �لآ

�سفهاين،  مام �أبو �لقا�سم �حل�سني بن حممد بن �ملف�سل �ملعروف بالأ و��ستهر �لإ

�سافة �إىل موؤلفات �أخرى منها »تف�سري �لقر�آن«  بكتابه »مفرد�ت �لقر�آن �لكرمي«، بالإ

خري  ، ورمبا كان هذ� �لكتاب �لأ
)�(

و»حتقيق �لبيان«، و»�لذريعة �إىل مكارم �ل�سريعة«

�أنه كان  هو �سبب تعلق عالل �لفا�سي به، خ�سو�سا و�أنه »ُذكر يف ترجمة �لغز�يل 

ُمعجبا �إىل حدٍّ كبري بكتاب »�لّذريعة« حتى �أنه كان ل يفارقه، و�إذ� �سافر جعله يف 

ه ول يحمل غريه معه، وحّق له ذلك«، ويوؤكد عالل �لفا�سي، �أهمية �لكتاب 
ِّ
ُكم

بالن�سبة له، وقد ��ستفاد منه �أثناء تاأليفه لكتابه »مقا�سد �ل�سريعة ومكارمها« �إذ �أخذ 

منه فقر�ت عديدة. 

ثبات  �إيجاده لإ وكيفية  ن�سان  �لإ »�أ�سل   
ُّ
تهم وىل  �لأ �أن  »�لن�ساأتني«،  بـ  ويُق�سد 

فلول  وىل  �لأ �لن�ساأة  علمتم  : {ولقد  تعاىل  قوله  يعنيه  ما  وهي  �ملوجد«،  وجوب 

ية : {ولقد  ثنا عنها �لآ وىل هي �لتي حتدِّ ية 62[. و�لن�ساأة �لأ تذكرون} ]�لو�قعة، �لآ

اللة من طني ثم جعلناه ُنطفة يف قر�ر مكني ثم خلقنا �لنُّطفة 
ُ

ن�سان من �س خلقنا �لإ

�أن�ساأناه  ثم  �لعظام حلما،  ِعظاما فك�سونا  �ملُ�سغة  ُم�سغة فخلقنا  �لعلقة  َعَلقة فخلقنا 

ية �2[. خلقا �آخر فتبارك �هلل �أح�سن �خلالقني ثم �أن�ساأناه خلقا �آخر} ]�ملوؤمنون، �لآ

)�( �مل�سدر نف�سه.

)2( �مل�سدر نف�سه.
�سفهاين، �لذريعة �إىل مكارم �ل�سريعة، حتقيق �أبو �ليزيد �أبو زيد  )�( �أبو �لقا�سم �حل�سني بن حممد �لأ

وىل، 2007. �لعجمي، د�ر �ل�سالم، �لقاهرة، �لطبعة �لأ
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خرة،  �أما �لن�ساأة �لثانية، فهي ما �أ�سار �إليه قوله تعاىل : {ثم �هلل ين�سئ �لن�ساأة �لآ

ية {ثم �أن�ساأناه  ية 20[، وكذلك �لآ �إن �هلل على كل �سيء قدير} ]�لعنكبوت، �لآ

و�لفكر  »�لعقل   : ن�سان  �لإ مميز�ت  ويعني ذلك   ]�� ية  �لآ ]�ملوؤمنون،  �آخر}  خلقا 

لهي،  �لإ �لتكرمي  فكرة  عن  كتب  �أن  �ز، 
ّ
در �هلل  عبد  ملحمد  �سبق  وقد  و�لنطق«. 

ن�سانية  يات : كر�مة �لإ حيث حددها يف �أربع كر�مات �نطالقا من جمموعة من �لآ

ميان ]�ملنافقون، �[، وكر�مة �لعمل  �سر�ء، 7[، وكر�مة �ل�ستخالف، وكر�مة �لإ ]�لإ
 .

