املقدمة:
اجلوهر والعرض واجلنس والفصل واملاصدق واملركب والذرة واملتحيز والالحمدود وغريها من
املصطلحات ،دخلت على اجملتمع اإلسالمي وأرقته دهرا من الزمان ،وأشغلت طلبة العلم
الشرعي الراغب يف فهم كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ورد الشبهات املثارة
حوهلما ،سواء من التيارات الفلسفية أو املنطقية أو الكالمية.
ومن أكرب اإلشكاالت اليت واجهت علماء اإلسالم األلفاظ اجململة واملصطلحات
الفضفاضة ،اليت حتتمل حقا وابطال ،وتضم يف نفسها طيبا وخبيثا ،وخيتلط فيه الفاسد مع
الصاحل ،وخيتلط على الناس احلق مع الباطل ،وال يدري املرء حينها مع أي احلق ،وتزداد احلاجة
إىل العلماء الراسخني احملققني؛ ليبينوا للناس ويرشدوهم سبل السالم.
ال خيفى أن لليهود النصيب الوافر من هذا التالعب والتحايل على املصطلحات الشرعية،
وتبديلها وتغيريها ،فقد قال هللا تعاىل هلم{ :وإذ ق لنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من ها حيث شئ تم
رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ن غفر لكم خطاَيكم وسنزيد المحسنني ( )58ف بدل
الذين ظلموا ق وال غري الذي قيل هلم فأن زلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ِبا كانوا
ي فسقون} [البقرة ،]59 ،58 :فبدلوا القول الذي أمرهم هللا به ،وقالوا قوال غري الذي أمروا أن
يقولوه( ،)1وملا حرم هللا تعاىل عليهم الشحوم مجلوها وأذابوها مث أكلوا مثنها؛ إيهاما أبهنا ليست
الشحوم احملرمة عليهم(.)2
واليوم جند التيار احلداثي حيذو حذو أولئك يف توليد املصطلحات بشكل ملحوظ داخل
الفضاء اإلسالمي ،وال خيطئ القلم حني يسميه هوسا بتوليد املصطلحات ،فقد غدا أسلواب

( )1ينظر :جامع البيان ،ت .شاكر (.)112 /2
( )2ينظر :صحيح البخاري ( ،)2223صحيح مسلم ( ،)1581فتح الباري البن حجر (.)415 /4

واضحا من أساليبهم ،ومنطا من أمناط الكتابة لديهم ،ومسة من السمات اليت يعرفون هبا بني
الكتاب.
وقد يعرتض معرتض أبن القاعدة الشهرية أنه "ال مشاحة يف االصطالح"؛ ولذا من هنا
نبدأ بتأصيل هذه القضية مث ننتقل للحداثيني.
توليد املصطلحات بني التجديد والتضليل:
توليد مصطلحات جديدة وصياغة لدليل سابق؛ مثل :أن يعرض اإلنسان مسألة من
املسائل أو دليال من دالئله بلغة عصرية ومصطلحات حديثة ومعان مستخدمة يف زمننا ،فهذا
له حاالت كثرية ومقاصد متباعدة ،منها:
• أن يقصد به توضيح العلم ومسائله ودالئله؛ بتسهيله واستبدال مصطلحاته ِبصطلحات
قريبة من العقول ومفهومة يف األذهان ،إلفهام املبتدئني ممن ال يستوعب املستوَيت العالية يف
اللغة ،فهذا ال إشكال فيه ،ولكن يشرتط فيه أال يكون لفظا جممال حيمل يف مبناه معن ابطال،
وذلك أن "خماطبة أهل االصطالح ابصطالحهم ولغتهم ليس ِبكروه -إذا احتيج إىل ذلك
وكانت املعاين صحيحة -كمخاطبة العجم من الروم والفرس والرتك بلغتهم وعرفهم ،فإن هذا
جائز حسن للحاجة ،وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتج إليه ،وهلذا قال النيب ألم خالد بنت خالد
بن سعيد بن العاص -وكانت صغرية ولدت أبرض احلبشة؛ ألن أابها كان من املهاجرين إليها-
فقال هلا« :اي أم خالد ،هذا سناه»( ،)1والسنا بلسان احلبشة :احلسن؛ ألهنا كانت من أهل

هذه اللغة .وكذلك يرتجم القرآن واحلديث ملن حيتاج إىل تفهيمه إَيه ابلرتمجة ،وكذلك يقرأ
املسلم ما حيتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم"( .)2وهنا ينبغي التنبه إىل أن هذه مرحلة
استثنائية وليست هي األصل ،أو قل :مرحلة مؤقتة ،وال شك أن من يستطيع فهم املصطلحات
القرآنية والنبوية مباشرة أجل وأعلى منزلة ممن حيتاج إىل من يوضح له تلك املصطلحات ِبا هو
يف دائرة مصطلحاته وبيئته.

