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الكتابتقديم الفكرة و  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ھذا الكتاب يتكون من مجموعة من الدراسات والمقاالت المنشورة على 
قد اخترنا ھذه الطريقة و. االنترنات وفي الصحف الورقیة التونسیة

نا بأسلوب المقالة أكثر منه بأسلوب ألسباب عدة من أھمھا نذكر تعّوَد
وھو أسلوب وجدته منسجما مع طبیعة عملي، . الكتاب، تفكیرا وتحريرا

.توقیتا وتنظیما وانشغاال، كمدرس بالقطاع الثانوي  

عود سنة حیث ت 25أما الفكرة التي يتضمنھا الكتاب فعمرھا يناھز الـ
جذورھا إلى فترة أواخر الثمانینات من القرن المنقضي أي منذ عدت من 

العمل في دولة البحرين ألشھد على نھاية حكم الرئیس الحبیب 
وھي فترة عرفت فیھا تونس، خاصة في . بورقیبة وخالفة بن علي له

الحي الشعبي العتیق الذي ولدت وترعرعت وكبرت فیه، حراكا 
، في األزقة وفي األنھج الضیقة وفي المساجد نتباهلفت لالإيديولوجیا م

وفي كل مكان، حول مسألة اإلسالم ومكانته في المجتمع وفي 
.السیاسة  

وربما كانت مخالطتي ألنصار حزب حركة النھضة من الشباب الذين  
كنت أشاركھم ھمھم في نصرة الدين لكني كنت في الوقت ذاته 

سیة المباشرة، للدين الحنیف، متعجبا ومتضجرا من قراءتھم ، السیا
ھي العامل التاريخي األساس لتشكل الرغبة لدّي في إنجاز ما كنت 

التي كانت مستحوذة على " آلة"أتمثله كعملیة تصحیح أو توضیب للـ
.عقل رفاقي ومؤثرة سلبا في تفكیرھم  

، بین الثقافة العارية من التدين "خط وسط"من ھنا جاءت فكرة ابتداع 
ي نشأت في وسطھا والثقافة اإلخوانیة التي كنت شاھدا الت نسبیا،

ومنه " الثقافة الوسطى"أسمیت ھذا الخط في البدء . على نشأتھا
وما تخللھما من محطات على الطريق مثل " التدين التطبیقي"
قبل أن تتطور " االجتھاد الثالث"و" التحت اجتھاد"و" المسلم األساسي"

 يوتنتھ" الثقافة الوسیطة"تصبح الفكرة على مر السنین لتتخصص ف
كنتاج " اإلسالمیات اللغوية التطبیقیة"إلى المحطة األخیرة وھي  يب

".االجتھاد الثالث"لمنھاج   
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اإلسالمیون ("من جھة أخرى ربما كانت مخالطتي للیسار اإلسالمي 
في تلك الفترة متنفسا ھاما لي ومدخال لفكرة المصالحة ") التقدمیون

لكني الحظت فیما . و ورؤيتین اثنتین للحیاة و للدين بین فكرين اثنین
" منتدى الجاحظ"لّما عدت للنشاط مع ) في أواسط األلفینیات(بعد 

أّن الفكر الديني ") اإلسالمیون التقدمیون"التسمیة التي تلت (
. الیساري، الذي كنت أستند إلیه ألغذي فكرتي، لم يعد له باع  

الیسار، إن جاز التعبیر، وذلك بغیة  مع ھذا، قررت مواصلة السیر على
، يقینا مني أّن ھذه القیمة المحورية "الوسطیة"استھداف الوصول إلى 

في اإلسالم دينا و فكرا وثقافة من بین المكونات التي ينبغي أن تنجز 
إنجازا أي أنھا لیست موجودة بصفة فعلیة في التفكیر الشعبي 

.للمسلمین  

سي للفكرة العامة التي أشتغل علیھا وكانت تسمیتي للرافد السیا 
وسیلة لإلسھام في انفتاح المبدأ العلمي أكثر فأكثر " الیسار المؤمن"بـ

على المجال العقدي ومنه على المجال االجتھادي فالمجال 
وسیلة إستراتیجیة نھدف من " الیسار المؤمن"أي أّن . السیاسي

بر العمل السیاسي ورائھا إلى  بلوغ  الوسطیة في أبعادھا الشاملة ع
الوسطیة "بـ ة الھدفمن ھذا المنظور جاءت تسمیو. غیر المباشر

".التألیفیة  

أية فائدة في مجال " إسالمیات اللغوية التطبیقیة"ھل ستكون للـ
بالتوازي، أخرى سیاسیة لدى  تأسیس قدرة علمیة وقدرة فكرية و،

ر له المسلم المعاصر حتى يكون ال فقط شاھدا على عصره، كما نظ
مالك بن نبي، وإنما أيضا فاعال في عصره أي ُمولدا لواقع جديد، كما 
تمناه له عبد الوھاب المسیري؟ وھل بإمكان ھذه الفكرة تجسید ما 

ربما ، و"الفصل والوصل"محمد عابد الجابري والمتلخص في بحق فیه 
نه وشرحه محمد أركون من تفكیك للفكر اإلسالمي حتى بیسھیل ما ت

سلم استساغته بلغة العصر؟ وھل بمقدور الفكرة أن تضیف أّي يعید الم
اصدي لمحمد الطاھر بن عاشور ومحمد الطالبي قسند لالجتھاد الم

 وغیرھما؟
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الوطنیة  نخبةذلك ما نرجو أن يلقى إجابة لدى قرائنا الكرام ولدى ال 
.ولدى أمة اإلسالم  

 محمد الحّمار
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 األلُسنّیات إلحیاء الَكفاءة في فھٍم اإلسالم والَحیاة

 كیف َيرتقي المسلمون من َطور الُجمود إلى َطور الَحركة

 

" باب االجتھاد غیر مغلق" و من أجل إعالن" الحركة"إلى " الُجمود"ِمن 
ذلك ما أّكد علیه علماء اإلسالم ". نظام عالمي عادل"وابتغاء 

بجامعة كشمیر الھندّية ُمنّوھین بَموقف  2009صائفة  المجتمعین في
عقیدة "محّمد إقبال من " شاعر الشرق"كل من  اإلمام الغزالي و 

الحیاة ال تتحّمل أن تكون جامدة وأّن الحركة إنما "، مؤكدين أّن "الحركة
الكلمة كلمُة حّق ولكن ھل ھي كافیة لتروي  )1(." ھي طبیعیة

ئمي الحضارة َو ِلُتغنیھم من جوع؟عطش ملیاٍر ونصف من  صا  

وسیلة فّعالة الستنھاض ِھمم " عقیدة الحركة"ما من شك في أّن 
األّمة وَحثھا على النھوض بنفسھا، إّال أّن ھنالك إشكالیة منھجیة 
إّن . ُيحِدثھا مثل ذلك القول الذي حظي بإجماع مؤتِمِري جامعة كشمیر

والتفسیر التقلیدي " م الكالمعل"مثل ذلك القول يبقى ناجما عن عقلیة 
ولئن وضع العلماء الُمجتمعون بجامعة كشمیر، . للقرآن الكريم

َمشكورين، اإلصبع على واحد من أبرز الروافد الالزمة الرتقاء المسلمین، 
الذي أعربوا عن استنفراھم إزاءُه ال تزال " الجمود"فالخشیة من تواصل 

التمّني بل ما وّقر في القلب لیس اإليمان ب: "واردة وذلك لسبب بسیط 
" الحركة"فَمن الذي سیعمل بمبدأ . )2(كما يقول األثر" وصّدقه العمل

إن كان العلم لم يتّم بعُد إدراُجه في صدارة ترتیب أدوات االجتھاد؟ وھل 
ُنصب عینیه بمناخ " الحركة"يتمّتع بعُد الُمجتھد الذي سیضع مفھوم 

في فھم القرآن خصوصا، وفي فھم فكري يوِلي عناية مركزية للكفاءة 
أضحت واحدة " فھم ُمعاصر لإلسالم"اإلسالم عموما، ناھیك أّن مقولة 

من الشّماعات التي يبّرر بھا العقل العربي واإلسالمي فشَله ويتمادى 
بواسطتھا في االستبداد الفكري، وذلك بُمحاوالته الیائسة 

ال تزيُد ُوجوَد " أْفھاما"ّبما وُر" َفھما"ِلإلسقاِط،على َعقِل اُألّمة قاطبة، 
 األّمة سوى التعقید ِتْلَو التعقید؟

ِعلٌم ولن َيسمح بالخوض فیھا وفي أسبابھا وظواھرھا " الحركة"إّن 
علم "فھل سنبقى قابعین في سّدة .وفوائدھا وُطرق تناُولھا إّال العلم
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د انتھى ؟ وألننا نعتقد أّن القرآن ق)3(" كالم العلم"أم سنعمل بـ" الكالم
تفسیُره بتلك الطرق القديمة، فإننا نقترح استخراج معاٍن َخفّیة من بین 

. معانیه، التي ال تنفذ، بطريقة العلم وباالستئناس بالتفاسیر الُمتداَولة
وفي ھذا السیاق َنمیل إلى االعتماد على اثنین من العلوم ِلما بینھما 

لمعاصرة وكذلك ِلما في الحیاة ا" الحركة"من شراكة في تبیین أھمیة 
يشتمل علیه كالُھما من أدوات ذات صالحیة الستیعاِب معاني القرآن 

والِعلمان االثنان ھما أّوال نظرية . الكريم في ھذا الزمان وفي كل مكان
إليلیا بريغوجین وأسالِفه وأتباِعه، وثانیا ومن باب ) البّناءة" (الفوضى"

.في علم األلسنیات" تحويليالّنحو التولیدي وال"أولى وأحرى نظرية   

لكن توازيا مع النَظريَّتین الِعلمیتین، الُبّد لنا أن نتدّبر القرآن وكذلك الواقع 
المعیش لكي نقدَر على إماطة اللثام على ما قد ُيفیدنا من ظواھر 

ونحن نفترض أن لن تكون اإلفادة حّقا ُمفیدة في ". الحركة"وخصوصیات 
الِفكري للمسلمین إذا لم تُكن نتائُج أّية  المرحلة الراھنة من النضال

دراسة من النوع الذي َنحن بصدد إنجازه ُموظَّفة  خیر توظیف في 
": ما قبل العلم"ُأنموذٍج ما أو مثاٍل ما يّتسُم بإدماج المعرفة من صنف 

" الفوضى البّناءة"نظرية : القرآن الكريم، مع المعرفة من صنف العلم
فإلى أّي واقع سنتحّول؟".ويلالتولید والتح"ونظرية   

من النظام تتوّلد الفوَضى ومن الفوَضى يتوّلد النظام؛ ذلك ما أكَدته 
. نظريات إيلیا بريغوجین استنادا إلى ثورة الدينامیكا الحرارية في الفیزياء
وبناء علیه، أعتقد أّنه باإلمكان أن ُنضِفي على ھذا الكالم معنى ينفُع 

الكريم وُمريدي تأصیل إيمانھم في واقع  المؤمنین، قارئي القرآن
أعتقد إجماال أّنه باإلمكان أن نستخرج من القرآن الكريم . حیاتھم

) فوضى بّناءة(عناصر متفرقة لم يتّم تسلیط الضوء علیھا بعُد ) النظام(
يسمح ) نظام(ثّم ُندمجھا في كیان أو بناء أو ھیكل أو بنیان أو تركیبة 

.وسیلة لھذا الغرضبھا العلُم المستخَدم ك  

حركة في حّد ذاته، نْقدُر إلحاق ھذا " التولید والتحويل"وإذا اعتبرنا أّن
المستند إلى نظريات كبار الفطريین السابقین  )4(المبدأ التُشومسكّي

في الفلسفة والعلوم الدماغیة وخاصة منھم روني ديكارت وبرتران 
لغرض فاأللسنیات ھي العلم الذي نقترحه وسیلة ل.روسل 
ساِرًدا برتران ُروسل؟ " الحركة"فماذا يقول تُشومسكي عن .)5(المذكور
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ِمن الدماغ اإلنساني تتوّلد قواعد النحو والممارسة اللغوية "إّنه يقول إّن 
؛ ذلك ما ُيصّر علیه العّالمة وأنصاره من مدرسة "من دون تعّلم سابق
ي ويشتمل منظور تشومسكي الفلسف.)6(الفطريین والوالديین

واللغوي على  صفات عديدة تْدُخل في الِحسبان لّما يكون اإلنسان 
ومن ھذه الصفات نذكر اثَنتین فحسب بناءا على . بصدد ممارسة التكّلم

أّوال، أّن الممارسة الكالمیة : مركِزيِتھما في دراستنا ھذه، وھما
و . ونسق وسیرورة ومسار، ولیست تقلیدا أو عادة أو اكتسابا" عملیة"

یا، أّن الوسیلة الطبیعیة والفطرية التي يستخدمھا الدماغ أثناء إجرائه ثان
على عكس " ِإنَدْكِشْن"باالنكلیزية " (استقراء"التكّلم ھي الـ" عملیة"لـ
  ").االستنباط"أو " استخراج"وھو الـ" ِدَدْكِشْن"

فحین يُغوص الباحث في الواقع الَمعیش بالتوازي مع الواقع اللغوي من 
في القرآن الكريم بالتوازي مع نظام اللغة من الجھة الثانیة، جھة، و

اإلسالم الخفیة بین سطور ) من تركیبات(ابتغاَء إبراز التشابه بین تركیبة 
كالم اهللا العظیم وبین تركیبة اللغة، وھو تشابه بّیّنا بعض أوُجھه في 

، سوف يمیُل إلى افتراض أّن الشريعة السمحاء )7(مقاالت سابقة 
ثّم يلتزم بإثبات أّنھا قد تكون ھي األخرى، مثل " نحُو اإلسالم" ھي

، ما "التولید والتحويل"في نظرية تشومسكي، حاملة ِلِصفة " النحو"
يحِفُزه على محاولة بیاِن أّن، زيادة على أّن الخیر والشر ُمتأّصل في 

، فإّن الجزاء والعقاب قد يكونا )وھذا معروف لدى الُمسلم( نفس البشر
ھما اآلخران ُمسّجالن في جینات اإلنسان وأصُلھما ثابت في عقل 
. اإلنسان وفي نفِسه، تماما مثلما ثبت تجّذُر أصول قواعد اللغة فیه

وفي ھاته الحالة، وباعتبار أّن الشريعة اإلسالمیة ھي الَوجه الظاھر 
أن  للجزاء والعقاب، فالباحث ُمطاَلب ِبَبیاِن ما إذا كان األجدُر بالُمسلم

طالُب اللغة " يستقرأ"قوانیھا من داخل عقله و نفسه،مثلما " يستقرأ"
من كتاب اهللا " استخراجھا"قواعد النحو منھما، عوضا عن االكتفاء بـ 

بما (العزيز ُموِصدا السُّبل الطبیعیة والَخْلقیة الُمؤّدية  إلى أغوار العقل 
، أعني أغوار ما )دّينةبما فیھا النفس الُمت(والنفس ) فیه العقل الُمتَدين

. أِلفنا تسمَیَته بالُممارسة الدينیة  

) في اللغة" الحركة"بخصوص صفة (من خالل المشھد األّول للُمقارنة 
وعلى سبیل الَحوصلة ِلما تقّدمنا به، نستنتج أّن اللغة ُممارسة، 
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وُنضیف أّن ھذه الممارسة ھي التي َتصنع النحو ولیس العكس، حسب 
وطالما أّن ذلك كذلك فإّن التوّجه الذي ُيمّیز عملیة .سكّيالتقويم التشم

أصول قواعد اللغة ثابتة في الدماغ، ومنھا : التكّلم سوف يكون كاآلتي
تنطلق ُممارسة التكّلم، ومنھا يتّم تكّون قواعد النحو بعملیة 

مع الِعلم أّن الُممارس، في الُمعادلة التشمسكّیة، ال " . استقراء"الـ
فذلك ال يجُب أن يعني أّن .ُغّره وجود ُكتب النحو في المكتباتيجب  أن َي

.النحو الُمُبّوب بصفة أكاديمیة مقّدمة لُممارسة اللغات  

فسیقّدم لنا اإليمان ) وھو يخّص التدّين(أّما المشھد الّتالي للُمقارنة 
لیس اإليمان بالتمّني بل ما وقر في القلب وصّدقه ("بمثابة الممارسة 

وَكون أصول الَمیل إلى اإليمان ثابتة في التكوين البیولوجي  ،")العمل
، وَكون الشريعة اإلسالمیة تفوق وتتجاوز وتتعالى عن )8(لإلنسان

ما ھي عالقة : والذي يتبّقى عندئذ من الُمعادلة ھو. الُممارسة
الممارسة الدينیة بالشريعة؟ أال يمكن أن تكون ُمماثلة لعالقة 

يتوّلد (نحو؟ وإن كان األمر كذلك، ماذا يجب أن يتغّیرالممارسة اللغوية بال
في منظومة التَدّين؟  ) ويتَحّول   

بادئ ذي َبْدء، ماذا يقول القرآن عن التولید والتحويل في َخلق الحیاة؟   

الذي ُيحیي "فھو تعالى . التولید والتحويل من ُسنن اهللا في الخلق
ُمخرج الَمّیت من "و) 19:  30الروم "(يخرج الحّي من الَمّیت"و" وُيمیت
:  2البقرة "(أحیاكم ثم ُيمیتُكم ثم ُيحییُكم"والذي ) 95:  6األنعام (الحّي 

َجَعل من الماء كلَّ شيٍء : "وھو سبحانه الذي وّلد الحیاة من الماء).22
، والذي  يحّول نھارنا إلى لیلنا من دون أن )30:  21األنبیاء "(حّي

يولُج اللیَل في النھاِر ويولج النھار : "التحويل يفاجئ سبحانه فطرَتنا بھذا
: ، والذي سّخر لنا تحويل الماّدة إلى طاقة)29:  31لقمان "(في اللیِل

ياسین "(الذي َجعل لُكم من الشَجِر األخضِر ناًرا فإذا أنُتم منه ُتوِقُدون"
36  :80(  

وماذا يقول القرآن عن التولید والتحويل بإزاء اإليمان ؟   

جب إَذن إن اعتبرنا التولید والتحويل من ُسنن اهللا أيضا في تعويد فال َع
المسلم على التعامل السلیم مع قوانین الشريعة السمحاء وذلك من 
خالل الممارسة الیومیة لمناسك الدين الحنیف والعمِل من أجِل تثبیت 
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واهللا عّز وعال وَعَد َخْلَقه بأن يساعدھم على اكتشاف السنن . اإليمان
سُنريھم آياِتنا في اآلفاق وفي أنُفسھم :"السُبل الدالة على اّنه حّق و
وھو الذي يحثُّ اإلنسان ُعموما على إعمال ). 53:  41ُفّصلت " (اآلية –

أَوَلْم َيتَفكَُّروا : "، أال َوھَو داخل النفس "التفّكر"العقل ويُدّله على َمكَمِن 
 30الروم ." (اآلية -واألرَض إالَّ بالَحقِّ في َأنُفِسِھم ما َخَلَق اُهللا الّسماواِت

كما أّن سبحانه ھو الذي يبّدل السماء من َلون إلى َلون، والتوقیَت ).8: 
من اللیل إلى النھار ِلیجَعله ُمالئما لإلنسان المسلم في حیاته وُنُسكه 

وُكلوا واشربوا حتى :" مثل فريضة الصیام وما َتِبعھا من سحور وغیره
). 187:  2البقرة "(م الخیُط األبیُض من الخیِط األسوِد ِمن الَفجرَيتَبیَن لُك

كما أّنه سبحانه ُيَطمِئننا بتأكیده على تداول الفرح والترح وتداول 
 94الشرح "(فإّن مع الُعسر ُيسرا: "الخالص والعراقیل بُحكِمه جّل جالُله

). 7:  65طالق ال"(سَیجعُل اُهللا بعَد ُعسٍر ُيسرا"و كذلك بَوعده أن ) 5: 
وحّتى الصالة، فباإلضافة إلى َكْوِن الخالق ُيقّدمھا َدوما في صدارة 

، فھَو ُيَوّفر لنا ُفرصة ُرؤيتھا، ھي وما ُيرافقھا من )ِعماد الّدين(المناسك 
واجِب ِفعل الَخیر، في صدارة تمشٍّ ُمنقذ من الضالل، له صفات 

وھذا التمّشي اإللھي  . اٍرالُمَمیِّزة لكّل  سیرورة  أو َمس" التحّرك"
يا ُبنّي أِقِم :"َنلمُسه من كالم ُلقمان إلى ابنه، إْذ جاء في ُمحَكم التنزيل