]�لتوبة، ��0[)�(

ومكان  �ملوجود�ت  جملة  عن  »�لبحث  مهمة  نف�سه  على  �سفهاين  �لأ ويطرح 

�لد�رين  يف  �ل�سعادة  من  له  جعل  وما  ومنتهاها  ومن�ساأها  ومبدئها  منها  ن�سان  �لإ

بد�ية  لنف�سه،  ن�سان  �لإ »در��سة  و   .
)2(

�إليها« �لتطرق  وكيفية  ن�سانية  �لإ باكت�ساب 

�ملرحلة يف عامل �ملعرفة وبد�ية �لُعروج يف معاِرج �لرتبية �لذ�تية و�خلروج من �إنا�سّية 

، �أي من �لطبيعة �إىل �لفطرة. ويخل�ش عالل �لفا�سي، �إىل �أن 
)�(

ته«
ّ
ن�سان �إىل �إن�سي �لإ

�سالمي  ة يف ر�سالته، يحددها يف �إطار �لفكر �لإ
ّ
ن�سي �سفهاين يف حتليله ملفهوم �لإ �لأ

ميان  »حم�سورة يف معرفة �حلقِّ و�عتقاده وتبنّي �خلري وعمله، فاإذ� حتقق عند �ملرء �لإ

ن�سية،  . وهذه �لإ
)�(

باحلق و�لعمل مبا يقت�سيه من �سريعة �خلري فقد حتققت �إن�سيته«

خرة، متّثال ملهمة �لتكليف،  عادتني، �سعادة �لدنيا، و�سعادة �لآ
ّ

ترمي �إىل حتقيق �ل�س

ر�ش. خالفة �هلل يف �لأ

ر�ش، عن طريق �إقامة  �سالمية، �أي خالفة �هلل يف عمارة �لأ ن�سية �لإ ولتحقيق �لإ

ن�سان، و�لتعاون ما بني  �ل�سريعة فيها، فاإن »�ملنطق هو �ل�ستعد�د �لفطري لدى �لإ

�أمن �جلماعة و�سيادة �لعدل  �أفر�د �جلماعة على تلبية �حلاجات �جلماعية وحماية 

خالق يف �لقر�آن، ترجمة عبد �ل�سبور �ساهني، �لر�سالة، بريوت،  �ز، د�ستور �لأ
ّ
)�( حممد عبد �هلل در

���9، �ش. ��2��-2.
عالل  ذكره  �سفهاين، �لذريعة �إىل مكارم �ل�سريعة، �ش. �،  �أبو �لقا�سم �حل�سني بن حممد �لأ  )2(
حما�سرة،  �سفهاين«،  �لأ للر�غب  �لن�ساأتني  تف�سيل  كتاب  يف  �سالمية  �لإ ن�سية  »لإ �لفا�سي، 

م�سدر �سبق ذكره.

)�( �مل�سدر نف�سه.

)�( �مل�سدر نف�سه.
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ن�سان وتتع�ّسق  يف عالقات �أفر�دها. وعرب �لعمل و�ملو�ظبة عليه، تتفّتق �سخ�سية �لإ

.
)�(

ر للم�سوؤولية« �لكمال، وبذلك يحقق �حلرية عرب �لتكليف �ملقدِّ

ن�سان، ُقدوة، »ي�ستطيع غريه �أن يقتدي به ويقتب�ش من  هكذ� يُ�ساغ منوذج لالإ

معرفته وحكمته وعمله، وهكذ� تتحقق له تلك �للحظات �لتي يدرك فيها �إن�سيته 

�سالمية �لتي جتعل  �خلالدة، يعيها يف نف�سه ويلقنها لغريه، وتلك هي قوة �لر�سالة �لإ

و�لعلم،  �لعقل  وبالعمل، معتمدة على  ميان  بالإ �إن�سانية عالية معتزة  من حيو�نيتنا 

ن�سان �لكامل  . �ألي�ست هي �سورة �لإ
)2(

�سالكة م�سالك �ل�سريعة و�أخالق �لقر�آن«

�سالم، �لتي ر�سم لنا معاملها �ملت�سوفة ؟  يف �لإ

وهذه �ل�سورة جندها يف »�إميان �لر�سول و�سحبه وثقتهم باأنف�سهم جعلهم قادرين 

على �أن يجذبو� �إليهم �خلالئق جذبا وينقذونهم من �لفر�غ �لذين هم فيه �إىل ُعمر�ن 

�سالمية فقد »دعا حممد �خللق وحده  روحي كبري« وهذه �لقيادة خلقتها �لدعوة �لإ

ن 
ّ
ولياء، وكو بطال و�لأ فاآمن به �لذين ن�سروه و�لذين هاجرو� معه، و�سنع منهم �لأ