( )1أخرجه البخاري (.)5823
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)306 /3

• أن يقصد به التعمية والغموض وإمرار بعض األفكار واملنتجات األجنبية الدخيلة على
األمة اإلسالمية ،وهذا مكمن اخلطر يف فتح ابب املصطلحات على مصراعيه ،فإن استبدال
أمة أللفاظها أبلفاظ غريها ،أو تركها مصطلحاهتا واستعماهلا ملصطلحات أمة أخرى ال حيصل
غالبا إال نتيجة ضعف واهنزام األوىل أمام األخرى ،أو نتيجة انبهار األوىل ابلثانية وتعظيمها
هلا ،فهذا أحد املزالق املهلكة اليت انزلق فيها بعض من فنت ابملوجة اليواننية من علماء اإلسالم،
وهو ما يؤدي غالبا إىل اإلعراض عن املصطلحات القرآنية والنبوية ،واستبداهلا ِبصطلحات
دخيلة جمملة ،وال تؤدي ذات املعن الذي تؤديه املصطلحات القرآنية والنبوية ،بل إهنا أتيت
حمملة أبثقال من األفكار والدالئل ،منها ما هو ابطل ،ومنها ما هو حق ،وهذا ال شك أنه
نوع تضليل وتوعري لسبيل احلق ،وصد عن سبيل هللا سبحانه وتعاىل ،وهنا ال بد أن ننبه إىل
قضية هامة ،وهي احلالة الثالثة:
• أن يقصد اإلعراض عن املصطلحات القرآنية والنبوية؛ حبجة أهنا مصطلحات قدمية
ومستهلكة ،وغري متناسبة مع عصران الذي شهد ثورة يف املصطلحات واألفكار ،وعليه فيجب
علينا استبدال املصطلحات القدمية (مصطلحات القرآن والسنة) ابملصطلحات احلديثة،
كمصطلحات العلوم احلديثة من علم النفس وعلم االجتماع وغريها من العلوم ،وال شك أن
هذا مذموم؛ فإن املصطلحات القرآنية والنبوية ونصوصهما ومعانيهما جيب أن جيعال مها األصل
وإليهما املرجع؛ إذ فيهما احلجة ،كما أهنما أبعد عن الغلط واخللط وأقرب إىل الدقة والضبط،
ويف هذا يقول ابن تيمية رمحه هللا تعاىل" :فاملقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده
أبلفاظ القرآن واحلديث هو أصل العلم واإلميان والسعادة والنجاة ،مث معرفة ما قال الناس يف
هذا الباب لينظر املعاين املوافقة للرسول واملعاين املخالفة هلا ،واأللفاظ نوعان :نوع يوجد يف
كالم هللا ورسوله ،ونوع ال يوجد يف كالم هللا ورسوله .فيعرف معن األول وجيعل ذلك املعن
هو األصل ،ويعرف ما يعنيه الناس ابلثاين ويرد إىل األول ،هذا طريق أهل اهلدى والسنة.
وطريق أهل الضالل والبدع ابلعكس :جيعلون األلفاظ اليت أحدثوها ومعانيها هي األصل،
وجيعلون ما قاله هللا ورسوله تبعا هلم ،فريدوهنا ابلتأويل والتحريف إىل معانيهم ،ويقولون :حنن
نفسر القرآن ابلعقل واللغة ،يعنون :أهنم يعتقدون معن بعقلهم ورأيهم مث يتأولون القرآن عليه

ِبا ميكنهم من التأويالت والتفسريات املتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه؛ وهلذا قال اإلمام
أمحد :أكثر ما خيطئ الناس من جهة التأويل والقياس"(.)1
ومن أهم األحوال اليت ينبغي لنا إفرادها ابلذكر والتنبيه :أن يكون املصطلح حامال للحق
والباطل يف ذاته؛ مما يؤدي إىل تلبيس احلق ابلباطل ،وتضليل الناس عن احلق وكتمانه ،كما
فعلت اليهود والنصارى حني أرادوا التضليل والتعمية ،فنهاهم هللا تعاىل عن ذلك بقولهَ{ :ي
أهل الكتاب مل ت لبسون احلق ابلباطل وتكتمون احلق وأن تم ت علمون} [آل عمران.]71 :
فخلط احلق ابلباطل مذموم ،ويسبب كتمان احلق وضياعه بني الناس ،كما أنه سبب
احنراف أهل الكتاب وضالهلم ،وسواء أعرف الباحث أو الكاتب أن ذلك املصطلح يتضمن
ابطال أو مل يعرف ،وسواء أقصد نشر ذلك اللبس أو مل يقصده ،فإن هذا غري مؤثر ما دام أنه
يؤدي إىل اإلضالل والتحريف ،وهذا ما حصل ابلفعل يف اتريخ األمة ،فحني ترمجت الكتب
اليواننية وانبهر هبا من انبهر ،سواء بعلومها أو منظوماهتا الفكرية أو قضاَيها أو ألفاظها
ومصطلحاهتا ،فانطلقت طائفة من العلماء يريدون صياغة األدلة الدينية الشرعية ومسائلها
ِبصطلحات أولئك القوم ،فصاغوها العلم الشرعي ِبصطلحاهتم واستمدوا منهم األلفاظ،
وصبغوها ابلصبغة الشرعية؛ فالتبس احلق ابلباطل ،ودخل الفساد على الناس من ذلك الباب،
سواء أكان الفساد يف ابب التصورات إذ ارتبطت بتصورات اليوانن تبعا ملصطلحاهتم ،أو املعاين
والتصديقات ،وانشغلت األمة حبل تلك اإلشكاالت ،فهذا السبيل من سبل الفتنة يف الدين،
وإفساد التصورات العقلية واللسانية ،واإلشغال ِبا ال ينفع أهل اإلسالم ،بل ينفع أعداء
اإلسالم(.)2
ولذا كرهه السلف رمحهم هللا ،فإن "السلف واألئمة مل يكرهوا الكالم جملرد ما فيه من
االصطالحات املولدة كلفظ اجلوهر والعرض واجلسم وغري ذلك؛ بل ألن املعاين اليت يعربون
عنها هبذه العبارات فيها من الباطل املذموم يف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه؛ الشتمال
هذه األلفاظ على معان جمملة يف النفي واإلثبات ،كما قال اإلمام أمحد يف وصفه ألهل البدع،
( )1جمموع الفتاوى (.)355 /17
( )2ينظر :ضوابط استعمال املصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة واجلماعة ،د .سعود العتييب
(ص.)125 :