الصالة وأُمر بالمعروف واْنَه عن الُمنكر واْصِبر على ما َأصاَبك إّن ذلك من 
)17:  31لقمان "(َعزِم اُألمور  

بة الوجودية ِلَخلق وما قوُل الحیاة  في التولید والتحويل من منظور التجر
 اهللا؟

ماذا عن الممارسة الیومیة لمبدأ التولید والتحويل حتى في صورة 
افتراض عدم توّفر كتاٍب عظیم اسُمه القرآن لدى اإلنسان؟ أَلْم يتعامل 

َوردت الكِلمتان في سورة " (الشرعة و المنھاج"المرء، بدون اعتبار 
دأ التولید والتحويل بصفة التي سینزلھا له اهللا، بمب) 48:  5المائدة 

 فطرية ووالدية؟

فلّما يتوجه رجٌل مَھدَّد، مثال، في ُممتلكاته إلى رجل ُيھّدده بسرقتھا 
،  ال يقولھا فقط َمن "إن تأخذ كذا مني فسوف أقطع يدك:"منه، قائال له 

َتربَّى على حّد قطع يد السارق في اإلسالم وما جاء معه  من ُحدود 
إلسالمیة السمحاء، بل يقولھا أيضا كّل من ينفعل أخرى في الشريعة ا
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بالفطرة ضّد عمل الشّر فیسّنھا كأقصى عقوبة لفائدته وِلَردع أو عقاِب 
يقولھا زوٌج غاضب تشّنجت أعصاُبه على . من َھّدده أو من اعتدى علیه

إثِر سلوِك امرئ ُيعاكُس زوجَته وُيراودھا عن نفسھا أو ُرّبما زنى معھا، 
بسبب  فظاعة  صنیعك سُأرسُل إلیَك من سُیؤّدبك فینھاُل :"ائالفیقّرُر ق

، ال يتفّوه بمثل ذلك الكالم فقط "علیك ضْربا حّتى الموت إن لزم األمر
من ترّبى على معرفة أّن عقاب الزاني في القرآن ھو الَجلد، بل يتفّوه 

به القاصي والّداني من خلق اهللا مّمن غَلَبھم الغیظ فانساقوا إلى 
. سالیب، عنیفة ال محالة، ولكّنھا طبیعیة وفطريةأ  

أعتقد أّن من الطبیعي أن تسمع كالما مثل كالم  الرُجَلین على لسان  
. الھندّي والصینّي والھندوسّي والكنفوشیوسي والزرُدشتي وغیرھم

من الُمتَأّكد أّن وصايا الثأر واالنتقام وغیرھا مثل تلك الصادرة عن 
ر وصايا  ِفعل الخیر والصدقة ومساعدة ِضعاف الحال، الرُجَلین، على غرا

والِحفاظ على عالقات صلة الرحم و القرابة وعالقات ُحسن الِجوار 
وغیرھا، كان َمعموال بھا في الشرائع البشرية القديمة، قبل مجيء 
التوراة ثم اإلنجیل ثم آخر الكُتب، القرآن العظیم، ما ُيَبرھُن على أّن 

لى ِسماِت التنكیل بنظیره اإلنسان َلو مّس عرَضه أو اإلنسان مجبوٌل ع
شرَفه بُسوء مثلما ھو مجُبوُل، في الُمقابل، على ِسمات ُنكران الذات 

.والتواضع واالعتراف بالجمیل  

وماذا يقول القرآن في التولید والتحويل من خالل التجربة الوجودية 
 لإلنسان، مخلوق اهللا؟ 

نفسه تماما، من باب التجربة المخَبرّية، من أعتقد أّن اإلنسان َلو جّرد 
ِلُینجیه ال (الذي سیخّصه به اهللا " الشرعة والمنھاج"ثقافة الدين ومن 

محالة من االعتباط وإھدار وقته في التخمین والتدّبر في ما لیس فیه 
، ثم َلو جّرب اإلنسان َرْصد وُمساءَلة َنوامیس وُسنن الفطرة التي )تدّبر

إّنا خَلقنا : "ھا، في المستوى األزلي، من طرف خالٍق دارٍٍھو مجبوٌل علی
إّنا َھَديناُه  -اإلنساَن من ُنطفة أمشاٍج َنبتلیه فَجَعلناُه سمیعًا َبصیرًا

، َسوف يتوّصل إلى )3و  2:  75اإلنسان "(السَّبیَل إّما شاِكرًا َو إّما َكفورًا
وبالطبیعة  نتیجة باھرة؛ سوف يكتشف أّن عالقته بمثیله اإلنسان

وبالبیئة وما في ھذه العالقة من تواصل أصلّي مع الخالق، فاطِر 
السماوات واألرض وما بینھما، إنما ھي عالقة محكومة، بدرجات 
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وقد تكون استحالة تقريب . متفاوتة ال محالة بمبدأ التولید والتحويل
 الدرجات ھي التي ُتمّثل سَندا قوّيا لفائدة تنزيل الشرائع السماوية

عموما والشريعة اإلسالمیة على َوجه الُخصوص، ولكّن ھذا األمر ال ُھو 
.من مشموالتنا وال ُھو من أغراض ھذه الدراسة  

فاإلنسان، بَصْرف النظر عن كوِنه ُمسِلما، في داخله الخیُر وكذلك  
 7:  91الشمس "(ونفٍس وما َسّواھا، َفألَھَمھا ُفجوَرھا وَتقواھا: "الشرُّ

حینئذ ما .رينا سبحانه الشاكلة التي  خلَق علیھا اإلنسانكذلك ُي). 8و
وھو اختیار من ". إّما شاِكرًا و إّما َكُفورًا: "على اإلنسان إّال أن يختار

وھَديناه : "الداخل، من داخل الَھدي الذي في دماغه وعقله ونفسه
وما . واالختیار من الداخل ھو التولیُد والتحويُل). 10:  90البلد " (النجَديِن

سیختاُر اإلنساُن ھكذا تولیَدُه ھو من ُھدى اهللا؛ إّما قوانیُن الفطرة 
: ، وھو ما َيرتضیه له اهللا؛ وإّما قوانین الفطرة الرديئة"شاكرا: " الطّیبة

كما أّن صفة التولید والتحويل . ، وھو ما َيُحثه اهللا على اجِتناِبِه"َكُفورا"
سُنريھم آياِتنا في اآلفاِق وفي "مة وردت في تفسیر ابن كثیر لآلية الكري

أْي سُنظھُر لھم دالالتنا :" حیث يقول) 53:  41ُفّصلت " (اآلية - أْنُفِسِھم
وُحَجِجنا على َكون القرآن حّقا مَنّزل من عند اهللا، على رسول اهللا صّلى 

وُيحتمُل أن يكون الُمراد ... من الُفتوحاتخارجّیة  اهللا علیه وسّلم بدالئل
، من المواد واألخالط ُمَرّكٌب منه ما اإلنسان") في أنُفِسِھمو"من ( 

)10) (9("…والَھیئات العجیبة      

ولَكي ُنَنّزل حديثنا إلى واقع العالم الیوم وعمل اإلنسان فیه، َدْعنا نرى 
كیف أّن طريقة  التولید والتحويل لتلك القرارات بَوصِفھا قائمة على 

إّنما ھي ُنسخة طبق األصل ِلما أنجزته  قوانیَن مجبوٌل علیھا اإلنساُن
العلمانیة، على أرض الواقع وعلى المیدان، في التاريخ الُمعاصر 

فاإلنسان الذي افترضناه جَدال ُمجّرًدا من ).والیھود تباعا(للمسیحیین 
وھو الُمواطن المسیحي . بل َقْل ھو مازال موجودا. الشرائع ُوجَد فعال

، الذي ُعرف،و ما ...)الیاباني والكوري والصینيوالیھودي، وُرّبما أيضا (
ُيمكن أن ُنعّرفه اآلن، في . العلمانیة/زال ُيعَرف، بُحسن توظیفه لالئیكیة

ضوء تعريفنا للتولید والتحويل، بأّنه مواطٌن َنَزع عن طواِعیة ِكساء الدين 
في ممارسته للحیاة وللشأن االجتماعي العام،أو ) كّل دين(والتدّين 

ُقصارى ُجھده لیفعل ذلك، ما جعله يفترض نفسه إّما غیَر ُمَسّیٍر   بَذَل
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وإّما ُمَسیًَّرا ) الماأدرّيون والُملِحدون النُّفاتّیون(بالَمّرة من لُدن قّوة خارقة 
بصفة ُجزئیة ، أي ُمحافظا على عذارة خلِده من الركون إلى التسییر 

. و دوالیب الّدولة اإللھي في  شؤون السیاسة وتسییرالحیاة العمومیة
المسیحي الیھودي، كنتیجة " التََّعْلِمن"فالذي َحصل بُخصوص نَمط 

لذلك، أّن العلماني نَجح إلى حّد بعید في صیانة قوانین الفطرة الطیبة 
بالرغم من إذعاِنه، بالتحديد اإللھي، لمشیئة خالٍق داٍر بأسرار ھذا 

وال على تولید وتحويل والذي حَصل أيضًا أّنه لِقي نفسه مجُب. الكون
قرارات اللَّوم أو االشمئزاز أو الزجر أو العقاب أو الثأر من داخل تركیبته 

العقلیة والنفسیة، وكذلك على تولید وتحويل قرارات المكافأة  مثل 
الشكر أو االعتراف بالجمیل، انطالقا من وضعیة ُمعّینة، سّیئة مثل 

نة أو االضطھاد، أو َطیبة مثل التعّرض إلى الخیانة أو السرقة أو اإلھا
ومن ثّمة قام ھذا .إسعاف المريض أو نجدة الغريق أو إطعام المسكین
في اإليمان وفي (اإلنساُن، الذي اختار التجرُّد من الشرائع السماوية 

أن ُيترِجم ما أسفر عنه ) السیاسة فقط، أو في السیاسة فَحسب
وعواطَف وأفكاٍر وآراٍء  استخداُمه لألداة التولید والتحويل من مشاعَر

وعل مواثیق " الـقانون الوضعي"ومواقف و قراراٍت، على قانون ُسّمي بـ
جّد ھامة وجّد متطّورة تخّص الحريات األساسیة وحقوق اإلنسان 

.والحقوق المدنیة وحقوق المرأة وغیرھا  

المسیحیة (ھكذا ُندرك أّن أولئك العلمانیین األصلّیین فّرقوا بین دينھم 
وبین الدولة والحیاة قبَل أن ) باعا الیھودية  وغیرھا ما عدى اإلسالموت

َينكّبوا على التفاعل الفطري والوالدي مع الحیاة ومع إدارة الشأن العام 
وقد َيفھم ُمعظم المسلمین أّن ذلك شيء جمیل وأّن ھؤالء . بالسیاسة

وقد . جملقد أنجزوا ذلك باالحتكام إلى وسائل العلم؛ وأّن ھذا إنجاُز أ
يستنتج كثیر من المسلمین، مّمن يبغون اإلقتداء بھم، أّن من أعظم 
إنجازات ھؤالء أّنھم قد قرؤوا الواقع بالِعلم عوضا عن الدين وأّنه ثبت 

. لديھم أّن العلم وحده يوصل أتباعه إلى أعلى مراتب الّرقّي والحضارة
ذا األمر األخیر ولكن، باعتقادنا، يجب على الُمسلمین أن ُيدركوا أّن ھ

من أخطر التھديدات على المسیرة الفكرية والوجودية لديھم، إذ أّنه جدُّ 
.َمشكوٍك فیه تاريخّیا وسیكولوجّیا بالخصوص، كما سنرى إجماال  
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، َنسوقھا لكل واحد مّنا انبھر بما وصل إلیه الغرب بالئیكیته "ھیھات" 
ونحُن ال يمكن أن نكون  َفُھْم لیسوا نحُن،. من تقّدم وُرقّي) علمانیته(

العلماني من عند / ال ُيمكُننا استنساخ ھذا التَمشي الالئیكي. مثلھم
لماذا؟ ألّن أنموذجھم غیر قابل . المسیحیین ومن تِبع تَمّشیھم

فاالستنساخ له قواعد، ومن قواعده التولید .لالستنساخ من ناحیة
ثقافیة والُعقدية والتربوية فھل َتربُتھم ال. والتحويل انطالقا من الخاليا اُألم

ھي ُتربُتنا حتى نتفاءل بنجاح استنساخ أنموذج للحیاة من لُدنھم؟ 
وألّن، من ناحیة ثانیة، الفرق بینھم وبیننا في التعامل مع نوامیس 

ُھم َتَحتَم : الفطرة والوالدة مثل نوامیس التولید والتحويل ھو اآلتي
من الدين، بینما نحن محكومین علیھم التعامل معھا بالِعلم مع التجّرد 

بالتعامل معھا بالِعلم، مثلھم، لكن، وھنا تتنّزل الُمفارقة المنھجیة 
فقد سبق أن رأينا في ھذا المقام .الكبرى،مع استحالة التجّرد من الدين

وفي غیره أّن دين اإلسالم، دون سواه من األديان السماوية أو غیر 
ما الذي أحدث ھذا : سائل أن يسألول. السماوية ھو دين الفطرة بامتیاز

التباين الرھیب، أي كیف يُكون ديُننا دين فطرة ونحن لم نقدر على 
لماذا ) األلسني" الّدال"لكي نستعمل ( استجالء واستبیان واستنباط، و

قوانین الفطرة بواسطته،أي لماذا لم ُنطّبق  "استقراء"لم نقدر على 
لمانیة  كَحل لیس مثله حّل ألّنھا خیاٌر اإلسالم؟ أذلك َمَردُّه اإليمان بالع

طبیعّي ومتناسق مع النمّو الثقافي للبشر كاّفة؛ مثلما ھو سائد في 
أوساط علمانیة عديدة من بین المسلمین؟ أْم أّن مَرّده زواُل الرغبة في 

اإلسالم كديٍن صالٍح للتطّور؛ مثلما ھو سائد لدى البعض اآلخر من 
ّمة؟ أم أّن الرغبة في تحیین اإلسالم العلمانیین من بني ھذه األ

موجودة ولكن تصحُبھا ُقدرة عجیبة على الِحفاظ على األوضاع الفكرية 
والتربوية والُعقدية السائدة، مع الِعلم أّن التُّربة التي يترعرع فیھا ھذا 
النوع العجیب من القدرة السالبة ما ھي إّال تكريٌر لفقدن الكفاءة في 

یاة مًعا؛ مثلما ال يعتقد أحد وال ُيريُد أحٌد أن يعتقد؟فھم اإلسالم والح  

قبل اإلجابة المباشرة نقول إّن تْرك اإلسالم في ثقافتنا ال ُيَعّد حّال  
بل بالعكس، تْرُك اإلسالم لفائدة . جمیال مثلما ھو في ثقافة اآلخرين

ا العلمانیة ھو إعالن بالفشل للمنظومة الفكرية والعلمیة والثقافیة عندن
. و كالُمنا ھذا لیس َدْحضا للعلمانیة بأّية صورة من الصور.بتمامھا وكمالھا

بل بالعكس، إّنه اعتراٌف بأّن العلمانیة إّنما ھي مھارة ُتكَتَسب، مثل 
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إّنه ِنداء ". االكتساب"سائر الَمھارات الُمَبّوبة تعلیمّیا وَترَبوّيا في خانة 
مل على تحصیل الَمھارة الِعلمانیة من أجل الع) َموصوٌل بالَعُضد الِعلمي(

بواسطة الدخول من بّوابة دون سواھا؛ الدخول من بّوابة التأصیل 
الفكري فالثقافي ثّم يأتي َدور السیاسي، ِعوضا عن التمادي في 

الُمخاطرة بولوج بّوابة ُمحكمة الَغلق، إن َلم َنُقل َتفتُح على متاھات لن 
ج منھا ثّم العودة إلى قواعده ساِلٍما و تسمَح ِلَمن جّرب ُولوَجھا الُخرو

بّوابة االغتراب واالسِتالب بواسطة االقتداء الَحْرفي بالغرب : ُمعاًفا
إّن ما نرمي إلیه ھو َبیاٌن بأّن اإلسالم َيسمح، في مساحات . الِعلماني

ال تزال َعذراء في ما بین سطور القرآن والحديث، رغم إعالٍن ِضمني 
طرف ُعلماء الدين والُمفّسرين، بقراءة ِلمسائل بإتمام تفسیرھا من 

التقّدم، تكوُن أكثَر تطّورا وأكثَر تالُءٍم مع واقع المسلمین وعقلیاِتھم من 
نقُصد أّنه قد . )11(ذلك الشكل من العلمانیة الذي نشأ في بیئة غربیة 

آَن اَألوان ألن ينَكبَّ المفّكر العربي واإلسالمي على تحويل ِوجھة 
ه وانشغاله، بل ُقل وَھوسه، من ِوجھة إلى ِوجھة أخرى أكثر اھتمام

.تفّتحا وأكثر واقعیة  

فِعوضا عن الّتھافت على ضّم العلمانیة في شكلھا الخارجي َضما  
أو ما ُيقاِبلھا من تھافٍت معكوس ) العلمانیون/ مثلما يفعل الالئیكیون(
لتاريخي، وذلك على إعادة إنتاج أنموذج شبیه باألنموذج اإلسالمي ا(

، وجَب على المثقفین العرب والمسلمین )من طرف اإلسالم السیاسي
أن ُيصّوبوا مھاراتھم في الفھم واإلدراك والتمّعن وإعمال العقل نحو 

إّن الِحرص على توّخي العلمانیة من طرف كثیر من : اإلشكالیة اُألم 
وھذا مَردُّه حالة . مثّقفینا صار ِحْرصا على اعتناِقھا وكأّنھا تعويض للّدين

كأّني بھا تجذُب الشخصیة العربیة  )12(َمَرضیة من النوع الُفصامي 
اإلسالمیة جذبا نحو ُحلول االستالب وتدفعھا دْفعا بعیدا عن أّية ُمحاولة 

للتطبیق العقالنّي ِلإلسالم، وذلك من دون توّفر سبب منطقي مؤّكٍد وال 
َجرٍَّب؛ من دون توّفر أسباب سبب ُحقوقي مبیٍَّن و ال سبب ِعلمي ُم

إذن، إذا توّفرت اإلحاطة، .قوية المتن تخدم لفائدة التخّلي عن اإلسالم
ھكذا، بُلّب اإلشكالیة، فلم يْبَق إّال أن ُيحاول ُمثّقفو العلمانیة من 

المسلمین وكذلك ُنظرائھم من اإلسالمیین، طرَح تلك اإلشكالیة اُألم 
نُعنا من إنجاز قراءة ُمتطّورة لإلسالم ما الذي يم: من المنظور اآلتي

تكون، بتالُؤمھا مع عقلیاتنا، كفیلًة بتولید العشرات بل اآلالف من 
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المعاني التي ُتضاھي أو تفوت معنى العلمانیة بالذات؟ بكالم آخر، كیف 
ُنفّسر عدم جاھزّيتنا لتطبیق اإلسالم؟ ألیس تطبیق اإلسالم مطلبا 

ھل سوف لن يكّف بعضنا على تخويف البعض مركزّيا من مطالب األّمة؟ و
بعُضھم بالترھیب بواسطة التنكیل بَفَرضیة : اآلخر بمثل ھذا المطلب

وبعضھم اآلخر بتوّخي أسالیب في الدعوة والتبلیغ ) العلمانیون(تطبیقه 
لم تُعد صالحة ِلَمن يعیش بین الُمسلمین، ناھیك ِلَمن ھو مؤمٌن 

ھذا األسلوب الّال بیداغوجي من تحّوٍل لَدعوة  ُممارٌس َبْعُد، وما ينجرُّ عن
الّداعیة وتبلیِغ الُمبلِّغ، في ُعیون المسلمین أّوال ثم في ُعیون غیر 

؟)اإلسالمیون(المسلمین ثانیا، إلى إعالٍن َتھديد بتطبیق اإلسالم   

لقد توّفر لَدينا بعُد الشطر األول من اإلجابة لّما أكدنا أنفا أّن عملیة  
لم تتبنَّ بعُد الِعلم كأداة كاِشفة عن أغوار القرآن الحكیم، ما  االجتھاد

لدينا مَرًضا ُمستحَدثا زيادة عن تلك الِعّلة األصلیة، وھو التدافع من " وّلد"
أجل االقتداء بالغربیین في االبتعاد عن الدين، وما يقابله من تدافع على 