�أجمعني؟  منهم علماء و�أدباء وفنانني ل مثيل لهم... ومن مثل حممد يف �خللق 

�سحاب �لذين بّلغو� �لدين ونّظمو�  ومن باأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومئات �لأ

.
)�(

 و�سلمان وُحذيفة بن �ليمان ؟«
ٍّ
حكام و�أقامو� �لنظام ؟ من كاأبي ذر �لأ

�لقر�آن، و�خلط، و�لنق�ش و�لف�سيف�ساء  �إعجاز  �سالمي، فقد عك�سه  �لفّن �لإ �أما 

وحية و�ل�سوفية...
ّ
دب و�لتجارب �لر و�لِعمارة و�ل�سعر و�لأ

�سالمية �حتوت على �إن�سيات عربية وعجمية بح�سب  ن�سية �لإ غري �أن هذه »�لإ

�سبيل ملعرفتها يف  �إىل كل و�حدة منها،  و�لتعرف  �أمة وكل جن�ش.  ُمعطيات كل 

ن�سية، وبالتايل  ن�سان يف �لّدين غري موقعه يف �لإ �ألي�ش موقع �لإ . لكن 
)�(

جملتها«

ميان، مع �لتحرر ؟ تتعار�ش �لدوغمائية �أي �لإ

)�( �مل�سدر نف�سه.

)2( �مل�سدر نف�سه.

)�( �مل�سدر نف�سه.
)�( �مل�سدر نف�سه، �ش. �.
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ِعمارتها  بو�جب  قيامه  هي  �سالمية،  �لإ ن�سية  �لإ يف  �حلياة،  من  ن�سان  �لإ غاية 

ام فقط، بل ترجمة 
ّ
و�إِ�سالحها وعبادة �هلل فيها، و�لعبادة هنا ل تعني �ل�سالة و�ل�سي

ن�سية  �ل�سريعة على م�ستوى �لعبادة و�ملعاملة و�إقامة �لعدل. �ألي�ش هذ� �لت�سور لالإ

يذكرنا مبد�خلة ح�سن حنفي يف ندوة »نه�سة �لعامل �لعربي«، وباأطروحة حممد عزيز 

ن�سان على �أ�سا�ش  �سالمية«، حيث يُرّد �لعتبار لالإ �حلبابي حول »�ل�سخ�سانية �لإ

 .
)�(

�لعقالنية و�حلرية

��ستيالب  �أمام  �حلائرين  �ملفكرين  ه 
ّ
تنب تعني  هذه  حياء  و�لإ �لبعث  و�سوفية 

ن�سان �إىل �أن »�لق�سية قبل كل �سيء ق�سية بعث لل�سمري و�إحياء للنف�ش �لكرمية  �لإ

خوة  ن�ساين و�لأ و�خللق �مل�ستقيم وجتديد للفكر و�إميان بالعقل وت�سبث بالت�سامن �لإ

.
)2(

�لب�سرية �لقائمة على �لعدل يف تعميم �حلريات �لدميوقر�طية بني �جلميع«

�سالح و�لتجديد، باأن »�إعادة  وتتو�سح دعوة عالل �لفا�سي يف ند�ئه لرجال �لإ

�لع�سر  �مل�سلمني يف  للمفكرين  بالن�سبة  �ل�ساعة  ق�سية  هي  �سالمي  �لإ �لفكر  بناء 