فقال( :هم خمتلفون يف الكتاب ،خمالفون للكتاب ،متفقون على خمالفة الكتاب ،يتكلمون
ابملتشابه من الكالم ،ويلبسون على جهال الناس ِبا يتكلمون به من املتشابه).
فإذا عرفت املعاين اليت يقصدوهنا أبمثال هذه العبارات ووزنت ابلكتاب والسنة؛ حبيث
يثبت احلق الذي أثبته الكتاب والسنة ،وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ،كان ذلك
هو احلق ،خبالف ما سلكه أهل األهواء من التكلم هبذه األلفاظ نفيا وإثباات يف الوسائل
واملسائل؛ من غري بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط املستقيم"(.)1
وقد قص علينا اإلمام ابن القيم اتريخ اإلغواء ابملصطلحات منذ الزمن األول ،وكيف كان
التدرج شيئا فشيئا يف هذا السبيل حىت عزلوا الكتاب والسنة عن احلجية ،ونصبوا أقوال الرجال
مكاهنما ،يقول ابن القيم رمحه هللا" :ينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه ،فإنه
يتضمن احلكم والدليل مع البيان التام ،فهو حكم مضمون له الصواب ،متضمن للدليل عليه
يف أحسن بيان ،وقول الفقيه املعني ليس كذلك ،وقد كان الصحابة والتابعون واألئمة الذين
سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري ،حىت خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن
النصوص ،واشتقوا هلم ألفاظا غري ألفاظ النصوص ،فأوجب ذلك هجر النصوص ،ومعلوم أن
تلك األلفاظ ال تفي ِبا تفي به النصوص من احلكم والدليل وحسن البيان ،فتولد من هجران
ألفاظ النصوص واإلقبال على األلفاظ احلادثة وتعليق األحكام هبا على األمة من الفساد ما ال
يعلمه إال اَّلل ،فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من اخلطأ والتناقض والتعقيد واالضطراب،
وملا كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصوهلم اليت إليها يرجعون كانت علومهم أصح من
علوم من بعدهم ،وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ،مث التابعون ابلنسبة إىل
من بعدهم كذلك ،وهلم جرا.
وملا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل األهواء والبدع كانت علومهم يف مسائلهم
وأدلتهم يف غاية الفساد واالضطراب والتناقض.
وقد كان أصحاب رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون :قال اَّلل
كذا ،قال رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم كذا ،وفعل كذا ،وال يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه
سبيال قط ،فمن أتمل أجوبتهم وجدها شفاء ملا يف الصدور ،فلما طال العهد وبعد الناس من
( )1جمموع الفتاوى البن تيمية (.)307 /3

نور النبوة صار هذا عيبا عند املتأخرين أن يذكروا يف أصول دينهم وفروعه قال اَّلل وقال رسول
اَّلل ،أما أصول دينهم فصرحوا يف كتبهم أن قول اَّلل وقول رسوله ال يفيد اليقني يف مسائل
أصول الدين ،وإمنا حيتج بكالم اَّلل ورسوله فيها احلشوية واجملسمة واملشبهة ،وأما فروعهم فقنعوا
بتقليد من اختصر هلم بعض املختصرات اليت ال يذكر فيها نص عن اَّلل تعاىل ،وال عن رسول
اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم ،وال عن اإلمام الذي زعموا أهنم قلدوه دينهم ،بل عمدهتم فيما يفتون
ويقضون به وينقلون به احلقوق ويبيحون به الفروج والدماء واألموال على قول ذلك املصنف،
وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بين جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب"(.)1
واقع التيار احلداثي يف حرب املصطلحات:
يف التيار احلداثي جند املساوئ واملخازي اليت ذكرانها جمتمعة ،سواء أتكلمنا عن التعمية
والغموض يف الكالم ،وال ندري أكان ذلك بغية اهلروب من املساءلة أم غري ذلك؟ أو تكلمنا
عن االنبهار ابملصطلحات الدخيلة وتفضيلها وتقزمي املصطلحات القرآنية والنبوية واإلعراض
عنها ،أو كان احلديث عن لبس احلق ابلباطل وتضليل القارئ.
أمثلة من كتاابت أركون:
ال أظن أحدا خيتلف يف أن أفضل من يصرح حبالة الرجل لسانه ،فهذا أركون يصرح بغموض
ألفاظه ومصطلحاته وأمهية استبدال املصطلحات القدمية (مصطلحات القرآن والسنة)
ِبصطلحات العلوم احلديثة (الغربية) ،وينص عليه يف كتبه ،ويشكو من قلة من يفهم نصه،
ويستاء من شكاوى تالمذته فضال عن غريهم من صعوبة جهازه املصطلحي واملفاهيمي كما
يسميه ،ولكنه يبعد التهمة عن توليده املستمر للمصطلحات ،ويضعها على عاتق اجلهاز
التعليمي واجلهات املسؤولة عنها يف الدول العربية ،فيقول" :اكتشفت أن مستوى التعليم الثانوي
واجلامعي بعيد جدا عما جيب أن يكون عليه ،خاصة فيما يتعلق بعلوم اإلنسان واجملتمع؛ ولذا
فإن معظم الطلبة الذين قرؤوا كتيب يشكون من صعوبة فهم اجلهاز املفهومي أو املصطلحي
الذي أستخدمه وأواصل جتديده وإثراءه؛ انطالقا من النصوص واملؤلفات والتجارب الفكرية
اإلسالمية يف الواقع ،إن تلك الصعوبة ال تعود إىل اتباعي ألسلوب معقد أو إىل كثرة
( )1إعالم املوقعني (.)64 /6