ن االغتراب التطبیق الفوري ألحكام الشريعة من طرف من يُرّدون ع
ھؤالء ُيْخِلطون بین دين ال يقول بأھمیة . الخارجي باالغتراب الداخلّي

، ما جعَل ُدعاَته وَأتباَعه أّول َمن تَجّنبوه في )المسیحیة(العلم و الفطرة 
شأن السیاسة وإدارة الحیاة العاّمة، وبین دين العلم والفطرة 

وأولئك . ّصیانة والّتكرير، الذي ُھو بَطبِعه َمدعاة لإلتباع وال)اإلسالم(
.)13( ُيخلطون بین الدين والدولة بما لم َيسمح ِبَخْلطِه الديُن نفُسه  

أّما الشطر الثاني لإلجابة عن سؤال لماذا لم ُنفلح في تطبیق اإلسالم  
إذا كان المسلمون ال يتعاملون مع الشريعة السمحاء مثلما : فھو اآلتي

مع اللغة، فكیف ُھم يتعاملون معھا  يتعامل طالب اللغات، أو المولود،
في الوقت الراھن؟ إّنھم يتناولونھا إلى يوم الناس ھذا، وبسبب انغالق 

وعلوم ) في الدين(المجتھدين على أنفسھم في باب علم الكالم 
التفسیر واالجتھاد التقلیدية، مثلما ال يتناول متَكّلٌم لغة يتكّلُمھا ؛ أو 

الم كُكّل مثلما كان  متعّلمو اللغات في النصف ِلَنُقل إّنھم يتناولون اإلس
األول من القرن المنقضي يتناولون اللغة، أي قبل الثورة األلسنیة التي 

جملة : أتى بھا نعوم تشمسكي بفضل نظرية النحو التولیدي والتحويلي
الشريعة وجب على /الُحدود، المبّوبة داخل نظام الّنحو/ من القوانین

من كتاب " استخراجھا"ا عن ظھر َقلب، بْعد المستعِمل أن يحفظھ
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والحال أّن مبدأ .في تدّينه/كتاب اهللا العزيز، ويطّبقھا في كالمه/النحو
التولید والتحويل يقتضي اعتبار اللغة ،وبالتالي الدين أيضا، في مقاربتنا 

كما " الفطرية"التشبیھیة، نظاما، بالتأكید، ولكنه نظام يمتاز بصفات 
ما يحمُله دماغه وعقُله " استقراء"عل الُمتَدّين مطالٌب بـأسلفنا، ما يج

وما نفُسه ُحبلى به، من أصول القوانین الُمسّجلة في جیناته، شريطة 
أن يكون بصدد ممارسته للّدين أي من خالل تجربة التدّين بالذات ولیس 

أو " العملیة"من خالل العبادة الّدغمائیة ؛ وتلك ھي مواصفات 
التي يعتبُرھا ) باالنكلیزية" ْبُروَساْس "("المسار" أو" السیرورة"

تشمسكي ومدرسُته عمودا فقرّيا لجسم اللغة بعد أن اعتمدوا مبدأ 
التولید والتحويل كُمَحّرك، أو باألحرى كمجموعة كبیرة وكثیفة من 

.  الُمحّركات، لذلك الجسم  

، وھو بالضبط عكس "عملّیات"ھو في األصل " عملیة"فالمقصود بـ
اللغوية يقول رتشرد  وال  " العملیة"فبخصوص . التقلید واإلتباع والتلقین

ما يقصده تشمسكي ھو أّن السبب الرئیس في أن تكون ُمھتّما " إّن 
بالدراسة العلمیة لّلغة، ومن باب أولى وأحرى بالّنحو التولیدي، ھو أّن 

سواء  )14(." َلديھا مساھمة سُتضیفھا إلى َفھِمنا للعملیات العقلیة
في اللغة أو، كما يفرضه علینا غَرُض الُمقارنة، في الّدين؛ سواء في ما 

، نعتبُر أّن تصنیف تشمسكي "تدّين"أو ما شابھه من " التكّلم"يخّص 
كغاية للممارسة اللغوية، فیه من الشمولیة " فھم العملیات العقلیة"لـ

. اإلسالم العلمیة ما ُيؤّھله ألن يكون ُمدَرجا كغاية للممارسة دين
إّنه اندماجّي . سواء أماَرَس اللغة أم ماَرَس الّدين. فالعقل البشرّي واحد

 ).15(في كثیر من وظائفه، ناھیَك أّنه قادٌر على توحید النحو بالذات
وأَلیس العقُل القادُر على توحید النحو بقادٍر على َتوحیِد كّل فحوى 

ّين، أو الفطرة أو، ِلَم ال، العقل، ِبما فیھا على األقّل الَمیل إلى التد
الّدين؟ ونكون حینئذ شاھدين على لحظٍة رائعة، لحظة تالقي ُحكم 

مع ) التولید والتحويل ھي من خصوصیات الّدين،على غرار اللغة(الِعلم 
إّن الدِّيَن عنَد اِهللا اإلسالُم َوما اْخَتَلَف الذيَن ُأوُتوا :"ُحكم القرآن العظیم

، )19:  3آل عمران .")( اآلية -ْعِد ما جاَءُھُم الِعْلُمالِكتاَب إّال ِمن َب
). 33:  9التوبة ." (اآلية -ِلُیظِھَرُه على الدِّيِن ُكلِِّه"و  
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وإذا كان ذلك كذلك فَسنْزداُد يقیٍنا بأّن  ما ُيفیُد المسلمین في فھم 
وسیكون ذلك . عملّیات التكّلم سُیفیدھم أيضا في فھم عملّیات التدّين

ا طبعا شريطة أن يّتبعوا الرابط الرئیس، أعني استبیان ُقدرات َمیسوًر
العقل البشري على الّتأقلم مع قوانین سنَّھا شارٌع عظیم ذو الجالل 

أّما الذي سیترّتب عن التحّول . واإلكرام، ما لم َنفَعْله إلى يوم الناس ھذا
 المنھجّي في التدّين ھو أن يكون المسلم قادرا على تطبیق الدين

بواسطة منھجیات التعّلم العصرية الرامیة إلى استفزاز مھارات التفاعل 
الّديني والَمعرفي، بالمّد والجزر، مع " الَمدلول"لـ" الَباث"لدى الُمسلم 

وھذه السیرورة ال تُحّث ال على التطبیق اآللي . قوانین الشريعة
ض في للشريعة السمحاء وال، في الُمقابل، على ترِكھا جاِنبا والَخو

فقط ھو مساٌر يھدف إلى توفیر اإلمدادات الدماغیة . التجديد الھّدام
والشعورية لدى المسلم لكي يكون قادرا، بنفسه، على إصابة َمرماه 

َبل اإلنساُن على : "حین ُيطلب منه اختیار سلوكیاته ومواقفه وتحّركاته
ر يھدف إلى بكالم آخر،ھو مسا).14:  75القیامة ." (اآلية - َنفِسِه بصیَرٌة

إرساء الركائز العلمیة ، انطالقا من علوم التربیة والعلوم الدماغیة 
والعلوم السلوكیة وغیرھا ِلفھٍم أو ألفھاٍم، لتأويل أو ِلتأويالٍت ُمعاصرة 

. لإلسالم  

سوى إلعادة ) االجتھاد التقلیدي(فإلى حّد الیوم لم َيكِفنا ِعلُمنا 
اُصلنا مع أجداد أجدادنا منذ تّم تعّلمھم ما َنعَلُمه بعُد بفضل تو" اكتساب"

الفعلي للدين الحنیف مباشرة من سّید الُمعّلمین محمد صّلى اهللا 
أي استوَعب القرآن حّتى " ُخُلُقه القرآن"علیه وسّلم ، وھو الذي كان

؟ وھل "عملیة"وھل يتّم استیعاٌب وتماٍه من دون . تماھت معه ُخُلقه
جیا، أن ُيرسي المسلم عالقة مع دينه غیر يجوز الیوم، تربوّيا وبیداغو

؟ " استقراء"عالقة االستطالع و االستكشاف والتمحیص والنظر والـ
ألسنا نعِرُف ديننا كما ال َيعِرُف ديَنه أحُد،إّال أّننا نْجھل المسالك التي 
تقودنا إلى إعادة ربط األواصر معه؟ رِحم اهللا مالك  بن نبي وھو الذي 

ُمسلم ُمقتنع بِدينه من يوم أن أُُنزلت اآلية األولى في  فكّل:"صدق قوُله 
غار حراء، وَمن يحاول أن يأتي للمسلمین بوسائل القِتناِعھم بدنھم 

  ).16(" فإنما ُيضیع وقَته وربما يضیُع وقت الُمسلمین أنفسھم
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ھكذا ُندرك أن ال ُبّد للمسلمین أن يُكّفوا عن  تناول مسألة تطبیق 
لف وأن يعكفوا على  ُمجابھتھا من الّصدر ألّن الخیار اإلسالم من الَخ

الشريعة (األّول لم ُيوّلد لديھم سوى االلتصاق إلى حّد الَھوس بالنظام 
فاقدين السیطرة، في األثناء على اآللیات التي من شأنھا أن ) السمحاء

تشحَذ مھاراتھم في ُحسن التعامل مع ھذا النظام عبر عملیة اسمھا 
فَمعشُر الُمسلمین . وھنا يأتي الفرق بین الدين والتدّين. نممارسة الدي

يعرفون دينھم أكثَر وأفضَل من ِعرفھم ألنُفسھم، أي أّنھم يجھلون آلیات 
ال يمتلكون جھازا معاصرا للتدّين ُيبلور . التدّين ِطبقا ِلشروط العصر الراھن

ّين ھو والتد".اإلسالم صالح لكل زمان ومكان"لھم معنى وأبعاد مقولة 
فّن العیش بإبداٍع وابتكاٍر َوَلو تحّتم أن يقع إنجاز ذلك في ظّل نظام 

.تسّنه قوانین  

فھو الذي من المفروض أن يجّھز . وھنا تأتي األھمیة الُقصوى للُمفّكر 
لعموم المسلمین، ُممارسین للدين و غیِر ُممارسین، تصمیما لمنھج أو 

المتحّرر من قیود التقلید  مناھج تدّربھم على استبطان آلیات الفھم
وتصمیم المنھج لیس تألیفا لفھم معّین أو لتأويل معّین .والَحْرفیة

لإلسالم عن طريق تطوير الفقه مباشرة أو بأية طريقة ظاھرية أخرى 
أّدت، في ما أّدت إلیه، إلى التخّبط في اصطناع فتاوى أقرب للـ 

التَقوُقع داخل أشباه  منه لإلفتاء العلمي والُمنظَّم، وفي" الصندويتش"
منظومات إلنتاِج ِفقٍه أقرب ِلَمنتوجات الَمداجن الكھربائیة، أو للزراعات 
باألسِمدة الكیمیائیة، أوِلمنتوجات الَباُكورات في البیوت الُمكیَّفة منه 

للقانون الُمَوّلد من أرضیة فكرية اكَتَملت نُمّوھا الطبیعّي بواسطة أدوات 
ِم المنھج من طرف ُمفكرين ُجدد إّنما ھي شبیَھة فعملیة َتصمی. طبیعیة

ِبعمل الفّالح الذي يجب أن ُيَھّیئ التُّربة المزروعة فَیقلبھا حتّى ُتعطي 
وما . إن لِزم األمر، َمرغوٍبا فیه" ـبیو"ُأكَلھا ِبأن ُتنبت زْرعا، ِمن نوع الـ

ا أو أفھاًما ِفقًھا و أحكاما شرعیٍة ُمجدَّدة؛ َفھًم: أحَوَج الُمسلمین إلیه 
ُمعاِصرة ؛ تأويًال أو تأويالٍت جديدة؛ تكون كلُّھا نتیجًة لعملیة تحويلیة 

وَتولیدية تعِرُف انطالقتھا من داخل العقل العربي واإلسالمي المتحرِّك، 
َمنتوجا طبیعیٍّا لِفكٍر ُمتَجّذٍر في بیئته وفي َعصره وفي عاَلِمه وفي 

. )17( عالمّیته  
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الدين، " ُمتعّلم"التدريب بالقابلیة والَقبول من طرف  ولن يحظى مثل ذلك
، إّال في حال َيتوّفر في المنھج الُمصمَّم "ُمتَقّبل"ولیس بـ" باث"وھَو 

أسلوٌب ُيرّغبه في إعادة َربط األواصر مع الدين بتصويره له بطريقة 
العبادة : مسَتوحاة من الطريقة التي صّوره لنا بواسطتھا الخالق البارئ 

فالكدح وَرد في قوله ". السَّكینة"و" الكدح"فیھا تداول بین " ملیةع"
 84االنشقاق " (يا أيھا اإلنساُن إنَك كادٌح إلى ربِّك َكْدحا فُمالقیِه"تعالى 

أنت يا ابن آدم جاھد وُمجّد "وقد جاء في تفسیر لآلية الكريمة أّن ). 6: 
في َكّل لحظة تقطع بأعمالك التي عاِقَبتھا الموت، والزمان يطیر وأنت 

).18(..." شوطا من عمرك القصیر، فكأّنك سائر ُمسِرٌع إلى الَموت  

الخّالقة، " الحركة"في رأينا من أھّم الدالالت القرآنیة على " الكْدح"و    
والمسیرة . فھو مسیرة المؤمن وِسباقه نحو اهللا فاطر السماوات واألرض

كما " اعا وإّما أن يكون الشيَءالزماُن إّما أن يكون اختر"ھي الزماُن، و
وھي التي وردت في اآلية " السكینة"أّما . )19( يقول ھنري برجسن

ُھو الذي أنَزل السَّكینَة في ُقلوب المؤمنیَن لَیزداُدوا إيمانا مَع "الكريمة 
،فھي الجزاء الدُّنیوي الذي يحصل علیه ) 4:  48الفتح " (اآلية -إيماِنھم 

َنیله الجزاء األخروي؛ ھذا المؤمن الذي، بالرغم قبل " كادح"كل ُمؤمن 
في " زيادة"تتوّلُد لديه " السكینة"من توّفر اإليمان لديه، إّال اّنه بفضل

.اإليمان  

 

الشعائر (يتعّلق األمر إجماال باإلبحار، ال فقط في ما َظھر من اإلسالم 
". األخالق"و" الُمعامالت"وإّنما أيضا في أعماق ) واألحكام الشرعیة

يتعّلق األمر بانتھاج الُمسلم الممارس و المسلم غیر الممارس على 
الُمتكلِّم مع الّلغة، /حّد سواء لُمقاربة مماثلة تقريبا لُمقاربة  الطالب

ُموِلیان األھمیة الُقصوى للَخلق واالبتكار واإلبداع، باستقراء قواعد 
م ممارسة نظا: الدين من داخل النظام األشَمل/التطبیق الصحیح للغة

فھذا التمّشي من شأنه أن يفتح أمام المسلم . ممارسة الدين/التكّلم
ُفرَص اإلبحار في مساحات الّنص، قرآنا وحديثا، وھي مساحات بالرغم 
من َسعة قابلیتھا لإلبداع والتدّبر، تخضع عن طواعیة إلى أضواء كاشفة 

.السمحاء ُتَسّلطھا علیھا، بمنتھى الدّقة والرقابة، َمنارة الشريعة  
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كما يتعّلق إجماال بإتباع منھجیة في التعامل مع النص القرآني والسنة  
مثلما َقّدمناھا أنفا، " الفوضى البّناءة"الشريفة يشَتمل على مواصفات 

وذلك لن . وبأن تتَمّخَض عملیة التعامل تلك على نظاٍم ُمَتحّرر وتحرُّرّي
من القرآن الكريم ومن الحديث ُينَجز إّال باستخراج ما يلِزُم من عناصَر، 

الشريف، ثم ضّمھا في قالٍب أو نسق أو نظام أو كیان أو بنیاٍن أو ھیكل 
. يقوم مقام وعاٍء لفكرة أو لثقافة أو إلستراتیجیة أو ِلدْرٍس أو لبرنامج

ومن مزايا القالب والفكرة التي يحتوي علیھا أن تساعد المسلم 
امنة ِبَھَدف َفْھم اإلسالم من خالل على تفعیل كفاءاته الك" الُمتعّلم"

كما " (أخیه في الدين"ومع " نظیره في الخلق"التجربة الوجودية مع 
، وكذلك من خالل التجربة )قال علّي كّرم اهللا وجَھه في تعريفه لإلنسان

حینئذ ُيمكن القول إّن الغاية النھائیة . المیدانیة في الطبیعة وفي البیئة
ة ملِئه بالخیرات، وتباًعا الغاية النھائیة من من توظیف الوعاء بواسط

ونعني . من التحّرر الُمَنظَّم" المتعّلم"توظیف تلك الخیرات، أن يَتَمكَّن 
بذلك التفاعَل اآلني مع الواقع، من منظور القرآن والّسّنة، بالّتأكید، ولكن 

بآلیات الجَدل والشك الُموصلة إلى الیقین واالستقراء واالستشراف 
رھا من مھارات التدّبر المتعددة التي من شأنھا أن ُتساعد وبغی

المسلمین على االرتقاء بأحوالھم من ُظلمة اإلّتباع والتبعّیة إلى ُنور 
اإلبداع و االكتفاء؛ كّل ذلك بواسطة منھجیة ُمستخَرجة من أعظم نظام 

نظام اإلسالم؛ وُمطبَّقة على أضخم مسرٍح عَرفْته : عرفته اإلنسانیة
.مسرح الحیاة: سانیةاإلن  

الوعاء /أخیرا ولیس آخرا، ُيمكن تصّور االستعماالت المستقبلیة للنسق
: كما يلي  

استنساخ األنموذج المستخرج من القرآن في التربیة العامة والدينیة .1
واستقراء أنظمة ومقاربات موّلدة منه ُتعنى  بتطوير استیعاب اللغات 

ما أّن من النتائج الطبیعیة لھذا عوما واللغة العربیة خصوصا، ال سی
التمّشي  تأصیل اللغة في الثقافة من أساسھا، طالما أّن  المدلول 

سیتحّرر من العراقیل ) الديني بالخصوص والثقافي بصفة أعّم(
السُّوسیوألُسنیة و السَّیكوألُسنییة التي كانت تعِرُضه حصرّيا في وضع 

" اللغة"من إثراء " الكالم"و" ةالكلم"، حارمة  "الّدال"صراع متواصل مع 
. من االرتقاء إلى مستوى الحداثة، أو لنُقل إلى مستوى الَعصر  
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استنساخ األنموذج في الثقافة وفي الفكر لتولید مقاربات ومنھجیات . 2
وتصامیم ونظريات في الفلسفة ثّم في السیاسة وفي استراتیجیات 

.)20( التقّدم  

ختصاصات العلمیة المختلفة والمتعددة، حفز العلماء والباحثین من اال. 3
الصحیحة منھا والطبیعیة واالجتماعیة واإلنسانیة، النظرية منھا 

والتجريبیة المیدانیة، على االنكباب على إنجاز عملیة التولید والتحويل 
األولي ، أي تدّبر القرآن الكريم من منظور اختصاصھم ثّم استخراج قالب 

و بنیان أو ھیكل لیكون، بُحكم ُحسن تصمیمه، أو نسق أو نظام أو كیان أ
أنموذجا من القرآن، يمكن َسحُبه في مرحلة التولید والتحويل الثانیة 

.على مجال من مجاالت اھتمامھم ذي طبیعة مالئمة لألنموذج المتوّلد  

ھكذا ُرّبما يكون المفّكر العربي و المسلم قد َأعلن طالقُه من دون ِرجعة 
ائسة  لِتكرار مسیرة أثبت العلُم الحديث، على عكس من ُمحاوالته الی

مسیرة الزمن، ما حّتم علیه : )21(ما كان ُمتعارفا، استحالة تكرارھا
ُرّبما، أن ُيحاول من ھنا فصاِعٍدا َتكرير الشريعة السمحاء مثلما ُيكّرر 

... الُمھندس الذھب األسود   

:المراجع   

 

العلماء يقولون إّن " في مقال   2009-7-20بتاريخ " شمیر أوبزارفرك" ُذكر في النسخة االلكترونیة لـ) 1(
) :ح.ترجمة م" (باب االجتھاد غیر مغلق  

 http://www.kashmirobserver.net/index.php?id=2316:scholars-say-door-of-ijtihad-not-
closed&option=com_content&catid=2:local-news&Itemid=3 

"كلملت"على موقع . يقول الشیخ عطیة صقر إّن الحديث المذكور أثر عن الحسن البصري) 2(  

http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3727 

.أستاذ الفلسفة في الجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزيا العبارة ألبي يعرب المرزوقي ) 3(  

.نسبة لمكتشفه نعوم تُشمسكي عالم األلسنیات) 4(  

المعذرة إن كان (غتین العربیة وھذا ھو ما أنجزناه إلى حّد بعید ونشرناه في مقاالت متفّرقة، بالل) 5(
توجد المقاالت العربیة . واالنكلیزية) معظمھا محررا بلغة عربیة وسطى بین الفصحى والعامیة

:نشرت على " اإلسالم يتكّلم"ضمن سلسة مرّقمة تحت عنوان ) والوسطى(  

http://mohamed-hammar.maktoobblog.com 

 أّما المقاالت باالنكلیزية فمنشورة على                        
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http://islaminfrajtihad.canalblog.com 

:أو على    

http://www.articlesbase.com 

:على 2004- 8-17لـريتشرد  وال بتاريخ" من يخاف من نعوم تشومسكي؟"مقال : د التفاصیللمزي) 6(  

http://www.chomsky.info/onchomsky/20040817.htm 

. 5المرجع رقم ) 7(  

ا، األمريكي أدوارد أوزبورن ويلسن في كتابه بدأ بإثبات ذلك رائد السوسیوبیولوجی:في العلم) 8( 
سبق : في الدين).1986وُترجم إلى الفرنسیة في سنة،منشورات ستوك، ( 1979،"الطبیعة اإلنسانیة"

أن بّیّنا ذلك من خالل آيات الفطرة في القرآن الكريم وكذلك حديث المولود للرسول صلى اهللا علیه وسّلم 
)افي مقاالت سابقة على مدّونَتین(  

، دار القرآن الكريم، بیروت 268لمحمد علي الصابوني، المجّلد الثالث، ص " مختصر تفسیر ابن كثیر) "9(
1981.  