د �إقبال( �أو 
ّ
�حلديث، و�لذين يبحثون عنها يف �إحياء �لت�سوف كاإقبال )يق�سد حمم

فغاين(، مل ينتبهو� �إىل ذلك ، لي�ش �إل  جتديد �لفل�سفة كجمال �لدين )يق�سد �لأ

�سالمي �ل�سحيح، و�أن منبعه �حلقيقي هو �ل�سريعة �أي  جانبا من جو�نب �لفكر �لإ

.
)�(

�سالمي، مبا يحتوي عليه من م�سادر ومقا�سد وفروع« �لفقه �لإ

�حلركات  لدى  خ�سو�سا  كبرية  �أ�سد�ء  �لفا�سي،  عالل  لدعوة  و�ستكون 

�سالمية �ملغاربية، منذ �سنة ��97، تاريخ �سدور كتاب عبد �ل�سالم يا�سني )ت ��  �لإ

�سالم بني »�لدعوة و�لدولة« و�لذي هو �أقرب �إىل �ل�سرية �لّذهنية  دجنرب 20�2(، �لإ

�إ�سكالية �ملثال )�ل�سرع( و�لو�قع )�ملمار�سة(. غري �أن ر��سد �لغنو�سي،  من معاجلة 

�ملقا�سدي،  �لفا�سي  �أقرب من غريها لجتهاد عالل  بتون�ش،  �سالمية  �لإ و�حلركة 

،Hassan Hanafi : سالمية، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، كذلك� )�( حممد عزيز �حلبابي، �ل�سخ�سانية �لإ
Théologie ou anthropologie ?, Renaissance du monde arabe, Gembloux / 
Duculot, Bruxelles, Paris,�972, p. 2�� – 26�.

)2( عالل �لفا�سي، �لنقد �لّذ�تي، م�سدر �سبق ذكره، �ش. ��9.
)�( عالل �لفا�سي، دفاع عن �ل�سريعة، م�سدر �سبق ذكره، �ش. �7.
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ول يرجع ذلك �إىل تاأثري �لطاهر �بن عا�سور �إل بقدر �سئيل، فر��سد �لغنو�سي بنى 

لعالل  �ل�سريعة«  »مقا�سد  على  �سالمية«  �لإ �لدولة  يف  �لعامة  »�حلريات  �أطروحته 

بن غري �ل�سرعي  �لفا�سي وبالتايل فاإذ� كان عبد �لقادر �لّزغل �عترب ر��سد �لغّنو�سي �لإ

، فاإنه على م�ستوى �لجتهاد، �أحد حو�ريي »�لعالمة �ملغربي... �ل�سيخ 
)�(

لبورقيبة

 .
)�(

نه ��ستطاع ترجمة �أفكاره حركيا بن �ل�سرعي« لأ . بل »�لإ
)2(

�لفا�سي«

خال�صة

�سلفية  �لغرب وكذلك من  نقديا، من  موقفا  يقف  �أن  �لفا�سي  ��ستطاع عالل 

�ل�سرق، ليبلور �إ�سالحية �إ�سالمية مغربية، �سمن �لتيار �ل�سلفي، �نطالقا من مقا�سد 

�لنقدي  فبوعيه  يني. 
َ
�لـُجو َقبله  ومن  �ل�ساطبي،  �إ�سحاق  �أبو  بلورها  �ل�سريعة، كما 

و�ملوؤ�س�سات  �ملفاهيم  تاأ�سيل  ��ستطاع  و�لغرب،  �سالم  �لإ �لع�سر،  لروح  �ملزدوج، 

حني،  �إىل  ز�وجها  بل  �لدميقر�طية،  يرف�ش  ومل  �ملجتمعات،  تنظيم  يف  �حلديثة 

بال�سورى، وكان هاج�سه �أخالقي، فاحِلر�ش على �أخالق �لدميقر�طية، كفيلة مبنحها 

�سالمية لل�سورى. ر�سية �لإ �لأ

مق، و�لذي �أّثر يف ميالد �حلركات 
ٌ
غري �أن ما يدعو �إليه عالل �لفا�سي، يف �لع

�سالم كان ثورة، عند �نبثاقه، كان فجر �حلرية  �سالمية يف �ملغرب �لكبري، هو �أن �لإ �لإ

ية، بل ثورة 
ّ
�سالم، يف ع�سر �حلر ن�سانية، فماذ� مينع من ثورة جديدة لالإ بالن�سبة لالإ

ول، و�لنفتاح على �لع�سر،  �سالم �لأ حد�ثية، �لرجوع �إىل »�لنبع �ل�سايف«، �إىل �لإ