املصطلحات الغريبة املعن والنادرة االستخدام ،وإمنا تعود إىل انعدام األرضية املفهومية واملعرفية
اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف اللغة العربية"(.)1
هنا جند أركون يرجع هتمة الصعوبة يف الفهم وعدم استيعاب القراء ملصطلحاته املتجددة
دائما إىل كون أولئك الطلبة مل يتوسعوا يف املصطلحات اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية
يف اللغة العربية!!
فما تلك املصطلحات اخلاصة بتلك العلوم؟ أهي مصطلحات ابن خلدون أم غريه؟!
دعنا نرجع مرة أخرى إىل أركون ليوضح لنا ذلك ،فقد وضحها بعد ذلك حيث قال:
"وإمنا تعود إىل انعدام األرضية املفهومية واملعرفية اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف اللغة
العربية ،أي :لغة التلقي اليت ينقل إليها فكر احلداثة ،انهيك عن مجيع ما خيص حبوث
ومناقشات (ما وراء احلداثة) ...ال ميكن إدراك املقاصد املعرفية اخلاصة بفصل (املكانة املعرفية
والوظيفة املعيارية للوحي) إذا كان القارئ بعيدا أو غافال عما جرى من جمادالت علمية
ومناقشات فلسفية والهوتية حول ما أمسيته ب ( :ظاهرة الوحي) يف األدَين املرتبطة ابلكتب
املنزلة"(.)2
لينتقل بعد ذلك ويبني أننا حنن املخطئون حني مل أنخذ عن الغرب والشرق مصطلحاهتم،
والتزمنا ابملصطلحات القرآنية والنبوية ومصطلحات أئمة اإلسالم كاإلمام الطربي ،فيقول
أركون" :إن مفهوم الوحي يف السياق القرآين قبل انتشار (املصحف الرمسي املغلق) كان أكثر
اتساعا من حيث اآلفاق والرؤية الدينية مما آل إليه بعد انغالق الفكر اإلسالمي داخل التفسري
التقليدي املوروث عن الطربي ومن نقل عنه حىت يومنا هذا ،فقد أصبح الوحي بعدئذ منحصرا
فيما ورد يف القرآن الكرمي وحده؛ ألن املفسرين واملتكلمني والفقهاء انفصلوا عن القراءة التارخيية
للوحي واكتفوا ابلقراءة الالهوتية األرثوذكسية ابملعن السين والشيعي واخلارجي ،ومل خيتلف يف
ذلك موقف اليهود واملسيحيني؛ إذ حرصت كل أمة أو ملة على احتكار الوحي الكامل
الصحيح لنفسها لتبعد امللل األخرى عن فضل اصطفاء هللا هلا وحدها؛ ولذلك أصبح علم
( )1القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)9-8 :
( )2القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)9 :

الالهوت يف األدَين الثالثة املتنافسة ينحو حنو املماحكات اجلدلية ونبذ اآلخر أو طرده
واستبعاده من فضل االصطفاء اإلهلي (أو من نعمة االصطفاء اإلهلي)"(.)1
ويف نص آخر يعتب على الباحثني اقتصارهم على تراثهم اإلسالمي يف كتاابهتم وكوهنا
منعزلة عن مقارانت الالهوتيني والفلسفيني وغريهم من غري الرتاث اإلسالمي ،ويصرح بضرورة
استبدال املعجم املستعمل يف اجلامعات واملعاقل العلمية حيث يقول" :ال يزال معظم الباحثني
(من املسلمني وغري مسلمني) يكتبون اتريخ الفكر اإلسالمي ِبعزل عن التاريخ املقارن لألدَين
واألنظمة الالهوتية والفلسفية .وقد بينت أن كلود كاهني والباحثني الذين يشاركونه يف
استشارهتم بضرورة نقد املصادر القدمية قبل استعماهلا لكتابة التاريخ ،يتبنون املعجم اخلاص
ابلسياسية الشرعية ،دون أن يقارنوه ِبعجم الالهوت السياسي املشرتك لألدَين املنزلة ،مث ِبعجم
الفلسفة السياسية احلديثة قبل وبعد انفصاله عن املعجم الالهويت القدمي الذي ال خيلو منه أي
دين من األدَين .ومن املعلوم أن هذا الثاين قد انتصر على األول يف أورواب .وميكن اجلزم هنا
أيضا أبن اإلطار املعريف الذي يتشبث به الباحثون يف الفكر اإلسالمي والدارسون للمجتمعات
املنعوتة ابإلسالمية ال يزال مرتبطا ومتأثرا ابإلطار املعريف اإلسالمي املوروث أكثر مما هو مرتبط
ِبا كنت قد دعوته ابلعقل االستطالعي أو املستقبلي ( .)La raison emergenteوأقصد
به العقل احلديث الذي يطمح إىل التعرف على ما منع التفكري فيه ،وأبعد عن دائرة االستطالع
واالستكشاف؛ لكي تبقى مشروعية أنواع السلطة وقداسة أنواع احلاكمية مؤثرة يف اخليال الديين
والسياسي أتثريا ميثولوجيا تقديسيا أتليهيا ،مهما كانت الظروف التارخيية واألطر الثقافية
والبيئات االجتماعية واألوضاع االقتصادية"(.)2
وتبعا ملشروعه وهدفه الذي صرح به -أال وهو التارخيية أو أرخنة اإلسالم كما حيلو له أن
يسميه -فإن قضية توليد املصطلحات تعترب من األمور اجلوهرية يف مشروعه وال غرو؛ إذ
مشروعه "عملية متكررة من األسطرة واألدجلة ملا كان اإلسالم العباسي قد حوره أصال وحوله
إىل حلظة تدشينية لإلسالم بصفة( :الدين احلق)"( ،)3ويقول يف نص آخر" :أرخنة كل ما كانت
( )1املرجع نفسه.
( )2قضاَي يف نقد العقل الديين (ص.)8 :
( )3املرجع نفسه (ص.)32 :