.تغلیظ الكلمات من اختیار كاتب ھذا المقال) 10(  

" النظام اإلسالمي نظام مدني خالص، والدولة اإلسالمیة دولة علمانیة :"حسن حنفي.يقول د) * 11(
":سالم العلمانياإل"وذلك في مقال   

http://mm10002.maktoobblog.com/500771/ 
- 8-8بواسطة فیصل غازي،ُنشر بتاريخ " لماذا العلمانیة ھامة لإلسالم: " صدر مقال ھام في الموضوع*

2009:    
« Why Secularism is Key to Islam”  by Faisal Gazi 

http://www.averroespress.com/AverroesPress/Main/Entries/2009/8/8_Why_Secularism_is_Key_to_Isla

m.html 

الفصام في الفكر العربي "منصور مرشو كتابا قّیما في ھذا الموضوع بعنوان صدر عن الكاتب السوري غريغوار ) 12( 
":المعاصر  

www.fikr.com 

رحلة المسلم ): االندماجي(االجتھاد الثالث "كتاب : لمزيد اإلطالع على رأينا بإزاء ھذه اإلشكالیة) 13(
اإلسالم والديمقراطیة، نظرة الحاكم إلى "جزء (محمد الحّمار، ،"المريض من اإلسالم إلى اإلسالم

:94ص ") المحكوم ھي القضیة  

 www.aracicebook.com 

.6المرجع رقم ) 14(   

زية باالنكلی" (النَّحو الَكوني"واحد مھما تعددت اللغات وُيسّمیه " النحو"يؤكد تشمسكي أّن ) 15(
")يوِنفْرسل ْجرامْر"  

.51، ص 1989، دار الفكر، دمشق، "دور المسلم ورسالته"في ) 16(  

الفكر قبل الفقه "جزء(  13المصدر رقم : للمزيد من اإلّطالع على موقفنا من عالقة الفكر بالفقه ) 17(
:على  81ص ") وتحیین الوجود َأولى من تعصیر الموجود  
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www.aracicebook.com 

، دار القرآن الكريم، 4، طبعة 537لمحمد علي الصابوني، المجلد الثالث، ص " صفوة التفاسیر) "18(
.1981بیروت   

:بخصوص الُجملة التي أثرت كثیرا في إيلیا بريغوجین " زمن الفیزياء"رَوْتُه آتیان كالين في مقال ) 19(  

http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b12/b12c5.htm 

: وَقد بادْرنا على بركة اهللا بالقیام بالتجربة لّما أنجزنا كتابا في نسخة الكترونیة في ھذا السیاق) 20(
دينیة التي نحن بصدد تصريفھا، ال/وقد أردناه أن يكون استنساخا للفكرة األلسنیة.13المرجع رقم 

:وقد ُنشرالكتاب بواسطة . استنساخا في المجال األنثروبولوجي والفینومینولوجي  

www.arabicebook.com 

لى َقلب نمّو ال يقدر المرء ع: "يقول إيلیا بريقوجین استنادا إلى اكتشافات فیزياء الدينامیكا الحرارية) 21(
" فرسیبليإر"أي " ( العكسي"إذ الزمن عند الفیزيائیین الجدد وعنده صار ُيعرف بأّنه " الَكون

" ساحر الزمن"بیغوجین، "تحت عنوان  1983قال ذلك في حديث نشر في شھر مايو سنة ).باالنكلیزبة
:توكر.أجراه معه روبرت ب  

 http://www.omni.generalmedia.com 

******* 
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بین اللغة واإلسالم " التناظر والتطابق"  

في ھذا الزمن الذي يتسابق فیه الوعاظ واألئمة وأھل الفتوى لكي 
يحظوا بجمھور من التابعین يعادل حظوتھم بالمعرفة الدينیة، أالحظ أّن 

شاد والخطاب الديني يبقى سید المواقف في مجال الدعوة واإلر
.لألسف التكرار والمعاودة واإلعادة وسائر أشكال الرتابة  

إن صّح التعبیر ُمفسٌد ال فقط " اإليقاظ الديني"والرتابة التي ابُتلي بھا 
للصحة الدينیة للفرد والمجموعة والمجتمع، مّما أدى إلى بروز ظواھر 

اب، بل ُمفسٌد حّتى مثل التحجر الفكري والعنف بشتى أنواعه واإلرھ
ِللغة التي في حوزة المسلمین عموما، وللغة العربیة على وجه 

الخصوص، ناھیك أّن المشكلة اللغوية مازالت قائمة بذاتھا في المجتمع 
.العربي اإلسالمي بأكمله  

إّن تزامن المشكلین االثنتین، التدّينیة و اللغوية، قد تكون في نظر 
حیث أّن المنھاج الذي أقترحه ". نافعة" التي ستصبح" الضارة"الباحث 

كمنقٍذ من الرتابة في مستوى عالقة المسلمین باإلسالم  يتخندق 
".الداء) أيضا(داِوھا بالتي ھي "منظور : في ھذا المنظور بالذات  

إّن سابقیه اللغة على الدين، بحكم ارتباطھا بأّول الخلق مثلما جاء في 
ْسَماء ُكلََّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل َوَعلََّم آَدَم اَأل (قوله تعالى 

تبّوء اللغة مكانة المنقذ من  ]31:  البقرة[ َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َھُؤالء﴾ 
الفساد في العقیدة وما يفرزه ھذا الفساد من انحطاط في جودة 

.التدّين، فضال عن دور اللغة كأداة وكفكر أيضا  

، إّال )1(عروف أداٌة للتواصل، ووعاٌء للفكر، وُموّجٌه للفكر فاللغة كما ھو م
أني أفترض أيضا، وألنھا تتمتع بكل تلك الخصال، أّن اللغة منھاج لتحقیق 

وتتنزل ھذه الفرضیة في سیاق . التدّين الصحیح، ِلمن ھو متدّيٌن َبعُد
مشروع النھوض العربي اإلسالمي الشامل والقاضي بزرع بذور فكر 

فینشأ ثم يكبر، ويمحو في مسار نموه وترعرعه كل فكر باٍل ينبت 
.وباھت وخامل وھّدام  

ومن المنظور األكاديمي يمكن القول إّن فرضیتي تحظى بما يكفي من 
وھا ھو العلم المعاصر يمھد األرضیة للخیار . الدعم لكي تتّم متابعتھا
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مشكالت اللغوي الديني الذي أفترض إمكانیة تجسیده كمنھاج لمعالجة 
إذ يؤكد الباحث األسترالي بیتر سلیك، باإلضافة إلى  أّن المرء . شتى

، على أّن البعد الفطري )النظريات الفطرية الوالدية(مجبول على الكالم 
منذ عمل نعوم : "للتدّين يتناظر مع البعد الفطري للغة، حیث يقول

يعترف علماء ) من القرن الماضي(تشمسكي في أواخر الستینات 
أللسنیات بصفة عامة أّن للدماغ بنى فطرية تساعد على اكتساب ا

كما أّن عمال أنِجز مؤخرا من طرف علماء النفس التطوريین يدل . اللغة
على أّن اللغة لیست وحدھا التي يتّم تیسیرھا بفضل بنى دماغیة 

يبدو فعال أّن ھذه البنى مسئولة على كل إدراك عقلي بما في . فطرية
. ھنالك مفاھیم تتناولھا عقولنا بسھولة(...). الدينيذلك التذاكر 

وبتشابٍه كبیر مع االكتساب اللغوي، يقبل العقل آلیا مفاھیم معینة دون 
.  )2("أخرى بأكثر تلقائیة  

وباإلضافة إلى تحلیل سلیك فإّن مؤسس علم السوسیوبیولوجیا، ادوارد 
لخمسینات من أوزبرن ولسن، المرجعیة العالمیة في ھذا المجال منذ ا

في "القرن الماضي، قد دفع بحوثه إلى ما وراء الداروينیة الكالسیكیة إذ 
تحلیل ويلسن، ال يتعلق األمر بمعرفة ما إذا كانت الديانات حقیقیة أم 

إنھا على اإلطالق ضرورية لمواصلة الحیاة وإن التوق الديني . خاطئة
لذي يجب العثور فیه كما أّن الجینات ھي المكان ا. ُمبرَمج في الجینات

وھما مفھومان مبرمجان يوجھان غرائزنا نحو : على منابع الخیر والشر
).3(" التناسل عوضا عن االضمحالل  

بل . أّن المنظور القرآني ال ينقص العلم في شيء وال ينتقصه أيضا اكم
أوال، اهللا : ُقل إّن لإلسالم السبق بخصوص الوجھین االثنین للفرضیة

لینا اللغة و الكالم كصفة والدية، إذ جاء في محكم تنزيله، تعالى يقدم  إ
َخَلَق اِإلنَساَن الّرْحَمُن َعلََّم اُلُقْرآَن ﴿: فضال عن اآلية المذكورة أعاله 

ثانیا،  واهللا تعالى يبین لنا أّن التدّين   ].4ـ   1: الرحمن[  ﴾َعلََّمُه اْلَبَیاَن
َأِقْم َوْجَھَك ِللدِّيِن َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّه َف: (، إذ يقول عز وعالوالدّي ھو اآلخر

الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر 
]30: الروم [ النَّاِس َلا َيْعَلُموَن    

ص بواسطة ومن أجل تبیین الحیثیات المتعلقة بافتراض أن يكون الخال
تناظر اللغة والدين، ال بّد من تكريس مبدأين اثنین، واحد سائد ومتعارف 
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وآخر محدث، مع أمل أن ينبثق ِمن فعل التالقح بینھما انقداح شرارة 
االنتقال من طور الجمود إلى طور الحركة لدى العقل الفردي 

.   )4(والمجتمعي عند المسلمین   

أما المبدأ ". الكالم فعل"يء غیر أّن بخصوص المبدأ المتداول فھو ال ش
يبقى تقديم ". الكالم إسالم"فیتمثل في كون " المجھول"المحدث و

. وتوضیح الرابط بین المبدأين االثنین  

فإني ال محالة عائد إلى المَسّلمة " الكالم إسالم"لّما أزعم أّن 
مع ، لكن "الكالم فعل"المنتھیة إلى إقرار أّن ) المتعارفة(األلسنیة 

تأجیل تناول ذلك الجانب المعلوم، إلى حین، ريثما تتّم مواجھة الجانب 
. المستحدث و المجھول  

. وخالفا ِلما يتبادر للذھن، فالمجھول مبنّي على المعلوم في الدين
َوُقل : (إّن الفعل في اإلسالم عمل. أعني الفعل والعمل في اإلسالم

كما أّن  ].105: التوبة[  )ُسوُلُه والُمْؤِمُنوْناْعَمُلوا َفَسَیَرى الّلُه َعَمَلُكم وَر
لیس اإليمان بالتمني بل ما : "العمل تدعیم لإليمان كما جاء في األثر

والعمل في ). اإلمام الحسن البصري" (وّقر في القلب وصّدقه العمل
اإلسالم لیس فقط إنجازا رمزيا أو ماديا من شأنه أن يحّسن أحوال 

ن سیئ إلى جّید ومن حسن إلى أحسن، إنما الناس بتحويل واقعھم م
اعمل :"ھو بالخصوص منھج في الحیاة، مثلما جاء في األثر المشھور

والخالصة إلى ". لدنیاك كأنك تعیش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا
.حد اآلن أّن اإلسالم فعل  

يبقى أن نتوصل . الكالم فعل من جھة، واإلسالم فعل من الجھة األخرى
أّما . ى تبیین أّن الكالم إسالم بعد أن تبّین أّن كالھما فعلإذن إل

الطريقة المالئمة للتبیین فتتمثل في وصل فعل الكالم بفعل اإلسالم؛ 
وَمن يا ُترى سیكون قادرا على إنجاز . في سیاق الواقع المعیش طبعا

الوصل غیر المتكّلم المسلم ؟ وما ھي الوسیلة التي في حوزته والتي 
لى عامَلي الكالم واإلسالم غیر اللغة؟تنطوي ع  

إّن اللغة من المنظور المحدث ستسمح للمتكلم المسلم بالتعبیر عن 
والغرض منه استعادة (ذاته اللغوية وعن ذاته الدينیة في اآلن نفسه 

متحد في (، وذلك في ُبعد سانكروني )صفة التكامل الوظیفي للغة
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اقع حسب إرادة المتكلم ، وكذلك بالتصرف في الو)الزمان والمكان
.ومن ھنا ينبثق الفعل الھادف والعمل الصالح. الذاتیة  

ثّم إّنه حتى لو عزلنا المتكّلم جدال عن صفة التدين باإلسالم، سنتعرف 
علیه كإنسان ذي مھارات لغوية عديدة تحتكم إلى قواعد في اللغة 

. كلموفي التواصل، وتتبع مراحل معلومة أثناء تشغیلھا من طرف المت
وھذا اإلنسان المستعمل للغة سُیعّرف نفسه على واجھتین اثنتین 

واجھة الكالم وواجھة الفعل، مّما يعني أنه ال يمكن أن يعّرف : متالزمتین
ومن ھنا نفھم أوال كیف أّن كل . نفسه متوخیا الفصل بین الواجھتین

مستعمل للغة يسعى إلى تقديم نفسه على أنه مختلف عن سائر 
ن بنفس اللغة، وذلك بواسطة تولید كالم يتمیز عن كالم الناطق الناطقی
وھذا معروف في األلسنیات منذ فردينند دي سوسیر؛ الفرق بین (اآلخر 

ثم نفھم بالتوازي مع ذلك أنه ال يمكن أن يكون فعل ). اللغة والكالم
.الناطق فالن غیر متمیز عن فعل الناطق عالن  

ف والتمّیز شيء والتوحد والتطابق شيء والجدير بالمالحظة أّن االختال
لكّن البحث في سبل تكمیل كالھما اآلخر ِمن أخطر المسائل، ال . ثاٍن

في مجال اللغة فحسب وال في مجال التدّين فحسب، بل في الحیاة 
فالسعي إلى إيجاد طريقة يكون بواسطتھا . االجتماعیة بكافة أوُجھھا

أوال، إّن االختالف الزم : سبب رئیسالعامالن االثنان متكاملین يعود إلى 
إلرساء التعددية والديمقراطیة وغیرھما من النماذج الفكرية والسلوكیة 

ثانیا، إّن التوحد بدوره ضروري إلضفاء ُبعٍد اجتماعي ووطني . الراقیة
.وقومي وثقافي نسبي على التربیة السیاسیة للمواطن  

لي الديني الصرف، وال ولكي ال تكون الطريقة مغلوبة بالمنھج التحلی
بالمنھج التحلیلي العلماني الصرف، تبقى المقاربة اللغوية ھي األقوى 

ألنھا الوحیدة التي ستكفل حق المفكر اإلسالمي وحق المفكر 
ولیس التوحد الذي أقصده ذاك . العلماني، على حّد سواء، التوّحد

بمختلف التجسید للتماثل في المضمون الفكري وال ھو تلك التماثلیة 
إنما أقصد التوّحد حول منھاج للتدّين و للتفكیر وللتكلم . أصنافھا الرديئة

.وللفعل  
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ولھذا لغرض أفترض أّن مھما كانت الخلفیة اإليمانیة للناطق بلغٍة ما،  
ولنبحث عن البرھان على ذلك . فعل حاصل ال محالة/فإّن التوحد لغة

ذي نزعنا عنه صفة في وضعیة المستعمل لثنائي اللغة والحركة، ال
سنالحظ عندئذ أّن ھذا المتكلم المتمیز، ). كما شرحُت أعاله(التدّين 

والذي ھو في الوقت ذاته فاعل يتمیز عن غیره بمقتضى اختالف 
، وبصرف النظر عن )وھو معطى ثابت في علم األلسنیات" (كالمه"

ن تشابه فكرته اإليمانیة التي تحفزه على الفعل مع فكرة غیره، أو ع
اختالفھا عن فكرة غیره، إنما ھو دوما موجود في وضع اإلنسان 

. الساعي سعیا دءوبا إلى تقريب كالمه من فعله  

أوال،  . والسعي إلى تقريب الكالم من الفعل يظھر في مشھدين اثنین
ترى كل مستعمل للغة يتجنب أن يصاب بعیوب من الصنف الذي تتحكم 

مثل النفاق والكذب ) عموما(ألخالق به العالقة األزلیة بین الكالم وا
وحتى إن كان ھذا المرء من . والخیانة وعدم اإليفاء بالوعد والوفاء بالعھد

الصنف الذي يوظف عن قصد تلكم األعمال المكروھة في حیاته الیومیة 
من نفاق وكذب ومراوغات كالمیة وغیرھا من األسالیب المعوّجة، فإّن 

أو السعي إلى (لى أّن التقريب حرصه على أن يكون كذلك دلیل ع
بین كل ما ھو كالم وكل ما ھو فعل إنما ھو قانون يشترك فیه ) التقريب

: الفاعل إلى نوعین/ھكذا يمكن تصنیف المتكلم. كل من اللغة والحركة
وآخر ") الطیب"وھو الشخص الذي نسمیه (واحد ممتثل للقانون 

").الخبیث"وھو الذي نسمیه (مخترق له   

نستنتج مّما تقدم أّن قانون التقريب بین الكالم والفعل، بدافع يمكن أن 
التوحد والوحدة، سواء حصل التقريب بواسطة االمتثال إلى القانون أو 

بواسطة اختراقه والعبث به، فإنه في وضع يسمح له بالتحكم في 
الصورة المتكاملة التي يزودھا كّل المتكلمین الفاعلین بعضھم البعض، 

وھكذا يكون الحكم الذي يصدره المرء . م في داخل المجتمعإن فرادى أ
على اآلخر أو المجتمع على الفرد بأنه صادق أو كاذب، صريح أو منافق، 
منفعل أو رصین، ُمواٍل أو خائن، مراوغ أو مباشر، إنما ھو حكم مؤسٌَّس 

.وكان الكالم فعال .على وحدة الكالم والفعل  

المواطن الفاعل /من طرف الناطق باللغة إّن ممارسة االمتثال أو الخرق،
في المجتمع، إزاء قانون التقريب بدافع التوحد، ُمھمة من الناحیة 
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األخالقیة ألنھا تسمح بربط األواصر بین األداء اللغوي واألداء الحركي 
واألھم أن نقّر ال فقط . والسلوكي باتجاه التعديل والتصحیح والتحسین

موجود، بل بأّن ما يدّعم ) يب بین اللغة والفعلقانون التقر(بأّن القانون 
وجوده وفعالیته إنما ھو وجود الطیبة والخبث، والخیر والشر، واإليمان 

.والكفر  

الواحد " طیبة"بكالم آخر يتسنى اإلقرار بأّن بإمكان المرء تشخیص 
و لو طبقنا . اآلخر بواسطة المعیار اللغوي والسلوكي المندمج" خبث"و