�ل�سامل،  �سالح  �لإ وحتقيق  �ملجتمع،  وتنظيم  �حلكم  �حلديثة يف  �ساليب  �لأ بتبّني 

ن�سانية  عن طريق ن�سر �لِعلم، �لِعلم �ل�ّسرعي، و�لعلم �لُدنيوي، �كت�ساب �ملعارف �لإ

�سالمي : مناورة �أم تعبري عن �لثقافة  )�( عبد �لقدر �لزغل، »�ل�سرتتيجية �جلديدة حلركة �لجتاه �لإ
�ل�سيا�سية �لتون�سية«، �لدين يف �ملجتمع �لعربي، ندوة، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 

�990، �ش. ���. 
�سالمية، �ش. ���. )2( ر��سد �لغنو�سي، �حلريات �لعامة يف �لدولة �لإ

�سالمية وق�سية �لدميقر�طية، مركز در��سات �لوحدة �لعربية،  )�( �أنظر حيدر �بر�هيم علي، �لتيار�ت �لإ
بريوت، �996، �ش. 2�6-227.
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و�لعدل  �مل�ساو�ة  �لفطرة،  �أخالق  ظل  يف  جمعاء.  ن�سانية  لالإ ِملك  فهي  �لكونية، 

�سالمية. ن�سية �لإ ة، �أو مبعنى �آخر، �لإ
ّ
�سالمي و�لت�سامن، �أ�س�ش �لكونية �لإ

ِعمارة   : �ل�ستخالف  ر�سالة  �سالمي،  �لإ �حل�ساري  م�سروعه  �أطلق  ثم  ومن 

ل �لعي�ش 
ُ
ر�ش؛ �لتحرر من �لطغيان عن طريق �لتوحيد، توحيد �هلل ؛ خلق �سب �لأ

�أي �لرثوة �لقت�سادية، وذلك عن طريق ن�سر �أ�ساليب �ملعرفة �خلالقة للرثوة، بلورة 

كينة وتوفري �سروط �حلياة 
ّ

من و�ل�س هة للُحكم، ل�سمان �لأ �مل�ساريع �ل�سيا�سية �ملوجِّ

�أ�سمى معانيها.  ية يف 
ّ
�أي حتقيق �حلر بد�ع...  �لعمل �جلاّد، و�لإ �أجل  �لكرمية، من 

ن�سان حِمور كّل �سيء،  هكذ� فال�ستخالف، لدى عالل �لفا�سي، �لذي يجعل �لإ

ب  �لأ �ملودودي،  على  �لأ �أبو  ة« 
ّ
ل »حاكمي مبا�سر  نقد غري  هو  �لتوحيد،  عن طريق 

�سالمية �حلديثة. �لروحي للحركات �لإ

�سالم بالن�سبة له، ثورة د�ئمة، ثورة متجددة، �نطالقا من �حلديث : )�إن �هلل  فالإ

ن�سان  مة �أمر دينها(. فتكرمي �لإ د لهذه �لأ يبعث على ر�أ�ش كّل مائة �سنة من يُجدِّ

ِطبقا لر�سالة �ل�ستخالف، تعني �لَتخّلق بـ »�أخالق �هلل«، �أي �لت�سامي يف ذ�ت �هلل، 

ر�ش تعمري� ح�ساريا، ون�سر ِقيم �لفطرة : �مل�ساو�ة، و�لعدل و�لت�سامن.  وتعمري �لأ

�أنه مكّلف مبهمة �ل�ستخالف، و�لتي هي مهمة   ن�سان، بالن�سبة له، هو  وما مييز �لإ

يُعطي  �لذي  هو  ن�ساين  �لإ �لتكليف  وهذ�  ر�ش،  �لأ وجه  على  جماعية  تاريخية 

د 
ّ
غالل �لتي تقي ميان باهلل هو �لذي يحرره من كّل �لأ ن�سان دوره يف �حلياة، �لإ �لإ

ن�سان، وعاد �إىل  ن�سانية عن �لإ ية، مبعنى �لفطرة، �إذ� �نتفت ُنِزعت �لإ
ّ
حّريته. و�حلر

كانو�  �أينما  حر�ر  �لأ فهو دين  ية، 
ّ
�حلر �سالم دين  �لإ �أن  ليخل�ش  ة، 

ّ
�حليو�ني طبيعته 

حتى ولو مل ي�سمعو� به �أبد�.