قد نزعت منه صبغة التارخيية على حنو متواصل ومنتظم على مدار التاريخ"( .)1ويوضح يف نص
آخر مشروعه" :مشروعا علميا مشوليا ،مجاعيا ،خيرتق كل اخلصوصيات الثقافية والعلوم الضيقة
ويتجاوزها .إنه املشروع الذي يهدف إىل القراءة التحليلية ،املقارنة ،االسرتجاعية-املستقبلية أو
الرتاجعية-التقدمية لكل أنظمة الفكر والرتااثت الثقافية املكتوبة أو الشفهية ،واليت كانت قد
انتشرت وترعرعت وتنافست من حوض البحر األبيض املتوسط"(.)2
إذن ،املصطلحات القرآنية والنبوية واملصطلحات اليت تركها لنا أئمة العلم ليست -بزعمه-
كافية يف بيان الدين اإلسالمي ،بل علينا السعي وراء مصطلحات التلقي اليت ينقل إليها فكر
احلداثة كما يسميها أركون ،ومصطلحات العلوم احلديثة اليت أسستها احلداثة لنفهم الدين
اإلسالمي على الوجه الصحيح.
ولننتقل بعد هذا إىل كتاابت أركون؛ إذ ال شك أننا سنقف على جانب من تلك
املصطلحات ،ومل نذهب بعيدا يف حبث هذه القضية ،وقد مرت معنا جمموعة من النصوص،
فلنرجع إليها لنجد أمامنا كما هائال من املصطلحات من أمثال( :ما وراء احلداثة ،املكانة
املعرفية والوظيفة املعيارية ،والهوتية ،املصحف الرمسي املغلق ،التفسري التقليدي ،القراءة التارخيية
للوحي ،القراءة الالهوتية األرثوذكسية للوحي ،علم الالهوت ،العقل االستطالعي ،ميثولوجيا،
األدجلة ،التارخيية ،األرخنة ،القراءة التحليلية االسرتجاعية-املستقبلية أو الرتاجعية-التقدمية).
ال شك أن القارئ وإن كان متضلع الباع يف العلوم الشرعية واملصطلحات اإلسالمية سيحتاج
إىل البحث عن املراد هبذه املصطلحات واخلوض يف معانيها ،وهو ما يعيق كثريا من الناس عن
فهم نصوص أركون كما صرح به هو بنفسه.
قد يقول قائل :إمنا ذلك حال شيء يسري من كتاابته ،ومع تناولنا نصوصا من كتابني من
كتبه فلعلنا أنخذ نصوصا أخرى من كتاابته تؤكد لنا أن هذه احلالة (توليد املصطلحات) مسة
من مساته.

( )1القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)82 :
( )2قضاَي يف نقد العقل الديين (ص.)47-46 :

فمثال ينتقد أركون خصيصة الشمول اليت يتميز هبا الدين اإلسالمي ،وكونه نظاما للحياة
يف مجيع جوانبها ،وعدم إغفاله لشيء من حاجاهتا ،يقول أركون" :من أتثري اإلسالم إىل درجة
أهنم جيعلونه يشمل كل شيء ،ويتدخل يف كل شيء ،وهكذا حيولونه إىل أقنوم هائل مهيمن
ميكن عن طريقه تفسري كل ما حيدث يف العامل الذي انتشر فيه هذا الدين"(.)1
لن نناقش هنا قضية الشمول؛ إذ ليس هو جمال البحث هنا ،ولكن ما عالقة مصطلح
(أقنوم) ابلفضاء اإلسالمي ليقحم فيه؟!
ويف موقف آخر ينتقد فيه انقياد املسلم ألقوال هللا وأقول رسوله صلى هللا عليه وسلم
وخضوعه ألمر هللا يقول" :يطلب منه [أي :املؤمن] اخلضوع للشعائر والعبادات الدينية اليت
جتعله يتقمص من الداخل كل النظام النفسي واملعنوي واالجتماعي والسياسي للرتاث املقدس،
وفق املعن الكيميائي واجلسدي لكلمة تقمص ،وهكذا يرتسخ الرتاث األرثوذكسي مع مرور
الزمن ،ويصبح مقدسا ،ومن مث فال متكن مناقشته أو طرح األسئلة عنه أو الكشف عن
اترخييته"(.)2
وبعيدا عن النقاش يف مسألة االنقياد ،فما عالقة (الرتاث املقدس ،املعن الكيميائي
واجلسدي لكلمة تقمص ،الرتاث األرثوذكسي) ابلقضية؟! وما دالالهتا؟! ومل علينا إقحامها يف
الفضاء اإلسالمي وفيه من املصطلحات الكثرية الدالة على املعاين اليت يقصدها من هذه
املصطلحات الدخيلة؟!
ويف نقاش آخر يف تصور األلوهية واإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل جنده يقول" :يف مرحلة
القرآن كان مطلواب إدراك هللا وتصوره ِبثابة فاعل أو منوذج حاضر ابستمرار يف احلياة اليومية
للنيب واملؤمنني ،ولكن هذه الصورة أو هذا التصور سوف تتطور وتتغري يف مراحل الحقة ،وذلك
يف عدة اجتاهات :الثيولوجي الكالمي والصويف والفلسفي والشعيب مث العقالين اليوم ،على
عكس ما تظن املسلمة التقليدية اليت تفرتض وجود إله حي متعال واثبت ال يتغري ،فإن مفهوم