والقانون والمسار كله الذي آل إلى ھذا المنوال التشخیصي  اآلن المبدأ
، على وضعیة المسلم في المجتمع المسلم، دون تجريده من العامل 

الديني كما فعلنا أنفا، سنالحظ أّن جاھزية اإلسالم ألن يكون بالحق 
والنتیجة . مكرَّسا في الواقع كدين عمٍل تتقاطع مع ثبوت أّن الكالم فعٌل

.وكان اإلسالم كالما. لكالم إسالما أيضا، فضال عن كونه فعالأن يكون ا  

تتنزل أيضا، وبصفة طبیعیة،  الدينیة المزدوجة إّن ھذه المقاربة اللغوية 
في تفسیر ما لم يقع تفسیره دينیا إلى يوم الناس ھذا، وأعني الواقع 

قد توفر ھذه المقاربة عن المسلمین . المعاصر بكل حیثیاته وتشعیباته
امة والمؤمنین خاصة عناء إرھاق أذھانھم وكذلك أذھان األئمة ع

عادة ما (والوعاظ والمفسرين والفقھاء في محاولة من أولئك وھؤالء 
لتشخیص سلوكھم أو سلوك شخٍص ما ) تكون فاشلة ومخیبة لآلمال

. على الطريقة الدينیة المباشرة  

المسلطة ھكذا سیكون علماء الدين وخبراؤه  في مأمن من الضغوط 
علیھم من طرف مجتمع ال يفّرق بین مھمة الدين ومھمة اللغة، وال بین 
مھمة المجتھد في الدين ومھّمة المجتھد في العلم، إلى درجة أن صار 

مجتمعا ال يؤمن بالتكامل الطبیعي و المأمول بین عمل مجتھد الدين 
.وعمل مجتھد العلم، وبین الدين وعلم مثل علم اللغة  

ما من شك في أّن . واجب في توخي مثل ھذه المقاربةلكن الحذر 
لكّن التناظر بینھما، والذي تسمح به مبادئ . الدين دين واللغة لغة

بین الكالم (الدين وكذلك مبادئ العلم، إنما ھو تناظر سانح للتطابق 
.والتطابق مربط الفرس في لزوم الحذر). والفعل، مثلما رأينا  
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لجدير بالمالحظة أّن التناظر يتحول ال لتحاشي الوقوع في الخلط، ا
محالة إلى تطابق فقط كلما اقتضت حاجة التوحد التي يملیھا قانون 

لذلك فالتطابق حاصل بین الكالم والفعل، ال بین اللغة . وحدة الحیاة
وبالتالي ال أعتقد أّن ھنالك داعیا . والدين مباشرة على أرض الواقع

إلى خلط أو مزج بین األنماط  للخشیة من مغبة أن يؤول التطابق
. واألنساق اللغوية من جھة واألنماط واألنساق الدينیة من جھة أخرى

لماذا، ألّن بمجرد حصول التوحد والتطابق حصريا بین الكالم والفعل 
، تبقى أية محاولة رامیة إلى تحقیق )بموجب قانون وحدة الحیاة(

مجّرد تمرين عقلي ) ذلك وقد جّربُت(التطابق المباشر بین الدين واللغة 
ال تزيد منفعته العملیة والمیدانیة عن المنفعة التي تحصل من تمرين 

.في الحساب يھدف إلى حّل مسألة مجردة  

ومن أجل الخروج بمفھوم االجتھاد من حیز اإلشكال واإلجمال واإلبھام 
أتساءل ما الذي عساه يمنع التعالیم  إلى حیز البیان واإلجراء العملي،

قرآنیة السمحاء والتوصیات اإللھیة والقیم اإلسالمیة النیرة من أن ال
تلقى طريقھا إلى واقع فكري وسیاسي واجتماعي واقتصادي يغلب 
علیه الجمود، و ينتظر الرّي واإلغاثة، طالما أن وسیلة الري واإلغاثة 

. كالم المؤمن إسالم: األولى متوفرة  

   :المراجع

اللغة وأثرھا في توجیه وتقیید الفكر "سالم موسى في مقالة بعنوان . مّیز دوقد بّین ھذا الدور بت )1(
.2010-12-8، نشرت على موقع میدل ايست اونالين بتاريخ " البشري  

 
بكنیسة القديس " ديكون"بیتر سلیك، مدير البحوث بقسم الفیزيولوجیا بجامعة غرب أسترالیا و )2(

 2002-8- 15بتاريخ  ، نشرت)باللغة االنكلیزية" (المادية والدين"في مقالة بعنوان  أندرى االنكلیكانیة،
:على موقع  

http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=492 
  
 

، ص )بالفرنسیة" (ون لھذا العصرالمفكرون الحقیقی"حاوره وذكره وعلق علیه قي صورمون في كتابه  )3(
88.  

Guy Sorman in « Les Vrais Penseurs de Notre Temps », ed. France Loisirs, 1990, p.88 
 

األلسنیات ): "وھي مقدمة لھذا البحث ومكملة له(ُنشرت لي أول محاولة أكاديمیة في ھذا الصدد  )4(
، 2009- 11-10بتاريخ " الملتقى الفكري لإلبداع"قع ، على مو"إلحیاء الكفاءة في فھم اإلسالم والحیاة

.93، ص 2010آذار /، مارس373، العدد "المستقبل العربي"وفي مجلة   
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http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_373_93-
107%20mhamad%20hammar.pdf  
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لشريعة فضاء لإلبداع، ال ذريعة للتھّور واالنصیاعا  

توّصلنا في مقاالت ودراسات سابقة إلى إثبات أّن الشريعة اإلسالمیة 
حیاة المسلم المتدين مثلما يشتغل النحو في  السمحاء  تشتغل في

ومن فوائد ھذا الطرح أن يتعّلم المرء كیف ُيبدع ويستنبط . اللغة عموما
وھل أفضل .الطرق والوسائل لتسھیل حیاته من داخل نظام للقوانین

من الشريعة نظاما عاما وشمولیا للقوانین؟ فلیست الضوابط واألحكام 
بل بالعكس، ھي .في الشريعة،موانع لإلبداع واألوامر، ال في النحو وال

.حوافز له  

لكن يقول قائل، إذن لماذا ال نطّبق الشريعة وانتھى األمر؟ طبعا ھذا 
ويكمن الغموض في . مطلب جائز في ظاھره  إّال أنه غامض في باطنه

إّن إنسان القرن الحادي والعشرين يؤمن بأّن التطّور صار يسلك : ما يلي
). السلطة والقانون(إلى األعلى ) الواقع المیداني(فلاتجاھا من األس

وأناس ھذا القرن، بما فیھم دعاة اإلسالم السیاسي، يؤمنون أّن 
ولكني أشك في كون رموز . الديمقراطیة وسیلة عصرية ناجعة للحكم

اإلسالم السیاسي يسیطرون على آلیات التصّرف، تفكیرا وممارسة، 
ات من دونھا ال تتحقق ال الديمقراطیة وھي آلی. من األسفل إلى األعلى

ثم إّن إنسان ھذا . وال أية وسیلة أخرى مناھضة لالستعباد والكلیانیة
العصر غلبت علیه نزعة التحّرر الفردي وما يتالءم معھا من نزعة 

وھي نفس نزعة السلوك من األسفل إلى (برغماتیة في العلم والعمل 
المنشأ و أمريكي الرواج والنجاح، ما ولو أّن ھذا المنھج أوروبي ). األعلى

قد ال يحلو لكثیر من األطراف بداعي أّنھا لیست من اإلسالم، إّال أّن 
المسلم المعاصر مطالب باالقتداء بھا لمجّرد كونه ابن عصره، وألّن 

.اإلسالم دين صالح لكل العصور  

و إن كان اإلنسان المعاصر عموما والمسلم خصوصا ملزم بالعمل طبق 
ك الشاكلة لیبرالیة المنحى في التفكیر وفي السلوك، فلماذا ال تل

يبرھن كل من َلُھم مشكلة  َموصوفة  بعدم انسجام واقعھم مع دينھم، 
والمسلمون في رأس القائمة، على أنھم حقا قادرون على اإلبداع من 

داخل نظام القوانین الجاري به العمل في مجتمعاتھم؟ لماذا ال يبرھنون 
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أّوال ثّم يثبتوا قدرتھم على التعامل بالمثل، بمثل ذلك اإلبداع،  على ذلك
 مع نظام الشريعة السمحاء؟

ھیھات،الذي ينظر في الواقع الیومي المیداني للمسلمین، سیالحظ 
عدم احترامھم للقوانین الوضعیة المعمول بھا في المرور وفي اإلدارة 

وفي قاعة  وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المقھى وفي الملعب
ومثل ھذا االستھتار . السینما وفي غیرھا من المساحات العمومیة

المذنب التماھي مع " المواطن"بحق اآلخر في حیاة كريمة، جّراء رفض 
الضوابط التي من شأنھا أن تضمن الحق له ولآلخر، خیانة في حق 

 وألیست الخیانة ضربا من ضروب اإلثم التي يعاِقب علیھا القانون. اآلخر
 اإللھي كما يعاقب علیھا القانون الوضعي؟

ھكذا يبدو أّن مبطالت الخلق و اإلبداع واالبتكار والتولید والتحويل لدى 
عموم المسلمین، لیس غیاب الشريعة كنظام مطّبق ساري المفعول، 

وھذا خطأ بدائي ال يلیق . بل اإليمان أّن حیاتھم باطلة دون شريعة
ران ِلصفة الحیاة على من ھو بصدد بل ھو نك. بمواطن ھذا الزمان

في المقابل الذي . وأترك للفقھاء حكم اإلسالم في ھذا النكران. العیش
المسلم " المواطن"يھمني أّن إبطال صفة الحیاة على الحیاة قد أّدى بـ

ولو ترّبى . إلى بذل كل ما في وسعه للتسّتر بمطلبه الذي لم يتحّقق
لو تعّلقت ھّمة المرء بما وراء العرش " على البذل والعطاء، وِلَم ال، 

لناله، كما جاء في األثر الديني المشھور، بالصبر والترّيث وإتباع 
لكن لیست له القابلیة لتحّمل الَمشقة الفكرية . المسالك العقالنیة

والمعنوية إلضفاء معنًى خصوصّیا على حیاته، فما بالك بنیل ما وراء 
 العرش؟

بوا على المواطنة، فقد اتخذوا غیاب الشريعة وكأني بالمسلمین لم يتدّر
ذريعة للعمل لدنیاھم كأنھم يموتون غدا، ُمقّلبین بذلك الحكم 

وباسم غیاب الشريعة َعَمد العامة . اإلسالمیة رأسا على عقب
وإلى اضطھاد " من حاللك ومن حرامك"والخاصة إلى تكديس الثروات 

تقالة إزاء الشباب بدعوى المرأة وإلى قمع الرأي المخالف، وإلى االس
التحرر واللیبرالیة، وإلى التھّور في الطريق العام وعلى الطرقات وإلى 

باسم غیاب . العديد من التجاوزات األخرى المنافیة للوضع كما للشرع
الشريعة تّم تغییر وجھة اإلسالم من مسلكه الطبیعي، المناھض 
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ف يزّكي التبعیة للعنصرية ولالستغالل ولالضطھاد، إلى مسلك متطّر
المیمنة؛ أھل (وبعد أن كانت الیمین في اإلسالم خیرا . واإلقطاع

. ، ُأريد بھا أن تكون شّرا، على الیمین في حلبة السیاسة)الیمین  

المسلمون، وھم العاملون على مثل " المواطنون"ولألسف،ال يخجل 
خّلفھم ھذه الشاكلة الضالة حّقا و بُكل التقويمات، أن يصّنفوا أسباب ت

في خانة االضطھاد من طرف أولي األمر منھم، بدعوى أّن ھؤالء من 
في حین أّن المواطن الحّق، . العلمانیین ومن المارقین ومن الضالین

يقول رالف والدو أمرسن، ھو الذي يصنع الحاكم ولیس العكس، ببنائه 
فضاللة المسلمین الیوم ھي تفريطھم في . لألفكار ولیس ببنائه للديار

وھو إَذن تمّرد انصیاع . ملكة التفكیر، ما يفّسر تمّردھم على القوانین
إذ أّن عدوھم اللدود، في واقع األمر، لیس من . وحیرة ولیس تمّرد تحّرر

.   يحكمھم بل المبطالت الذاتیة للتحرر التي نحن بصددھا  

المسلمین للقوانین الوضعیة، بتك الطريقة، " المواطنین"كما أّن اعتبار 
نافیة لإلبداع، ُيعّد لیس فقط دحضا لمفھوم المواطنة، بل أيضا صفارة م

فكیف سأثق بمن . إنذار ُمدّوية حیال فرضیة تطبیق الشريعة من لدنھم 
ھو كذلك إزاء القانون الوضعي فأعتبره جاّدا لّما يطالب بتطبیق القانون 

التفكیر اإللھي؟ األمر يستوجب كثیرا من التدّبر وكثیرا من اإلبداع في 
وھذه المیزات . من جھة من يحّب اهللا ويتمنى لو تّم تطبیق اإلسالم

أّما سبب عدم توّفرھا فھو . لیست متوفرة لدى اإلسالم السیاسي
واضح ُوضوح اإلسالم ولكنه في الوقت ذاته غامض ُغموض نفسیة 

اإلبداع في التفكیر لیس من مشموالت السیاسة : المسلم
. ن مشموالت التعلیم و الُمعّلموالسیاسیین، إّنما ھي م  

في الحقیقة ال شيء يمنع المسلمین من االكتشاف واالستنباط 
إّال أّن . والتدّبر إزاء الذكر الحكیم وما أنزله الخالق البارئ شرعة ومنھاجا

صار ُيترَجم ) فوق/باتجاه تحت(النقص في التربیة المالئمة لروح العصر
في فھم مسؤولیات إسالمیة مثل المسلم "المواطن"بُنقص فادح، لدى

وأعني بذلك . االستخالف، وغیرھا مّما ُيضاف إلى العبادات في اإلسالم
فأّدى تجاھل المسلم أنه مخلوق له . باب األخالق وباب المعامالت

مسؤولیات من جھة، وحرصه المغلوط على أن ال يتفاعل مع قوانین 
: الحاالت الثالث التالیة  الشريعة إّال بتوّفر شرط تطبیقھا، إلى واحدة من
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؛ إّما التشبث )وھو ما درسناه في مقاالت أخرى(إّما الفصام واالنفصام 
وھي غیر العلمانیة (بالعلمانیة المتزّمتة، وھي رّد على التعصب الديني 

؛ وإّما االنحیاز الَمَرضي إلى )التي ال يجب أن ننفي منافعھا  للمسلمین
ولو أّن . أكثر في ھذا الموضوع تطبیق الشريعة، وھو الذي يھمني

الحاالت الثالثة اجتمعت،باستفزاز من السبب األخیر، فأفرزت السلوك 
.المشین، الُمبطل الذاتي للتحرر  

إّن من اختار أن ينادي بتطبیق الشريعة، ظنا منه أنه ُيرضي اهللا ظّل في 
به يؤذي الواقع ُيغضبه تعالى، ألّنك تراه في أثناء انتظاره ألن يتحقق مطل

حیث . فال ھو أرضى اهللا وال أرضى العصر. أخیه المسلم مثلما رأينا أنفا
أنه اختار أن يكون منھجه منافیا لروح العصر وِلُعُلومه، بتوّخیه التدلیل 

ومنھجه منھج باِل . عوضا عن التعلیل والدوغمائیة عوضا عن البراغماتیة
لماء أبرار مثل وحید ويكفي أن نذكر أّن ع. تجاوزته األحداث والمعارف

. الدين خان جزموا بالقول إّن اإلسالم نظام ال يستدعي سلطة لتطبیقه
 فما العمل؟

إّن ما خسره ھؤالء الُمنادون، بمبدأ الرغبة، بتطبیق ما ال يطّبق إّال 
بالعقل ھو إھدار فرص تعّلم فنون اإلبداع، من ابتكار واكتشاف واختراع 

وخسروا فرص التحصیل عل . اجدةمن داخل منظومة القانون المتو
مھارات حديثة من مشموالت علوم التربیة، من علوم دماغیة 

وأنطولوجیة وغیرھا، وھي مھارات قد تقودھم إلى الطمأنینة على 
آلّن، . اإلسالم دينا وعقیدة وشرعة ومنھاجا، لو احتكموا إلى قوامیسھا

البّر أن تحفظ  في التدين، مثلما ھو الشأن في التكّلم والمخاطبة، لیس
القواعد عن ظھر قلب، بل البّر أن تتفاعل معھا بالتمییز بین الدين 

) النظام" (اللغة"مثلما يقع التمییز بین ) أنت(والتدّين ) الشريعة(
والبّر أيضا أن تمارس الدين الحنیف بفضل القدرة ). كالمك أنت" (الكالم"و

 وبین تجربتك على التمییز بین الشريعة كھدي مقّدس من عند اهللا
الشخصیة والوجودية في ضوء المنارة اإللھیة، مثل تمییزك بین القانون 

وبین فھم ) بعبارة ابن خلدون" علم بكیفیة"اللغة أو "صناعة ("النحوي 
كما أّن البّر أن ). بتعبیر ابن خلدون أيضا" نفس الكیفیة( "المتكّلم له 

فال يكفي أن تكون . خرتعلم أّن معرفة الدين شيء وااللتزام به شيء آ
.عارفا بالدين لكي تزعم أنك ملتزم به  
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ومن ...فكل مسلم مقتنع بدينه :"ورحم اهللا مالك بن نبي وھو القائل  
يحاول أن يأتي للمسلمین بوسائل القتناعھم بدينھم فإنما يضیع وقته 

فالمھم في األمر الیوم أن نالحظ . وربما يضیع وقت المسلمین أنفسھم
ك التي تسربت إلى عقول اآلخرين عن المجتمع اإلسالمي أّن الشكو

، دار "دور المسلم ورسالته" ("إنما تتناول رسالة المسلم ال عقیدته
إّن المطالبة بتطبیق الشريعة الیوم ). 51ص  1989الفكر، دمشق،

ولّما . وسیلة تفرضھا على المسلم أطراف ُمعینة والحال أنه عارف بدينه
المسلم بالدين مع أنه عارف به، فكأنه يضطھده كان ھنالك من يزّود 

بینما  يحّبذ المسلم تفريغ عقله وذھنه ونفسه من الشوائب التي 
ھذا األخیر بإزاء ھذه " رسالة"أّما . اختلطت بالجّید مما يعرف من الدين

الوضعیة غیر المريحة، وھي المتعّلقة بخلط فظیع بین المعرفة 
التجربة و بین الدين والحیاة بما تتطلبه والممارسة، بین العلم الديني و

ِلَم ال؟ ال ألنھا سّر . من التزام حقیقي بالدين، فلم يحن الحديث عنھا
يستدعي الستر وازدواج الخطاب والغموض، كما ھو الحال الیوم في 

المنابر السیاسیة، وإّنما ألّن من حق المسلمین أن يوصلوا صوتھم إلى 
، والحال أّنھم ال )لھا الیھود من قبلھممثلما أوص(المحافل الدولیة 

وطالما أّن . يملكون الخطاب المعاصر الذي سیفھُمھم بواسطته اآلخرون
فاقد الشيء ال يعطیه، ال بّد علیھم أن يدركوا ما الذي يعوزھم لبناء مثل 

.ذلك الخطاب  

، وھي التي ستحلل "الكفاءة التواصلیة"إّن مسلم الیوم يفتقر إلى 
الكفاءة "، بمعّیة )دعاء من القرآن العظیم(ه يفقھوا قوله عقدة من لسان

معرفته بالدين وعدم حاجته لوسائل مفروضة علیه من " (الدينیة
الكفاءة "فلّما كان من الثابت في مجال التعّلم المعاصر لّلغة أّن ). خارجه

" الكفاءة اللغوية"عامل ضروري ومكّمل لـ) نعوم تُشمسكي" (التواصلیة
 يستقیم حال الكالم، فلیس ھناك خیار للمسلم الیوم سوى من دونه ال

الكفاءة "وھذا لن يتّم إّال بتحصیله على . أن يكتمل قدرته على االلتزام
وھذه مھارة حیوّية، في مجال . ، إلى جانب عرفه بالدين"التواصلیة

ھي " الكفاءة التواصلیة"فـ. الحیاة عموما  َكَما في مجال التدين خصوصا
وحین يفرغ زاد المسلم . التي سیتّم بھا التفريغ من الشوائب الواسطة

التاريخي والثقافي والمعرفي من الغّث وُيبقي على السمین ُيمكن 
فلیست الفحوى أمرا يتّم إمالؤه على ". الرسالة"الحديث عن فحوى 



41 
 

المؤمنین لكي يحفظوه ويتلوه ويكرروه، مثلما ھو جاٍر الیوم من غسٍل 
وحشٍو لھا بمادة أرادھا لنا الخالق ُقدوة ومنارة وحقیقة  ألدمغة المؤمنین

. باعثة على اإلبداع  

وحرّي بأولي األمر من المسلمین ا، ينكّبوا على ھذا الجانب الوظیفي 
و إّال فستكون المجتمعات العربیة واإلسالمیة قد . في تربیة األجیال

على وستكون فئات عديدة منھا قد حكمت . أضاعت كثیرا من الوقت
العديد من أبنائھا وبناتھا بوأد القدرات على اإلبداع، وبالتالي سمحت 

.لقوى التعّصب و التزّمت واالستقطاب بأن تشیع شیوع الوباء  

إّن الشريعة السمحاء أسمى من أن يقع توظیفھا في أغراض بائسة 
. ويائسة مثل التسّتر على الرذيلة والتمرد الُمنصاع والمعرفة الجاھلة

وج المسلمین إلى التعامل معھا بالمنطق الديالكتیكي الذي فما أح
يخّول لھم تولید وتحويل ما يطیب من قوانین العدل واإلحسان 

والمساواة وغیرھا التي يقع تكريرھا على التّو، بعد أن يتّم تجفیف منابع 
ويتّم إنجاز ذلك  في اإلطار الرحب، إطار التفّنن في . التكرار الببغائي

يدھم، كل يوم ودون انقطاع، يقینا على صّحة احتكامھم إلى رصد ما يز
. واهللا أعلم. نظام اإلسالم وشريعته وإيمانا باهللا جّل وعال  

******* 
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 الطريقة البديعة لتطبیق الشريعة 

تقدم النائب والمناضل اإلسالمي الصادق شورو في يوم 23- 2012-1 
بكلمة في المجلس التأسیسي أقامت الدنیا ولم تقعدھا بعُد. وقد كان 
وجه الصدمة في المداخلة أن استشھد العضو التاريخي لحزب النھضة 

بآية الحرابة من القرآن الكريم، إن لـ"يلوم" المعتصمین والمحتجین 
 والمضربین على صنیعھم أم لـ"الحكم" علیھم.