ية �لفكر، ك�سرط من �سروط �لنه�سة، هم ما دعا �إليه عاّلل �لفا�سي، 
ّ
ر وحر

ّ
و�لتحر

ن�سان ما ي�ساء وما يُريد،  ية �أن يفعل �لإ
ّ
فاحلرية، م�سوؤولية بالن�سبة له، �إذ لي�ست �حلر

ولكّنها �أن يلتزم فكر� وممار�سة بـ »مبد�أ �سحيح وعقيدة ثابتة ويعمل لها ويكافح من 

�أجل حتقيقها ويرعاها يف �سلوكه و�أعماله وتفكريه مبا ت�ستمل عليه من تفا�سيل وما 

ن�سانية، �إنها �سورة �ملثقف،  ية �لتز�م بق�سايا �لإ
ّ
حيط بها من جو�نب«، مبعنى �أن �حلر

ُ
ي
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�لتي �ساهم يف َخلقها مع زميله عبد �لهادي �ل�سر�يبي، منذ �سنة ���9، بعد طرده 

ية لدرجة �لِعبادة، حينما 
ّ
�إثر تغّنِيه باحلر من هيئة �لتدري�ش بجامع �لقرويني، على 

ني للعبادة، و�ملعنى �لبالغي 
ّ
ز� بني �ملعَنى �لدي

ّ
ة �لّلغة، ممي

ّ
وي

َ
ُدني �نربى للدفاع عن 

�لّدنيوي.

 فدور �لفرد له �أهميته يف �لتغيري، لكن �إميانه باجلماهري، وباأن �لفكرة تبد�أ فردية، 

لُت�سبح جماهريية �إذ� توفرت �سروط ذلك، تعك�سه �سو�سيولوجيا �لثورة �لفرن�سية 

�لقرن  �لقرن �خلام�ش ع�سر حتى  �لتي د�مت ثالثة قرون، من  فالنه�سة،   )�7�9(

لقيام  لوحدها  متهد  مل  وُمبدعيها،  و�ُسعر�ئها  وُمفّكريها  بفال�سفتها  ع�سر،  �لثامن 

و� لوحدهم وجه �لتاريخ، ولكن »جماهري �ل�سعب 
ّ

رية «، ما كانو� ليغري
ّ
»�لثورة �لتحر

�أ�سو�ت  من  �تخذت  �لتي  هي  ر، 
ّ
�لتحر ب�سرورة  وت�سعر  مل،  �لأ  

ّ
حُت�ش كانت  �لتي 

�ش«، فاحلرية يف معناها  قدَّ
ُ
�أولئك �لُكتاب و�ل�سعر�ء مز�مري حتدوها �إىل �لّزحف �لـم

ومن  �لكربى.  �لتاريخية  لت 
ّ
�لّتحو يُفّجر  �لذي  اين، 

ّ
�لرب �ش 

َ
�لَقب هي  �لوجودّي، 

�أي  �ملطلق«،  »�لتطور  �لوثبة �لكربى لتحقيق  جناز  باحلرية، لإ �لتم�سك  ة، يجب 
ّ
ثم

�لتطور �ملاّدي و�لروحي.

ية يف معناها �لِفطري 
ّ
كها �لّتوحيد، �أي �حلر

ِّ
دة، حُمر �سالم، ثورة ُمتجدِّ و�عتبار �لإ

يف  �لقيم  قيمة  �أّنها  على  ر، 
ّ
و�لتحر �حلرية  على  و�لرتكيز  �لِفطرة(،  دين  �سالم  )�لإ

ية يف ما مُيكن �أن ندعوه بـ »لهوت �لثورة«، 
ّ
�سيغ مالمح نظر

َ
�سالم، فاإنه يف �لو�قع ي �لإ

�سالمي«، ثم يف مو�سوعته  كما حاول ح�سن حنفي بلورته، لِحقا، يف »�لي�سار �لإ

»من �لرت�ث �إىل �لثورة«، وعلي �سريعتي يف جمال �آخر.
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