( )1املرجع نفسه (ص.)76 :
( )2املرجع نفسه (ص.)233 :

هللا ال ينجو من ضغط التارخيية وأتثريها ،أقصد أنه خاضع للتحول والتغري بتغري العصور
واألزمان"(.)1
ويقف ذهن كل قارئ هنا عند قوله( :املسلمة التقليدية اليت تفرتض وجود إله حي ،مفهوم
هللا ال ينجو من ضغط التارخيية ،إله خاضع للتحول والتغري بتغري العصور واألزمان)! كل تلك
املصطلحات والرتاكيب حباجة إىل شرح وتوضيح ،وال ندري منذ مىت صار يسمى املسلم الذي
يؤمن بوجود إهله تقليدَي؟! ومن املسلم غري التقليدي؟ أهو الذي ال يتصور وجود إله حي؟!
أسئلة كثرية تقتضيها هذه الكلمات ،ولكنه هوس توليد املصطلحات الذي أسلفنا احلديث
عنه آنفا.
ولكن األدهى واألمر أن يتلو هذا اهلوس يف توليد املصطلحات -الذي يشكو هو من
غموضه وعيه -نقد للمصطلح القرآين الذي نزل بلسان عريب مبني ،يقول أركون" :إنه لدى
فكر معاصر متعود اتباع نوع معني من الربهان ،واإلحياء والوصف والسرد يف نصوص جيري
إنشاؤها حبسب خمطط صارم ،فإن القرآن مدعاة للنفور بعرضه غري املنظم ،واستخدامه غري
املعتاد للخطاب ،ووفرة إحياءاته األسطورية والتارخيية واجلغرافية والدينية ،وكذلك بتكراره ،وانعدام
ترابطه ،واختصارا ِبجموعة كاملة من الرموز اليت مل تعد جتد البتة دعائم ملموسة ،سواء يف طرق
تفكريان أم يف حميطنا الطبيعي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي"(.)2
ويقول" :نعلم أن القرآن يظل مستغلقا وغري مفهوم للمؤرخني أو املثقفني األكثر ختصصا
وتبحرا يف العلم ،فما ابلك جبمهور املؤمنني؟! وال أحد يفكر يف شرحه أو تفسريه بناء على
املناهج احلديثة من أجل تقريبه من األذهان والعقول"(.)3
فكيف يصح ممن يشكو تالمذته من لغته أن يصم لغة القرآن ابلنفور وانتفاء االنتظام ،وقد
عجزت اجلن واإلنس أن أيتوا آبية من مثله؟!
( )1الفكر اإلسالمي :قراءة علمية (ص.)102 :
( )2الوحي :احلقيقة ،التاريخ ..حنو قراءة جديدة للقرآن( ،ص .)34 :وهذا املقال قد وضع مقدمة لرتمجة
كازميرسكي للقرآن الكرمي سنة 1970م ،كما أعيد نشره يف كتاب :قراءات يف القرآن ،سنة 1982م.
( )3قضاَي يف نقد العقل الديين (ص.)59 :

كيف يصح ممن يستعصي جهازه املصطلحي أن ينتقد املصطلحات القرآنية أبهنا غري
معتادة يف اخلطاب ،أو أسطورية أو غري مرتابطة ،أو أهنا لغة رمزية حتتاج إىل مفك لشفراهتا؟!
أم كيف يصح ممن يعاين من العي أن يعري كالم هللا ابلعي ،تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.
أمثلة من كتاابت اجلابري:
وإن اختلف اجملال الذي كرس فيه أركون مشاريعه عن غريه من احلداثيني ،إال أن مسة توليد
املصطلحات ظلت حاضرة يف أقالمهم وكتاابهتم ،فنجد اجلابري ينظر لبدعية مصطلح األصل
ويؤكد أهنا مل تكن معهودة فيما قبل عصر التدوين ،يقول" :ميكن االطمئنان إىل أن الزوج
األصل الفرع إمنا ظهر يف عصر التدوين كأداة نظرية ال بد منها يف عملية التدوين ذاهتا ،عملية
البناء العام للثقافة العربية اإلسالمية"(.)1
إىل أن قال" :املظاهر األساسية اليت تتجلى فيها خصوصية العقل البياين -واليت هبا يتميز-
أن عملية التفكري يف هذا العقل حمكومة دوما أبصل ،وبعبارة أخرى :إن العقل البياين فاعلية
ذهنية ال تستطيع وال تقبل ممارسة أي نشاط إال انطالقا من أصل معطى نص ،أو مستفاد من
أصل معطى ما ثبت ابإلمجاع أو القياس ،ليس هذا فحسب ،فسلطة األصل على العقل البياين
ال تقتصر على املنطلق ،بل إهنا تؤسس عملية إنتاج املعرفة ذاهتا ابعتبار أن التفكري البياين يقوم
أساسا على قياس فرع على أصل ،فهو سلسلة من عمليات رد الفروع واملستجدات إىل أصول
مقررة من قبل"(.)2
وهنا لن ختطئ العني جمموعة من تلك املصطلحات الغامضة مثل :عملية البناء العام للثقافة
العربية اإلسالمية ،وما الذي يقصد بذلك؟ أهو أتسيس العلوم اإلسالمية يف عصر النبوة؟ وما
العقل البياين؟ وما الذي يقابله من العقول؟
أمثلة من كتاابت أبو زيد:

( )1بنية العقل العريب (.)109
( )2املرجع نفسه (.)113

وأما نصر أبو زيد فمن نصوصه اليت تظهر فيها هذه السمة ،ولعلنا نرتك النصوص القادمة
للقارئ ليقف بنفسه على تلك املصطلحات ،فمنها قوله" :القرآن نص مقدس اثبت منطوقه،
لكنه يصبح مفهوما ابلنسيب واملتغري ،أي من جهة اإلنسان ،ويتحول إىل نص يتأنس ،فالنص
منذ نزوله األويل -أي :مع قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم حلظة الوحي -حتول من كونه نصا
إهليا وصار فهما إنسانيا؛ ألنه حتول من التنزيل إىل التأويل"(.)1
ويقول يف موضع آخر" :إن احلقائق األمبرييقية املعطاة عن النص تؤكد أنه نزل منجما على
بضع وعشرين سنة ،تؤكد أيضا أن كل آية أو جمموعة من اآلَيت نزلت عند سبب خاص
استوجب إنزاهلا"(.)2
ويقول يف موضع اثلث" :إن الدعوة للتحرر من سلطة النصوص ومن مرجعيتها الشاملة
ليست إال دعوة إلطالق العقل اإلنساين حرا؛ يتجادل مع الطبيعة يف جمال العلوم الطبيعية،
ويتجادل مع الواقع االجتماعي واإلنساين يف جمال العلوم اإلنسانية والفنون واآلداب ،فهل
تتصادم هذه الدعوة مع النصوص الدينية أم تتصادم مع السلطة اليت أضفاها العقل والفكر؟
إن هذه الدعوة للتحرر ال تقوم على إلغاء الدين ،وال تقوم على إلغاء نصوصه ،لكنها تقوم
على أساس فهم النصوص الدينية فهما علميا"(.)3
فهنا مجلة من املصطلحات اليت مرت بنا يف هذه النصوص مثل :نص مقدس ،النسيب
واملتغري ،فهما إنسانيا ،التنزيل ،التأويل ،احلقائق األمبرييقية ،سلطة النصوص.
أمثلة من كتاابت تيزيين:
وممن كانت هذه السمة حاضرة أيضا يف كتاابته طيب تيزيين ،يف مثل قوله" :وعلى هذا
فإن ما يربز أساسيا هنا يكمن يف النظر إىل الالحق مضبوطا ِبا نتواضع عليه ،من اآلن
فصاعدا ،ابحلد االصطالحي (الوضعية االجتماعية املشخصة) ،أما ما تتقوم به هذه الوضعية
فيتمثل يف أهنا تعرب عن منظومة من العالقات واملؤسسات السوسيوثقافية واالقتصادية ،اليت
( )1نقد اخلطاب الديين (.)93
( )2مفهوم النص (ص.)97 :
( )3املرجع نفسه (ص.)102 :

حتدد بدورها وتضبط بصيغ أولية وعمومية شبكة األفعال والتأثريات واملؤثرات املتحدرة عن
النشاط املنهجي املعريف واإليديولوجي والسياسي لألفراد واجملموعات يف جمتمع ما ومرحلة اترخيية
ما"(.)1
ومن نصوصه أيضا" :إن ذلك من منظور السلفوية ،حيث يوضع ذلك املوضع ،فإنه يغدو
أكثر من ذاته أوال ،وأكثر من ذاته وذوات األزمنة كلها جمتمعة اثنيا؛ ذلك ألن املاضي املذكور
حبسب املوقف املعين -ليس هو املاضي الواقعي املشخص واملندرج يف حركة الوجود الكلية،بل هو ما يتعاىل على هذه احلركة تعاليا جيعله يتنصل منها وينسل من طرف ،ليعلن نفسه حمورا
كليا وشامال هلا من طرف آخر ،وهذا بدوره ينطوي على مفارقة وجودية ومنطقية ،ال ميكن
التحلل منها إال من موقع ذلك املوقف احملدد ابملصادرة على اجملتمع والتاريخ والرتاث"(.)2
ويف نص آخر يبلغ األمر بتيزيين إىل أن يدعي بكل وقاحة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
هو «أول من موضعه [أي :القرآن] بشرَي ،وبشر به اترخييا متورخا ،واستعان إدراكه يف البدء
ابلسيدة خدجية ،وبعمها أو ابن عمها ورقة بن نوفل» .لكن هذا البعد التارخيي للنصوص «قد
جرى التنكر له من قبل مجوع متعاظمة من الفقهاء واحملدثني السلفويني ،وكذلك اجلمهور
العام»(.)3
وال أشك أن هنا كثريا من املصطلحات اليت استوقفتك -أخي القارئ -إن كنت معتنيا
بذلك حني قراءة النص ،فعلى سبيل املثال :الوضعية االجتماعية املشخصة ،السوسيوثقافية،
حركة الوجود الكلية ،السلفوية ،املاضي الواقعي املشخص...
هذا إىل صعوبة الرتاكيب والفهم لتلك النصوص الناتج عن التوليد املصطلحي والغموض
املقصود أو غري املقصود.
ولنختم هبذه النصوص لرياتح العقل بعد حماولة فهمها:

( )1النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة (ص.)19 :
( )2املرجع نفسه (ص.)12 :
( )3املرجع نفسه (ص.)361 :

يقول طيب تيزيين" :فتتقوم ابالعتقاد إبمكانية النكوص إىل املاضي اإلسالمي (الباكر
خصوصا) ،والعودة إليه على حنو يظهر احلاضر فيه حلظة من حلظات االحندار واالحنراف عن
هذا املاضي .وعرب مزيد من الضبط والتدقيق للوقف ،نالحظ أن هذا األخري يرتد إىل التصور
اإلسالمي ذي النزوع السلفوي حول التاريخ ،وينطلق منه ،فالتاريخ ِبقتضى ذلك يتمثل يف
حركة ثالثية األبعاد يكون منها (وهو اإلسالم) هدفا لألول (وهو ما قبل اإلسالم اجلاهلية)،
وطموحا لبلوغه يف حني يتجلى الثالث (وهو ما بعد اإلسالم) بصفته خروجا عن الثاين واحنرافا.
أما البعد الثاين -وقد حددانه ابإلسالم -فهو ذلك الذي ميثل مجاع القول يف الوجود جوهرا
وكماال قدسية ،وعلى هذا فإذا كان األمر على صعيد القاعدة األوىل من إوالية االعتقاد
السلفوي قد حتدد بتصور استجالب املاضي اإلسالمي وإعادته يف احلاضر الراهن (راهن
السلفوي) عرب خلق دولة إسالمية أو جمتمع إسالمي ،خال من اجلاهلية املعاصرة جاهلية القرن
العشرين بتعبري السلفوي نفسه ،أي :على مثال اجملتمع اإلسالمي الباكر ،فإن القاعدة الثانية
من هذه اإلوالية تتمثل يف نكوص ماضي إىل املاضي اإلسالمي املعين عرب التأكيد على ضرورة
االخنراط يف مواقف اجملتمع اإلسالمي الباكر وتصوراته ومشكالته وحلوله وتوجهاته املرحلية
واإلسرتاتيجية ،اليت جسدت املثل العليا التامة تصور التمامية للمجتمع البشري عموما وإطالقا،
ابلرغم من احملدودية اجلغرافية والتارخيية ملصدرها املثل بذلك اجملتمع اإلسالمي الباكر.
ويف هذه احلال الثانية يغدو االجتاه األساسي ماثال يف استحداث وضعية روحية جوانية
حتيل إىل املواقف والتصورات إخل ..املذكورة آنفا ،طلبا ملددها وحتصنا هبا ضد كوابيس احلاضر
املنحرف دينيا واجتماعيا وجنسيا وأخالقيا إخل ...وعلى هذا الصعيد ال يكون األمر متعلقا
ابلدعوة إىل إجياد جمتمع إسالمي أو دولة إسالمية بقدر ما ينحصر يف أساسه وعمومه يف حتقيق
االحتماء بتلك املبادئ واملثل ،وِبا ينسج حوهلا من حتصني ذايت وبلوغ ألهداف اإلسالم األول
الصحيح ،ومن املالحظ أن هذا املوقف غالبا ما ينطلق من حاجات فردية ،أو فئوية متشظية
فردَي؛ لتحقيق خالص فردي ،قد يؤدي إىل صوفية نظرية أو طقوسية ،أو إىل كلتيهما معا"(.)1

( )1املرجع نفسه (ص.)20 :

ويقول يف موضع آخر" :وإذا تتبعنا صيغة العودة إىل اإلسالم الباكر الحظنا أنه جيري
التنظري هلا من موقع متييز ميتافيزيقي ال اترخيي بني احلقيقة والتاريخ والثابت واملتغري واملطلق
والنسيب ،ومن مث بني الوحي اإلهلي والعامل أوال ،ويف ضوء رؤية احندارية فاجعية للزمن التارخيي
اثنيا ،ولعل فهمي جدعان أن يكون واحد من ممثلي هذا املوقف بشقيه املذكورين فهو يكتب
ما يلي :فاحلقيقة تنتمي أصال إىل عامل األزل واألبدية الذي يفارق متاما وقائع التاريخ ويعلو
عليه ،وال خيضع لقانون الصريورة الصارم ،وهي حني تتجسد يف اإلنسان فإمنا تعانق الزمان
وحتل فيه"(.)1
اخلامتة:
نستخلص مما سبق أن من أهم السمات اليت ال يكاد ينفك عنها التيار احلداثي مسة التوليد
املصطلحي ،والذي يرنو يف الغالب إىل الغموض والتعمية ،أو إىل ترك أطواق النجاة مشرعة يف
قاع البحر ،ومل يكن ذلك حالة استثنائية لدى واحد أو اثنني كما رأينا ،بل هي السمة الغالبة
يف كتاابهتم ،واالصطالح وإن كان ال مشاحة فيه ،ولكن ال بد من املشاحة فيما كان فيه صد
عن مصطلحات القرآن والسنة ،أو لبس احلق ابلباطل ،أو كان وسيلة للتعمية والغموض.
وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما.

( )1املرجع نفسه (ص.)32 :