 إّن مداخلة النائب تمثل في اعتقادنا فعال مناسبة تاريخیة ِلما توفره من 
فرص لمراجعة الرؤية للدين الحنیف وعلى األخص في جانب تطبیق 

 الشريعة. 

إّن اإلسالم كاللغة. ومن فضائل اللغة أنك لّما تتكلمھا في زمانك ومكانك 
ال تقلد فیھا كالم غیرك، ولو كان كالم رب العزة، إال إذا كنت جاھال وفي 
طور تعلم. ھكذا وبنفس المعنى ال يمكن أن يتّم تقلید األحكام الشرعیة 

القديمة دون أن ُيتھم المقلد بالجھل. فكل ما جاء به اهللا صالحا لكل 
زمان ومكان بتوفر شرط العلم والدراية. وإن توفر ھذا الشرط لم يبق 

للمجتمع المسلم إال أن يھنأ نفسه على المستوى الذي بلغه. وشكر 
 اهللا على ھذه النعمة أفضل تطبیق لكالم اهللا.

من ھذا المنطلق لم تُعد مشكلة المسلمین عموما ومشكلة قادة رأي 
المسلمین ُترى على أنھا متعلقة بتطبیق الشريعة من عدمھا. إّن 

 المشكلة في التواصل مع كالم اهللا جل وعال.

 لننظر إلى اللغة. كل لغة لھا نحو. ولیسأل المرء نفسه "ھل يمكن أن 
أتعلم النحو بتطبیقه مباشرة بال كالم وتجربة في التعبیر والتبلیغ؟". إن 

كان ذلك ممكنا فتطبیق الشريعة (وھي في الدين قائمة مقام النحو 
في اللغة) إذن ممكن. أما إن تعذر علیه ذلك فلیحاول أن ينظر من جھة 

 التجربة في التعبیر والتبلیغ، عساه يدرك أّن تلك ھي مصیبته.

بھذا المعنى لو كنُت الصادق شورو ألقمت وجھي لصورة الحق، صورة 
التجربة اإلنسانیة في عالم مشوه بأياٍد فوقیة ال عالقة لھا بالعدل 

.والمساواة  
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ثورة فانتخابات : لو كنت شورو التبعت سارق الثورة حتى باب داره 
فتشكیل حكومة في مناخ اجتماعي مشوب بالغموض والتوتر، فاطراد 

.االعتصامات واالحتجاجات واإلضرابات  

" أّتھم"و َلما تجرأت حتى على السؤال بأي ذنب سـلو كنت شور
متوخیا أسلوبا " أتَوعدھم باالنتقام"المعتصمین والمحتجین والمضربین فـ

حاشى أن يكون اإلسالم متخلفا بما . ال تاريخیا استنباطیا عشوائیا
حاشى أن يكون اإلسالم . يكفي للقفز على التجربة والتقوقع في النص

ستنباط في الحكم على البشر في عصر غیر متخلفا حتى يسمح باال
.ذي عصر استنباط  

لو كنت شورو ألمعنُت في الصورة العالمیة ولتبّین لي ضلوع أسیاد 
الرأسمال العالمي في بعث متطوعین محلیین يستنسخون نموذج 

االستغالل في بلدي ويخلقون منھم طبقة ممن يعتدون بكامل أصناف 
ن حیطان معاقل يدخلونھا قسرا الفحشاء على شغالین مطوقین بی

ويقضون فیھا أحلى ساعاتھم كرھا حیث إنھا ال تدر علیھم بما 
.يستحقون من أجر مقابل جھد يبذلونه فوق طاقتھم  

لو كنت شورو َلما استحضرُت آية الحرابة ِلَوأد القوامة العقلیة على 
نزلة النقل لدى بني أمتي؛ َلما استحضرت أية آية أخرى من آيات اهللا الم
في لوح محفوظ، ال لشيء سوى ألن الصورة البشعة التي يحملھا 

الواقع االجتماعي والسیاسي آية معبرة عن تحريف مقاصد اإلسالم 
.النقیة، فما بالك أن أتمادى في تحريف الواقع باسم اآليات البینات  

لو كنت شورو ألدركُت أن المعتصمین والمحتجین والمضربین أمة من 
ار ال يسقطون الكلم على أوضاع تتكلم بنفسھا بل الثوار األحر

يستقرئون قواعد الحق التي جاء بھا الدين كله من خالل تجربتھم مع 
.الوحش الرأسمالي  

لو كنت شورو لرسمُت معھم آية استحقاق العمل بكرامة، وتقاضي 
.األجر بالعدل، واالنتفاع بالخیرات بالمساواة  
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 عقیدة الكالم للتحرر من الرجعیة باسم اإلسالم
 

ھذه ". وعلم آدم األسماء كلھا"؛ "الرحمن خلق اإلنسان علمه البیان"
والحال أنھا دالة على منھاج للحیاة . من آيات اهللا التي قلیال ما نتعظ بھا

ثم . فما نستسیغه من اآليتین أّن الكالم إعجاز إذن فھو إسالم. بحاله
بالخالئق كلھا أي لیس فقط بأمة اإلسالم " األسماء"و" البیان"ّن ارتباط إ

وشمولیتھا تتناظر . األسماء دالة على شمولیة اللغة" كلیة"يعني أّن 
وما دامت اللغة صادرة عن اهللا، مصدر اإلسالم، . مع شمولیة اإلسالم

. ولفائدة خلق اهللا الذين يدعوھم سبحانه لإلسالم،  فاللغة إسالم  

ثم مجرد أّن اللغة شمولیة على غرار اإلسالم يقتضي أن نتعاطى مع  
وما دام الكالم نتاج للغة إذن فالكالم . اإلسالم مثلما نتعاطى مع اللغة

وھنا نتساءل إن كانت لھذه المعادلة . في نفس الوقت نتاج لإلسالم
مة لنَر إن لھا فائدة في مجال مقاو. فائدة في االرتقاء بحیاة المسلمین

.الرجعیة الدينیة مثال  

. لیست الرجعیة الدينیة سوى فكرا يتم تبلیغه بواسطة لغة ماضوية
إذ . صحیحا طالما أنھا ال ُتبث في الحاضر" كالما"وھذه األخیرة لیست 

فالمرء ال يقدر أن . الكالم ھو كل ما ُيبث في الزمن الحاضر، الحقیقي
. يتكلم ال في الماضي وال في المستقبل  

وماضي الكالم ھو، مثال، . ھذا ال ينفي أّن للكالم ماٍض أو مستقبللكن 
وھو ماضوي ألنه ُيقال في الحاضر وال ينطبق . ما يتَحّول إلى فكر ماضوي

أي لو ُأبِقي على الكالم الماضي . وھنا تكمن المشكلة. على الواقع
في ماضیه َلَما خرج عن حدود الذاكرة المكتوبة من نص وصحیفة و 

". الرجعیة"أو " الماضوية"وغیرھا، وَلَما شكل مشكلة اسمھا رسالة   

إذن فالحفاظ على ماضوية الكالم الماضي في سجله الماضي ھو 
أصبحت . الطريق إلى القضاء على الرجعیة، دينیة كانت أم غیر دينیة

؟ "كیف يتم ذلك"المسألة متعلقة بـ  

" حاضرية"لحفاظ إّن الحفاظ على ماضوية الكالم الماضي يعني منطقیا ا
الكالم معاِدلة " حاضرية"وفي سیاق ثقافة المسلمین. الكالم، كل كالم

وھذا ما نعرفه عن الدين الحنیف من أنه . اإلسالم" حاضرية"للقول بـ
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فإن كان الكالم مقوال في الماضي، مثل القرآن . صالح لكل زمان ومكان
. یا ككتلة ماضیةالكريم والحديث الشريف، فقیمته الحاضرة ال ُتقاس ذات

وإنما تقاس قیمة ما مضى من الكالم بقدرة العقل الحاضر على تحويله 
ھكذا يكون ما ُيتلى و ما ُيتدبر من قرآن، وما ُيستشھد . إلى كالم حاضر

.به من حديث شريف، كالم مواكب للعصر أي كالم حديث  

اضر بكالم آخر، من شیم الكالم الحاضر أنه مباشر أي لصیق بالواقع الح 
فالماضي ذو اتجاه ال . ويمانع في أن يستطلع الحاضر في الماضي

إذ لیس ھنالك ما ينفي تلك . والكالم بالمثل. عكسّي، ال رجعي
وبالتالي فالتاريخ ال ُيعاد، إن بمقیاس الزمان أم بمقیاس . الخصوصیة عنه

ا وما نظريات إيلیا بريغوجین في الفیزياء وفي الفلسفة إال  تأكید. الكالم
وكله ينسحب على اإلسالم، سواء بالتناظر مع الكالم . إضافیا على ھذا
.أم بالتطابق معه  

ھكذا نفھم كیف أّن صفة الالعكسیة في الزمان وفي الكالم ال تنفي  
االنتفاع بما يطیب من الماضي، سواء كان ماضي الزمان أو ماضي 

ه مباشرا ، زيادة عن كون)الحاضر(حیث إّن ِمن شیم الكالم . الكالم
وھنا يكمن . وحقیقیا، فھو أيضا قادر على استطالع الماضي في الحاضر

اإلبداع، إن في استخراج منواِل للتدّبر في كالم اهللا أم في شكل اقتداء 
.برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أم في شكل من أشكال إتباع حديثه  

" حاضرية"في ضوء ھذا يبدو أّن السبیل التي تضمن الحفاظ على 
الكالم، بما ينفع في درء الماضوية الفكرية، الدينیة بالخصوص، ومنع 

الرجعیة السیاسیة المستندة إلى تأويل ماضوي لإلسالم، أن يتم تعلیم 
وھذه الممارسة ستسفر عن تأھیل ". الحاضرية"اللغة باتجاه تعزيز 

ین المتعلمین للغة لیصبحوا قادرين على إصدار كالم عقول المسلم
حديث؛ سواء كان كالم في الدين أو كالم في الدنیا أو في االثنین معا، 

والكالم الحديث ھو ما يعّبر عن الزمن الحقیقي؛ زمن الحاضر، . بالتطابق
من دون فصٍل بین ما حَضر من الكالم وما مضى منه شريطة أن يكون 

. ي شمولیتهالكالم ُمفیدا ف  
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. منذ ذلك الحین يمكن الطمأنینة على المسلمین كمواكبین للعصر 
. وعندئذ تزول عقدة المزج بین الدين والسیاسة، ومعھا مطلب الفصل

.واهللا ولّي الوصل بین المسلمین  

******* 
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 إلصالح اللغوي ُمضاد حیوي لفیروس التطرف 

 
لقد َحَبانا اهللا بنص اسمه "القرآن". ولم يأمرنا بإعادة كتابته، معاذ اهللا. 
وإنما أمرنا سبحانه وتعالى بقراءته لكي نكون قادرين على كتابة نص 
الحیاة المتدبر منه. والذي يحصل الیوم، من جامعة منوبة وما تسجله 

من اعتصام سلفي إلى بن قردان في جنوب البالد، بل ومن البحرين و 
الیمن إلى المغرب، يوحي لنا بأّن المسلمین لكأنھم يحاولون قسرا 
كتابة النص األصلي. أال يستحون من التحايل النابع من الجھل؟ وأال 

 يستحي خصومھم من التحايل النابع من الغرور العلموي؟
في سیاق اإلنقاذ الذاتي من ھذه الكارثة أفترض أن االنضباط اللغوي 

واأللسني َمخرٌج  ذو بال من أزمة الوجود ھذه، التي نعاني من 
مظاھرھا االسلوكیة، إن دينیة أم علمانیة. وھو َمخرج علمي وتعلیمي 

وتربوي وثقافي قبل أن يكون مخرجا سیاسیا مباشرا. ولنَر إن كان 
إلصالح التعلیم معنى، سواء في االبتدائي أم في الثانوي أم في 

العالي، من دون أن تمتثل السلطة اإلصالحیة لمنظومٍة مكتملة لعقل 
 لغوي أصیل. 

لننظر مثال إلى الوضع السیاسي العام في بالد اإلسالم قبل الطفرة 
البترولیة لسنة 1973 وبعدھا (أعتبر ھذا الحدث نقطة تحول خطیرة 

ومركزية في مسار الدولة في بالد المسلمین). سنالحظ أّن الحقبة 
القْبلیة اتسمت ببناء الدولة الحديثة وبتشیید المؤسسات وعلى رأسھا 
المؤسسة التربوية بینما اتسمت الحقبة الَبعدية بتسخیر الدولة المبنیة 
على أسس وطنیة، والمؤسسة التربوية المشّیدة على أيدي مناضلین 

أكفاء، ألجل خدمة االقتصاد المعتاش في الداخل واالقتصاد االمبريالي 
في الخارج. تلك كانت الصیغة التي ساھم كل من الغرب الغاضب (ِمن 

"الھزيمة" النفطیة) والشرق الخلیجي (الغانم مؤقتا من "ھزيمة" 
 الغرب) في نسجھا بكل وقاحة.

إذن منذ زمن الوھم البترولي بدأت األزمات العربیة تنخر المجتمع، إلى 
أن كشَر الذئب عن أنیابه (تونس وحدھا عرفت أزمتین اثنتین من العیار 
الثقیل، مرة في سنة 1978 ومرة في سنة 1984). وما بدأ في االنھیار 

حینئذ كنتیجة مباشرة لعقیدة الوھم لیس االقتصاد (اللیبرالي المنفلت) 
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الذي استعملته قوى التغّول الداخلیة والخارجیة لمساومة للشعب، 
صاحِب الثروات وسالح النفط، ولغاية تركیعه. إنما الذي انھار للتّو ھو 

البناء التربوي القْبلي لحرب النفط وعلى رأسه المنظومة اللغوية 
العامة.أّما خسارة النمط االقتصادي المفلس فُأرِجئت إلى وقت الحق. 
وھا نحن شاھدون اآلن في تونس ومصر ولیبیا وسوريا على التحقیق 

 شبه الكلي لھاته الخسارة. 

لقد دّرسُت في بعض الثانويات في تونس وفي الخلیج العربي ولم أَر 
أداًء لغويا أتعس مما رأيت في الثمانینات. وبحكم احتكاكي بالعديد من 

الزمالء الذين ُيَدرسون بالمؤسسات "العادية"، ازددُت يقینا من استدامة 
التدھور الكالمي في التسعینات وفي األلفینات، إلى الیوم. عدا ربما 

"المعاھد النموذجیة" (مدارس النخبة التلمذية) في تونس أين لي 
تجربة طويلة. لكّن ھذا االستثناء دلیٌل آخر على استفحال العلة ال تنّصال 

من وجودھا. حیث إّن األداء اللغوي الجّید في مثل ھذه المؤسسات 
 التربوية يسیُر الید في الید وبخطى حثیثة مع ھجرة األدمغة.

وھل أقوى من ھذا برھانا على تبعیة االستطاعة اللغوية المحلیة إلى 
االقتصاد العالمي الفاسد؟ ألیس ھذا دلیال كافیا على تثبیت االقتصاد 
الريعي في مجتمعاتنا بالتوازي مع وأد العقل حتى ال يقاومه وحتى ال 

يعي بضرورة إيجاد البديل له؟ لكأّن التحالف الشیطاني، المحلي 
واألجنبي، يقول لھؤالء الطلبة المتمیزين:"ھا أنتم َنَجوُتم من الموت 

اللغوي. لكن ھیھات، ستدفعون ثمن ذلك بدعمكم المباشر للیبرالیة 
 المتوحشة، إن في عقر دارھا أم في دياركم أنتم بالذات."

ھكذا كانت التُّربة الثقافیة للتونسي وللعربي عموما مھیأة لزراعة كل 
أصناف التحجر والتطرف. وما التطرف الديني الذي نعیشه الیوم باسم 

الحرية واالنتقال الديمقراطي، إال الوجه الخفي أللوان عدة من 
اإلخفاقات، وفي مقدمتھا اإلخفاق اللغوي. كما أّن "السرطان اآلخر"، 

وھو التطرف العلماني الحداثي، جنیٌس للسرطان الظاھر (الديني)، بما 
 ھو نتاج أيضا لتلكم اإلخفاقات.

إّن ھذا التطرَف ذا الرأسین ھو المرحلة األخیرة والحاسمة، مرحلة 
حصاد ما ُزرع. ولیس الدين مسؤوال عن رداءة الحصاد بقدر ما أّن 
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المسؤول ھو غیاب التجديد الديني، وغیاب اإلصالح اللغوي المفترض أن 
يعاضده. ولیست الحداثة أيضا مسؤولة عن فساد المحصول بقدر ما 

ُيعتبر غیاُب تأصیلھا في العقل اللغوي وفي الثقافة الوجَه اآلخر للفريضة 
 الغائبة.

ھكذا حدَث االنتحار اللغوي، الُمالزم لالنفجار الديني. بینما في األصل 
ُيراد من اللغة أن تكون السند الرئیس للتوازن الديني (والروحي) و 

العقلي.أما الشرط في ذلك فھو حفاظ اللغة على استقاللیتھا عن كل 
إيديولوجیا. بینما الذي حدَث، كما قدمنا أنفا، أن استأثرت إيديولوجیا 

االقتصاد (العولمة) باللغة. فاللغة بحّد ذاتھا إيديولوجیا، والذي حدث لّما 
احتَوتھا إيديولوجیا غیر لغوية أن انھارت اللغة نفسھا. وانھارت معھا 

المنظومة التعبدية المترابطة بھا عضويا، بالموازاة مع العقالنیة. ھكذا 
خسر العرب لغتھم العربیة وسائر اللغات التي أوَھموا أنفسھم بأنھم 

 يتعلمونھا، وخسروا األھلیة للتعبیر اإليجابي أي العقالني عن اإلسالم.

لھذه األسباب أرى أّن الحل اللغوي، مع أنه يبدو سحريا، فھو واقعّي 
وضامن لإلصالح، إن دينیا أم  عقلیا، لكنه باھض الثمن. وما على النخب 
السیاسیة الجديدة، الحاكمة والموازية والمعارضة، في تونس وفي مصر 
وفي كل بلد عربي متحرر من االستبداد، إال أن تدرج خطة السترداد ما 

خسره الشعب من أموال طائلة، لكي تضخھا أين كان ينبغي أن ُتضخ 
من األول، أال وھي التربیة والتعلیم عموما وتعلیم اللغات على وجه 

 الخصوص، وبعنوان الطوارئ.

األحرى في نھاية المطاف أن تتحلى النخب العلمیة بعقیدة االنضباط 
اللغوي كحصانة من كل تطرف وضمان للصرامة العقلیة. والسبب أّن 

الشعب "يريد" طفرة لغوية كي يتخلص من اللغو المؤدي إلى التطرف 
والھالك، والمجتمع بحاجة إلى كتابة النص اإلنساني المتدبر من 

 اإلسالم.

******* 
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 حتى يصیر منھج اإلسالم في وضع استخدام

الشعب المؤمن إلى  ُيرشدونو ال اإلعالم  المدرسة ال المساجد و ال
رغم ذلك ما انفك األئمة والمشايخ يمسكون بالزمام . الطريق إلى اهللا

ومازالت المدرسة تبحث عن أفضل المناھج في . الدعوي دون سواھم
واإلعالم بدوره ما انفك يھاجم السلفیین، مثال، من دون . التربیة الدينیة

احة الفرصة للفكر المضاد للعنف السلفي أن يدل الناس إلى الطريق إت
إلى اهللا، مما يجعله مورطا لو بصفة غیر مباشرة في ما يحصل في 

تونس اآلن من فوضى فكرية وسیاسیة تارة باسم الدين وطورا باسم 
والطريق إلى اهللا باتت تستدعي منھاجا معاصرا، منھاجا . السیاسة

ج اإلسالمي، من شأنه أن يساعد على فك تحرريا يسند المنھ
وھذا ما . االحتقان الذي تتسم به المحافظة والدعوة التقلیدية لإلسالم

لم يستوعبه ال الدعاة وال المربون وال اإلعالمیون، ناھیك عامة 
وھذا ما لم . المتدينین من رواد المساجد وسائر الغیورين على دين اهللا

، مما "نھضته وتحريره وسلفییه"يستوعبه اإلسالم السیاسي، بـ
جعلھم يخبطون خبط عشواء في وضٍع من الفقر البرمجي مع إصرارھم 

ما . المَرضي على أن اإلسالم يتضمن كل البرامج الضرورية والممكنة
وما الحل؟ السبب في ھذا إذن؟  

أوال، يتمثل السبب في كون كل تلك األطراف العاجزة إنما ھي سلفیة، 
إذ الفرق بین سلفیي . لكلمة، أي محافظة وببغائیةبالمعنى السالب ل

من (وسلفیي العلمانیة ) من أئمة ومأمومین وسیاسیین(الدين 
أّن أولئك يتبعون السلف الصالح بوسائل ) معلمین وإعالمیین وسیاسیین

من مفكرين من الشرق كما (طالحة بینما ھؤالء يتبعون السلف الطالح 
لحة، مما يوحد الفئتین حول االنتماء بوسائل صا) من مفكرين من الغرب

لذا نرى أن ال أولئك وال ھؤالء بقادرين . إلى نوع من الوفاقیة السلفیة
.على إرشاد الناس إلى منواٍل حديث يدعم كدحھم إلي ربھم كدحا  

 )مفتشو( ثانیا، إّن قادة الرأي في تونس ومن بینھم المشايخ ومتفقدو
مازالوا ) التلفزيونات(إلذاعات والتلفزات التربیة الدينیة و مدراء الصحف وا

ال يفھمون أن التجديد الديني ضرورة ملحة وذلك منذ ثالثین سنة على 
وھم يأخذون األمر ھزءا، حیث إّن بالرغم من ھذا الفقر المنھجي . األقل

لديھم، إال أنك تراھم، كلما حلت كارثة بالبالد مثل التي تحصل اآلن، 
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لديھم وبالمھارات التي يتملكونھا، مغرورين  معتّدين بالعلم المتوفر
بإمكانیاتھم في مجال إسقاط األفكار على الواقع وحتى في مجال 

تحلیل الواقع، وال يرون ُبّدا من االنبراء للتنديد بالمظاھر من دون دراسة 
إنھم ينسون أو يتناسون أن للثورة علٌم وأّن للثورة مھاراٌت وأّن . الظواھر

وفي ھذا السیاق ، لم نكن . لتعاون من أجل استقرائھاما علیھم إال ا
الدعوية التي فشلت بینما ھي صاحبة دور جد " الترويكا"لنعاتب ھذه 

خطیر مناط بُعھدتھا، لم نكن لنركز على التعالي الذي ما زالت تذكیه 
تجاه المجتمع لو لمسنا لديھا تفھما لحدود إمكانیاتھا وتواضًعا يجعلھا 

يتوسم الناس فیھم بعض الخیر وبعض المعرفة  منفتحة على َمن
الجديدة التي قد تساعد على تسلیط بعض الضوء على مشكالت عالقة 

.منذ عھود وعقود  

ثالثا، بودنا أن نرسم بعض الخطوط التي قد تدل القارئ، شیخا أو داعیة  
كان أم مربیا أم إعالمیا أم من عامة الناس، على كیفیة التحرر من 

تعوق السیر الطبیعي للمؤمن  نحو الخالق، وبالتالي على  القیود التي
كیفیة تمكین السلفیین، الذين صنفناھم أنفا، من السیطرة على الواقع 

:ومن ثمة تحويله نحو األفضل  

و مھما بدا . حسن التمركز، ذھنیا وعاطفیا، في التاريخ: القاعدة األولى
، "ما بعد اإلسالم"حلة األمر متناقضا فھذا يتم بفضل الوعي بأننا في مر

فال يمكن . لإلسالم" بداية تاريخ جديد"وذلك لكي نتجدد ونعي أننا في 
أن يتجدد من دون مقابلته بنقیض من ) الصحوة(للوعي الديني 

. الماضي، ولو كان النقیض ھو نفسه اإلسالم  

اإليمان بأّننا نعیش بالتفاعل مع الخالق لحظة بلحظة : القاعدة الثانیة
بثانیة وبأننا لسنا ممن ينقلون كالم اهللا فیسقطونه على وضعیات  وثانیة
ومن آثار ذلك أن يكون الكالم ُمتِسقا مع الحاضر بموجب صدوره . راھنة

وبقاُء العقل في وضع استخدام على مدار الساعة، . عن العقل مباشرة
ھكذا، كفیل بالبرھنة على بقاء الرابط الروحي مع الوحي على قید 

.و اآلخرالحیاة ھ  

لّما يرتقي اإليمان إلى تلك المرتبة من القدرة على : القاعدة الثالثة
الوصل بین العقل والوحي  ينمو الوازع التطبیقي والعملي والتجريبي 
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ومنه تتأتى الفوائد وتنعكس على مجاالت اإلنسان و . لدى المتدّين
.االجتماع واالقتصاد والسیاسة والثقافة  

شأن الدربة على العمل المیداني، والذي يحركه  من: القاعدة الرابعة
اإليمان من دون لجوء المؤمن إلى السیاسة لبلوغ القدرة على الحركة 

، )علما وأّن الذي يجري اآلن إنما ھو مزج قسري بین الدين والسیاسة(
أن يساعد على تنمیة البحث عن الحقیقة عموما والبحث العلمي بصفة 

ن، ھكذا، من ُمصادرة السیاسة له سیصبح فبعد أن تحرر اإليما. أدق
علما وأن الحقیقة تبقى نسبیة . في طريق مفتوحة نحو الحقیقة

وال يصح التخوف من االستكبار . بالمقارنة مع حقیقة اإليمان والعقیدة
باسم الحقیقة الدينیة طالما أّن المؤمن قد استعاد قدراته، مثلما 

قائق النسبیة وبالتالي قد شرحنا أنفا، في التوق الطبیعي نحو الح
.استعاد ملكة الرضاء بھا  

ھكذا ُيفھم أّن كل عمل يھدف إلى البحث عن : القاعدة الخامسة
وُيفھم أيضا أن . إنما ھو من صمیم اإلسالم) وھي إذن نسبیة(الحقیقة 

) النسبیة(اإلسالم، كحقیقة قْبلیة للعلم، تدعم البحث عن الحقیقة 
قاء مع الفكر الیھومسیحي والفكر الكوني وبالتالي تحثنا على االلت

.بخصوص ضرورة الحرص على الحقیقة وعلى البحث عنھا  

يكفي أن نلتقي مع عباد اهللا أجمعین في الحرص : القاعدة السادسة
على تملك المعرفة واكتساب العلوم حتى ندرك أّن الفرق بینھم وبیننا 

توخاة للوصول متمثال في السبل الم) بمعنى االستشراف" كان("كان 
" السبل"وال أعني بـ. إلى المناھج واآللیات الُمفضیة إلى الحقیقة

السبل التقنیة وإنما السبل العقدية والعاطفیة والسیكولوجیة 
والسوسیولوجیة وغیرھا التي تشكل عقالنیتنا، والسبیل الدينیة في 

.مقدمتھا  

وغیر التوصل، ھكذا، إلى المعادلة بن المسلم : القاعدة السابعة
في نوعیة (المسلم مع التوكید على االختالف وحق االختالف 

سوف يكسر الكثیر من الحواجز القائمة حالیا، ال فقط بین ) العقالنیة
الغرب (والكتلة الیھومسیحیة ) الشرق عموما(الكتلة اإلسالمیة 

، وإنما أيضا وبالخصوص في المجتمع العربي اإلسالمي الواحد، )عموما
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وما المشاھد المرعبة التي . في داخله" راع الحضاراتص"الذي يشھد 
نراھا الیوم في تونس إال مؤشرات على الحدوث الفعلي لصراع 

.الحضارات الداخلي  

بالنھاية لم يبق لنا، إن حضي ھذا التصور ببعض االھتمام، سوى 
التشارك من أجل تصريفه وتأمین فھمه ثم تطبیقه، عساه يطال 

ولتحقیق ذلك . رع األوقات وأقرب اآلجالالمجتمع السیاسي في أس
كیف يمكن ترجمة ھذا : حرّي بنا أن نلقي بعض األسئلة الموجھة

الكالم إلى مواقف سیاسیة واضحة؟ ما ھو دور المسجد والمدرسة 
واإلعالم في مجال التثقیف السلوكي النابع من الدين؟ أي خطاب من 

ى سلفیي العلمانیة؟ األجدر صیاغته والتوجه به إلى سلفیي الدين وإل
من سیخاطب الخطباء واألئمة والمشايخ كي يغیروا خطابھم الدعوي؟ 

أي األطراف السیاسیة قادرة على تحمل مسؤولیة التثقیف الديني 
الجديد؟ كیف يتسنى ترشید مثل ھذا التصور وترجمته إلى فعل 

 سیاسي؟

******* 
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النص؟أُيشترط أن نكون معتزلة لنقّدم العقل على   

لیس من الضروري أن يكون المرء معتزلیا قائال بخلق القرآن حتى يؤمن 
فكما لیس . بتقديم العقل على النصوص الشرعیة عندما يلزم األمر

ھنالك تناقض بین العقل والنقل مع تطويع األول للثاني ال تحكیمه علیه، 
ه وھو ما جاء به األشاعرة لتقويض نظريات المعتزلة، يمكن القول إن

ويتم تقديم . باإلمكان الیوم تحكیم العقل بالتداول مع تحكیم النص
العقل، في حال قبول مبدأ التداول، من دون الحاجة إلى نسب صفة 

فكَون القرآن كالم اهللا . الخلق على القرآن الكريم مثلما فعل المعتزلة
وأزلي، وھذه ھي الصفة التي أصر علیھا األشاعرة وكافة السلف من 

سنة والجماعة، وھي متناقصة مع َكون القرآن كالم اهللا مخلوق أھل ال
كیف ذلك؟ . ومحدث، ال يُحول ذلك دون افتراض أولوية العقل على النص

وما ھي تبعات ھذا الطرح وآثاره على حیاة المسلمین الیوم بما يخدم 
التقدم، ناھیك أننا في حقبة تتمیز بحكم اإلسالم السیاسي اإلخواني 

عري المرتكز على مقاربة التاريخیة ؟السني األش  

إّن فھم منطق المعتزلة رھٌن بفھم معنى أن يكون القرآن كالم اهللا و 
في الوقت ذاته مخلوق ومحدث أي له زمان ومكان نَزل فیھما ولیس 

وھذا . أزلیا وقديما وأبديا بما يبیح تطبیقه الَحرفي في كل زمان ومكان
 بد أن يعتمد أسباب النزول والزمان المعنى يوحي بأّن تفسیر القرآن ال

والمكان، مما حدا بعلماء اإلسالم على غرار محمد الطاھر بن عاشور 
ومحمد الطالبي أن يطوروا ما ُيعرف في عصرنا الحاضر بالقراءة 

.المقاصدية للقرآن الكريم  

أما الذي نعتزم عرضه في ھذه الدراسة كفرضیة آملین أن ُتشكل إجابة 
ألنه : ة عن السؤالین المذكورين أنفا فیتلخص في ما يليأو بوادر إجاب

قَطع (لم يتم أبدا الحسم في قضیة خلق القرآن ِلما انجّر عنھا من فتنة 
معھا بصرامة الخلیفة العباسي المتوكل جعفر ابن المعتصم ابن ھارون 
الرشید لّما أعاد االعتبار ألحمد ابن حنبل بعد كل ما لحق به من ضرر 

، قد )ضته للمعتزلة ومن ثمة لّما أعلن غلق باب االجتھادجراء مناھ
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يساعدنا التقدم الحاصل في مجال األلسنیات وفلسفة اللغة على اتخاذ 
إن جازت االستعارة المقتبسة عن االصطالح " (منزلة بین المنزلتین"

أو اجتھادا ثالثا، كما أسمیناه، تكون من أھم فوائده تحقیق ) المعتزلي
الالھوتي و الُعقدي بین مختلف المذاھب اإلسالمیة  أرضیة للتوحد

وبالتالي التفرغ لالجتھاد السیاسي لما فیه خیر المسلمین والناس 
.أجمعین  

في ھذا السیاق ال . بھذا المعنى يمكن تقديم الغاية على الوسیلة
معرفیة جد /حظنا أّن المنحى المعتزلي يملك على األقل غاية منھجیة

أما ھذه . نو إلى بلوغھا جل المفكرين اإلسالمیینھامة، وھي التي ير
فالقول بأّن القرآن مخلوق : " الغاية فیعبر عنھا محمد أركون كما يلي

لیس مجرد كالم وإنما ھو يعني إدخال ُبعد الثقافة واللغة في طرح 
ولئن نتفق مع  )1(" وھما من صنع البشر ال من صنع اهللا. المشكلة

ننقض الجانب الذي يتعلق ببشرية اللغة فیه،  أركون بخصوص الغاية فإننا
لكن لنُعد إلى المبدأ والمنھجیة ولننطلْق من معاينة . كما سنرى الحقا

أّن السلف والمعتزلة كالھما يقر بأن القرآن الكريم كالم اهللا مع اختالف 
أو مخلوقا ومحدثا ) السلف(أولئك وھؤالء في كونه قديما وأزلیا 

ْح عن اعتقادنا بإمكانیة تحويل المشكلة من تلك ثّم لنفص). المعتزلة(
الحلبة الشائكة لتنصیبھا على حلبة تتسم بأكثر احترام لحّق االختالف 

ويكون ذلك وفق الشرح التالي . وبأكثر مرونة وبأكثر وفاق وبأكثر تحرر
القرآن ھو كالم اهللا، وهللا سبحانه خلق اللغة في اإلنسان و : للفرضیة

الرَّْحَمُن ("و ) 31: ؛ البقرة"وَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُكلََّھا("ر من أجل ھذا األخی
وعلى عكس  ).4 - 1: ؛ الرحمن"َعّلَم الُقْرآَن َخَلَق اِإلْنَساَن َعلََّمُه الَبَیاَن

في الجزء األخیر من مقولته التي اقتبسناھا عنه (ما ذھب إلیه أركون 
قل، مخلوقة تبعا لكونھا ، ھذا يعني أن اللغة عموما، مثل الع)أعاله

نظريات نعوم (وھو ما أيده العلم الحديث . فطرية و والدية وعقلیة
فضال عن االستباق التي ) تشومسكي والمدرسة الوالدية العقلیة

تتضمنه اآليتان المحكمتان وفضال عن قول الفقھاء، إذ يقول ابن النجار 
(الفتوحي) في كتابه "شرح الكوكب المنیر": " مبدأ اللغات توقیف من 

اهللا تعالى بإلھام ، أو وحي أو كالم  عند أبي الفرج والموفق والطوفي ، 
وابن قاضي الجبل والظاھرية، واألشعرية . قال في المقنع : وھو الظاھر 
عندنا لقوله تعالى 'وعلم آدم األسماء كلھا' أي أن اهللا سبحانه وتعالى 
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وضعھا" (2). إذن بالنسبة لنا لیست المشكلة في زعم خلق القرآن 
من عدمه أو في زعم أنه لیس كالم اهللا، معاذ اهللا، وإنما في لزوم 

الوعي، من عدمه، بالضرورة العلمیة التي ُتفضي إلى التسلیم بأّن 
وإن ازددنا ثباتا أنھا كذلك يتوجب علینا إثبات أّن الكالم . اللغة مخلوقة

ه إن صح ھذا لماذا، ألّن. البشري، على عكس اللغة، لیس مخلوقا
أوال، سُیعیننا على التمییز بین : اإلثبات سُیساعدنا في أمرين اثنین

وسیكشف لنا طبیعة ) الكالم البشري(والمحدث ) اللغة(المخلوق 
وكیفیة تطبیق ما ھو من عند اهللا ) اللغة(العالقة بین ما ھو من عند اهللا 

إلثبات على ثانیا، سُیعیننا ھذا ا). الكالم البشري(عن طريق البشر 
تعمیم تلك العالقة حتى تبلغ َأوَجھا حین تصبح المسالة متعلقة بتبیین 
العالقة بین الدين، الذي من عند اهللا تعالى، والتدين، الذي ھو تطبیق 

. بشري خصوصي للدين  

صفتھا الفطرية (الستھالل اإلثبات نفترض أّن التسلیم بصفة خلق اللغة 
ا إلى التسلیم ال بصفة خلق الكالم و ال ال يؤدي حتم) الوالدية العقلیة

. وما يؤيد عدم قدسیته أّن الكالم فیه الھام وفیه السام. بقدسیته
ولقد وردت . والسام لیس من اهللا وال من اإلسالم. وبذيء الكالم سام

ومن ھذه اآلثار . في الحديث الشريف عدة آثار تنھى عن بذيء الكالم
قوله صلى اهللا علیه وسلم:" لیس المؤمن بالطعان وال اللعان وال 

إّن العبد َلَیتكلُم :" ، وقوله أيضا)رواه الترمذي" (الفاحش وال البذيء
رواه " (بالكلمة من سخط اهللا ال يلقى لھا باال يھوي بھا في جھنم

وإن دل ھذا على شيء فیدل على أّن الكالم ال يتمتع ). البخاري
عن بغیض الكالم، بما أنه بقدسیة مسّلمة وبأّن أمر التعالي والترفع 

ضرٌب لفظيٌّ من ضروب من الفحشاء والفجور، موكول للبشر كي ينجزه، 
َوَنْفٍس َو َما َسوَّاَھا َفأْلَھَمَھا ُفُجوَرَھا َو َتْقَواَھا "كما تفصح به اآلية الكريمة 

یست إذن ل). 10 -7: الشمس" (َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا
بل إّن القدسیة . ھنالك قدسیة مسّلمة ُمضفاٌة مسبقا على الكالم

تبقى خصوصیة أي رھًنا بإرادة المؤمن لنیلھا طبقا ِلما نص علیه الدين 
وھذا الغیاب للقداسة الكالمیة مع إمكانیة الحصول علیھا، . الحنیف

بطريقة خصوصیة، من باب التقوى و الرغبة في إرضاء الخالق سبحانه 
وھذا ما يحملنا على . الى، إنما ھي بحد ذاتھا وجٌه من وجوه التدّينوتع

. االستنتاج أّن الكالم إنما نظیٌر للتدّين، مع أنه لیس التدين كله
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وبالموازاة، نخلص إلى القول إّنه كما أّن فطرية اللغة ال ُتفضي حتما إلى 
رجح أن ال من األ) أو المیل إلى الديِن(فطرية الكالم فإّن فطريُة الدين 
.ُتفضي حتما إلى فطرية التدين  

مع أّن ) أنه نظیر للتدين(بالتأكید، اآلن وقد تبّین أّن الكالم متصٌل بالعبادة 
إذ . الكالم غیر مخلوق، فھذا يوحي بأّن فعل الكالم يضاھي فعَل التدين
إنه ما مادامت اللغة مخلوقة وُمَولدة للكالم، وما دام ھذا األخیر غیر 

مخلوق، فاللغة تضاھي الدين في صفته الفطرية ("َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّيِن 
َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن 

اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن "؛ الروم: 30) وأيضا في صفته 
بید أّن فعل الكالم يضاھي التدين في صفته . مولیة والعمومیةالش

وبالموازاة، يمكن بعُد استشفاف فائدٍة من كل . البشرية والخصوصیة
: وتتمثل الفائدة في ما يلي. ذلك على المستوى السلوكي التطبیقي

كوُن اللغة تضاھي الدين وكوُن الكالم يضاھي التديَن، فإّن الدين قابٌل 
بواسطة آلیات ألسنیة عديدة ) على واجھة التدين(لتعامل معه ألن يتم ا

على واجھة (كما نتعامل مع اللغة " التولید والتحويل"في مقدمھا آلیة 
النظرية الوالدية العقلیة للمدرسة (بواسطة اآللیة نفسھا ) الكالم

بكالم آخر، إذا تعادَلت اللغة مع . من بین آلیات أخرى) التشومسكیة
فة الخلق والوحي والفطرية والعقالنیة، وإذا تعادل الكالم الدين في ص

مع التدين في صفَتي البشرية و الخصوصیة، توفرت إمكانیة المعادلة 
في مستوى الوظیفة أو الوظائف لدى العنصرين االثنین الُمكونین لكل 

وھذا يندرج ضمن باب النتائج على المستوى . واحدة من الثنائیتین
.السلوكي التطبیقي  

التناظرية تارة والتطابقیة (نأتي إذن إلى محاولة إضافیة إلثبات العالقة  
التدين من جھة ثانیة وبین /الكالم من جھة وبین الدين/بین اللغة) طورا

والغرض من ھذا . تدين من جھة أخرى/كالم والثنائي دين/الثنائي لغة
ھذه  وسنعَمد. اإلثبات ھو بلورة رسٍم أولي لمنھاج سلوكي وتطبیقي

المرة إلى شرح ھذه العالقات في ضوء اآللیة المركزية في النظرية 
نسبة للنحو " (التولید والتحويل"اللغوية الفطرية العقلیة، أال وھي آلیة 

قبل ذلك فلُنَحوصل ما سبق لكي ). التولیدي والتحويلي أو النحو الكلي
الديني،  نتبّین الطريق إلى استخدام ھذه اآللیة األلسنیة في المجال 
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رأينا في كلتا الحالتین، اللغوية والدينیة، : ثم نتمادى بعدئذ في الشرح
اللغة، /العمومیة لدى الدين/أنه يتوجب التمییز بین صفة الشمولیة

ومنه، بعد أن تبین لنا أّن على . الكالم/والصفة الخصوصیة لدى التدين
بقى الكالم اللغة، ي/عكس الصفة القدسیة التي يكتسیھا الثنائي الدين

كما . خصوصیا وغیر مقدس مثلما يبقى التدين خصوصیا وغیر مقدس
" بإلھام أو وحي أو كالم("... بیّنا أّن، بھذا المنطق، مادامت اللغة وحیا 

وبالتالي . فالكالم وجٌه بشري لھذا الوحي) كما جاء في كالم ابن النجار
الصلة  تنضاف إلى صفة الخصوصیة البشرية التي في الكالم صفُة

وبھذا يكون الكالم ھو الوجه القابُل للتغّیر والتبّدل على لسان . بالوحي
ونستنتج إذن أّن . الناطق به، أي الوجه القابل التولید والتحويل البشري

. عملیة التولید والتحويل ذات صلة بالوحي ولو لم تكن ھي بذاتھا وحًیا
مع الدين بنفس لذا فھي ُمخولة ألن ُتوظََّف في تعامل المسلمین 

.الطريقة التي ُتَوظُف بھا في تعامل المتكلم مع اللغة  

في مجال " التولید والتحويل"بادئ ذي بدء، لكي نصل إلى تطبیقات لـ
ال بد من مراجعة معنى ھذه اآللیة في ) التدين(العبادة والتجربة الدينیة 

بأن ظاھر  في اللغة ھو اإلقرار" التولید والتحويل. "مجال اللغة و التكلم
الكالم ال يكفي ألداء المعنى الذي يعتزم المتكلم أداءه وبثه إلى 

ثم " (النحو الباطني"بل ھنالك ما أسماه نعوم تشومسكي . المتلقي
وھذا النسق الباطني " ). القدرة التواصلیة" طّوَرھا في ما أسماه 

يتعلق بعوامل عديدة في مقدمتھا عامل السیاق، وال يمكن التخلي 
أي أّن . ِلما له من صلة عضوية بمدلول الكالم ومعناه ورسالته عنه

لیس كافیا لكي يكون الكالم ") القدرة النحوية"أو " (النحو الخارجي"
فحص " لنأخْذ مقطع . ولنضرْب مثاال على ذلك. متناسبا" األداء"كالما و

ھكذا دون شكل على الحروف، وذلك اختیارا منا بأن " (الطبیب المريض
حینئذ ھل تفید ھذه الجملة البسیطة ). األمثلة مكتوبة ال مقروءةتكون 

أّن الطبیب مريض وأنه ھو الذي تم فحصه، أم األرجح أنھا تفید أّن 
الطبیب َفَحص شخصا مريضا؟ طبعا أي واحد يقرأھا سیتبع الخیار 

كیف عرف : لكن السؤال الذي ينبغي طرحه ھنا ھو اآلتي. الثاني
في الحاالت األخرى التي تعِرُض مشكالٍت من  أو المخاطب،(القارئ 

أّن الخیار الثاني ھو األصح إذا لم يكن ھذا الشخص ) دون شكل الحروف
متعودا على مثل ذلك السیاق وإذا لم يستنجد بمعرفته وبثقافته أي 
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الذي سُیثنیه على فھم الجملة على أنھا تفید " النحو الباطني"بـ
) 'المريض'والضاد في ' فحص'الفاء في  بضم" (ُفِحَص الطبیُب المريُض"

وتبقى صحیحة المظھر لكن غريبة المعنى؟ ذلك ھو التولید والتحويل 
إذن ھو مجموع العملیات التي تجري في باطن العقل اللغوي . تقريبا

وعلى . لكلٍّ من الباث والمتلقي حتى يفھَما بعضھما البعض دون عناء
ي حديثھم مع بعضھم بعضا، وفي ھذا النحو يتعرض الناطقون بلغٍة ما ف

األدب المكتوب، على تراكیب صحیحة في ظاھرھا لكنھا من حیُث 
وفي ما يلي بعض األمثلة على ذلك و . المعنى تبقى مبھمة وغامضة

التي ستصلح لنا للشرح المقارن الذي سنتواله في الجزء التالي من 
اھم أم ھم ھو يخش" (إنما يخشى المعلم التالمیذ النجباء: "الدراسة

أم سمي ' طارق'اسمه " (طرق طارق الباب"؛ )يخشونه؟ لماذا وكیف؟
ھذا إذا لم نعثر على جملة تتسم بسالمة الھیكل ). كذلك ألنه يطرق؟

لكنھا لیست ذات معنى أبدا، مثل ما ورد على لسان نعوم تشومسكي 
وفي حال محاكاة ". األفكار الخضراء غیر الملونة تنام بشراسة: " نفسه

" ذه العینة الشھیرة ستتَكون لدينا بضعة قطع مماثلة على غرارھ
. وھكذا دوالیك". اشترى الفیل المتحضر مدينة بسرعة فائقة  

في مجال " التولید والتحويل"واآلن ماذا عسى أن يكون الحال لّما نطبق 
لنتوخَّ طريقة التماثل ولنبدأ بعرض جملتین . التدين؟ ھذا ھو مربط الفرس

ثنتین إن صح التعبیر، أي وضعیتین متكاملتین تكاُمَل الجملة دينیتین ا
" تقییما دينیا"وذلك لكي يتسنى لنا أن نصدر بخصوصھا . اللغوية الواحدة

بعدئذ سنحاول أن ". حكما اجتھاديا جديدا"ثم " حكما دينیا تقلیديا"فـ
نفھم كل وضعیة لكأنھا جملة وأن ندرك میكانزمات التولید والتحويل أي 

تبديل والتغییر في داخلھا، وأخیرا أن نتناول الفائدة الموالیة من مثل ال
.ھذا العمل  

.شاب يصوم شھر رمضان وال يقیم الصالة: 1الوضعیة   

وضعیة ناقصة طالما أّن الصالة فرٌض وأن الشاب ال : التقییم الديني
.بینما صیامه مقبول حتى بال صالة. ينجزه  



61 
 

ر الشاب بالمعروف لكي يقیم الصالة وإال ال بد أن ُيؤَم: الحكم التقلیدي
وفي األثناء، في بعض البلدان، إن لم يمتثل سَینال . سینال عقاب اهللا
.ألوانا من العقاب  

ينبغي تشجیع الشاب على المداومة على : الحكم االجتھادي الجديد
الصیام مع رصد سلوكیاته األخرى التي يبدي خاللھا استقامًة وجھدا 

ومن ثمة تحفیزه على المضي ُقُدما . لو كان ال يصليوعمال صالحا و
على درب التقدمیة السلوكیة التي من شأنھا أن تنعكس إيجابیا على 

وإذا انصاع ھذا الشخص يوًما ما . مردوده السیاسي واالجتماعي وغیره
ألمر الصالة يكون ذلك من تلقاء نفسه  حین يكون قد وصل نُموه 

.الطبیعي إلى درجة تسمح بذلك  

مواطن ممارٌس للدين بأركانه الخمسة وغالبا ما يخترق : 2الوضعیة
الضوء األحمر عمدا أثناء قیادته للسیارة وال يتوانى عن تقديم شھادة 

.الزور  

يا حبذا لو كان كل الناس يقیمون الدين مثل ھذا : التقییم الديني
. أما بخصوص السلوك فمعلوٌم أنه منبوذ في اإلسالم. الشخص  

ھذا الشخص مسلم مثالي لكن ينبغي أن : الديني التقلیديالحكم 
. وشھادة الزور من الكبائر إذن فعلیه أن يتجنب الَعود. ُيدَعى له بالھداية

أما بخصوص اختراق اإلشارة الحمراء فال توجد عالقة سببیة بین ھذا 
.الفعل واإليمان  

سلوك ھذا الشخص ال يتناسب مع حال : الحكم االجتھادي الجديد
إذن ھذا الشخص مسلم لكنه غیر مؤمن حیث إّن .العبادة عند صاحبه

أثر " (اإليمان لیس بالتمني لكن اإليمان ما وقره القلب وصدقه العمل"
اختراق العالمة الحمراء (بینما عمُل ھذا الشخص ) عن الحسن البصري

لذا يتوجب تربیة الناشئة على كیفیة . لم يصّدق إيمانه) وشھادة الزور
العبادة في العقل وفي السلوك؛ كما يتوجب طرح مسألة القانون  تغلغل

ودولة القانون، والتفكیر في انغراس احترام القانون كقیمة تنتمي إلى 
وينبغي أيضا َسن آلیات فعالة تدل الناس على الطريق إلى . الدين

و يبقى الزجر حال ال رجعة فیه لضمان العدل بین الناس . احترام القانون
.كافة  
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بُلغة األلسنیة ومن منظور الباحث نقول إّن نموذج الجملتین المعروضتین 
موجود بَوفرة ُملفتٍة لالنتباه، إن لم نقل باعثٍة على ) 2و وضعیة 1وضعیة(

أي أنھما . القلق، في المجتمع التونسي والعربي اإلسالمي عموما
 لكنھما في األصل غیر. صائب" نحو خارجي"جملتان ذاتا شكل سلیم و 
" القدرة التواصلیة"و" النحو الباطني"ذاَتي معنى قوي من حیُث 

وإذا أردنا محاكاة العینة اللغوية التشومسكیة التي ال معنى ". األداء"و
لھا أبدا وحاولنا تألیف جملة دينیة رديئة إلى أقصى الحدود من الصنف 

الذي نخشى أن يجيء الیوم الذي يتحقق فیه معناھا حقا، لَحصلنا 
يؤدون الفرض "ھیاكل مثل تلك األمثال الشعبیة عندنا من ساللة على 

أو من قبیل " نفسي نفسي واهللا ال يرحم من مات"أو" وينقبون األرض
الیوم "ذلك األثر الجاھلي الذي لم ينقرض سلوكیا من حیاة المسلمین 

فالرسالة التي نرغب في تبلیغھا ھاُھنا ھي أّن الحاالت ". خمٌر وغدا أمٌر
ُجمل سلیمة (تتضمنھا تلكم الجمل الدينیة متسقة مع ذاتھا التي 

بصفة ال تمنع الباحث من اعتبارھا ضربا من ضروب التدين، إال ) المظھر
وإال، وبلغة الدين والفكر الديني، ما . أنھا لیست حجة على الدين

الداعي ألن يقلق الباحث و يتضجر فیسعى إلى البحث عن مخرج ألزمة 
سلوك المسلمین و عقیدتھم، وعدم انسجام فعلھم  عدم االتساق بین

مع قولھم؟ بكالم آخر إّن المطلوب إنجازه تربويا وفكريا في مثل 
الوضعیتین الموصوفتین ھو فتح أبواب جديدة في البحث عّما يمكن 

إن " الشريعة الخارجیة"إنجازه بنجاعة وفعالیة لكي تدنو لدى المؤمن 
شیئا فشیئا وقدر اإلمكان من ") الخارجيالنحو "تماثال مع (صح التعبیر 

القدرة "، ولكي تدنو ")النحو الداخلي"تماثال مع " (الشريعة الباطنیة"
القدرة على التفاعل مع النص بعقالنیة " (التواصلیة والوظیفیة الدينیة

معرفة المسلم بالنص الديني " (القدرة الدينیة الصرفة"من ) محدثة 
ھذه العملیة التوحد الذاتي للمتعبد مع وتكون من نتائج ). المصدري

تأصیل صفة التمییز بین الدين والتدين لديه حتى يكون قادرا على وصل 
ولیست ھذه . كالھما باآلخر بما يجسد التوق نحو الطھورية الدينیة

الصفة األخیرة منافیة للعقالنیة، كما قد يتراءى، بل تلك ھي العقالنیة 
وھي حرية . ة من منظور المسلمینوتلك ھي الحري. لدى المسلمین

.يتحكم بھا قانون الجدلیة والتفاعل بین النص والعقل  
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بعد أن فِرغنا من باب المبادئ ووصف أصول المقاربة وعْرض عینات من 
التفسیر واالجتھاد، نطرق اآلن باب العالقة بین المنھاج  الجديد 

قصد تفسیر في ھذا السیاق لنتفْق أننا ال ن. والمقاربات التقلیدية
النصوص الشرعیة أو االجتھاد الفقھي بقدر ما نقصد تفعیل ما ھو 

حیث إّن كتب التفاسیر تزخر بمادة ال تزال صالحة من حیُث . مفسر
لذا . المعاني لكنھا غیر جاھزة للتطبیق في الحیاة الیومیة للمسلم

لإلسالم " قراءات جديدة"نعتقد أنه ِعوضا عن اللھث وراء ما يسمى بـ
لنصوص الشرعیة، األجدى تفعیل ما توفر من تفاسیر حتى تتشكل ول

على إنجاز قراءة ) التواصلیة(لدى المرء الُمتابع لطريقة التفسیر القدرُة 
إذ إنه لّما ُنقر بوجود تفاسیر غیر مطبقة فإننا ُنقر بأّن . تحررية بنفسه

ن أن الَمنفعة الحاصلة من تلكم التفاسیر في ما مضى من الزمان ال يمك
بل ھي ثابتة في التراث وفي الثقافة وفي الذھنیة وفي . تكون تبّخرت

إذن لّما يتم تفعیل التفاسیر بفضل مقاربة . النفسیة لدى المسلمین
تكون عملیة وتجريبیة من باب أولى وأحرى مثل تلك التي شرحناھا، 

نكون قد ساعدنا المسلمین على تلّمس السھول والھضاب والمنحنیات 
درات التي لم تطأھا أرجلھم أبدا بالرغم من أّن كل تلك والمنح

.المساحات تنتمي إلى تربتھم الثقافیة والتراثیة األصلیة   

وال يقصي ھذا االجتھاُد التفسیَر المتعارف الذي ُينَجز بفضل الوسائل  
النقلیة المألوفة لدى السلف الصالح ولدى مختلف المدارس /العقلیة
بأن العقل مخلوق واللغة مخلوقة وطالما أّن فطالما نسلم . الفقھیة

عمل، يكون التفسیر النمذجي والتفاعلي الذي نحن بصدد /اللغة عقل
كما أنه سیكون بالموازاة تفسیرا دينیا . عملیا/ عرضه تفسیرا عقالنیا

وھو تفسیر دينيٌّ أيضا ألّن . طالما أن اإلسالم ديُن عقل وديُن عمل
سیسمح بالجدلیة ) كالم/لغة؛ تدين/دين(بق التداول بین التناظر والتطا

وقد نكون بذلك قد خَطونا شوطا . والتفاعل الضروريین بین العقل والنص
ُمھما نحو حسم الخالف التاريخي بین العقیدة السنیة الجماعیة 

وأّن ھذا الذي (...) كالم اهللا تعالى "األشعرية القائلة إّن القرآن الكريم 
وبین العقیدة المعتزلیة، والشیعیة،  )3(" تعالىنسمعه حكاية كالم اهللا 
وإذن ھو الذي نسمعه الیوم (...) كالم اهللا "القائلة إّن القرآن الكريم 

حكاية "فمسألة . )4(") حكاية كالم اهللا"نالحظ أنه لم يكتب " (ونتلوه
باتت رھٌن ) عند المعتزلة(ِمن َعدمھا ) عند أھل السنة" (كالم اهللا
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نھاج التناظر والتطابق بین اللغة والدين وبین اللغة بُحسن استخدام م
والكالم من جھة، ومن جھة أخرى بین التطبیقات المتعددة والمختلفة 
: التي سُتسِفُر عنھا النمذجة في مجال التفسیر واالجتھاد السیاسي
بین العقل والنص وبین الَحرفي والتأويلي وبین الظاھر والباطن وبین 

.بین الشريعة والقانونالتوقیفي والوضعي و  

وھا نحن اآلن على مشارف الوضع الحضاري في تونس وفي البالد 
العربیة واإلسالمیة عموما أين لم ُتحسم بعُد مسألة العالقة بین النقل 
والعقل وبین الدين والسیاسة وبین الدين والدولة وغیرھا من العالقات 

ع تطلعات شعوبنا نحو التي باتت غیر متسقة ال مع واقع مجتمعاتنا وال م
وأمام اإلمكانیة المتوفرة لمزيد بلورة االجتھاد الجديد أو . النھوض والرقي

شابَھه، َحري بالحكومات اإلسالمیة التي تمارس السلطة اآلن في كل 
من تونس ومصر فضال عن أقطار مثل السعودية والسودان جّربت الحكم 

أي نموذج جديد من  بالشريعة اإلسالمیة أن تنكّب على دعم وتطوير
شأنه أن يحقق المصالحة بین المسلمین وذواتھم وبین المسلمین 

فھي حكومات انقادت إلى ارتداء عباءة اإليديولوجیا الدينیة بال . وواقعھم 
وبالتالي لقد حان الوقت لكي تستثمر ھذه الحكومات . علٍم يسندھا

وال . تدينوُتشجع استثمار الجھد والوقت والمال في مجال عقلنة ال
يكفي أن تزعم الحساسیات الدينیة الحاكمة أّن شرعیتھا العلمیة 

. مستمدة من العلوم الشرعیة لكي يقبلھا المجتمع العربي المسلم
مع العلم أّن . الفقه الحضاري شيء آخر/فالعلم الشرعي شيء والعلم

المشكلة الحضارية التي نعاني منھا تتطلب حال من صمیم فقه 
بل ُقل إّن الفقه الديني بات تابعا . ن فقه الدين فحسبالحضارة ال م
أي أّن ازدھار الفقه الديني واالجتھاد فیه رھٌن بتجديد . لفقه الواقع

الفكر اإلسالمي، من خارجه لكن من داخل الثقافة الخصوصیة مع 
أما السبب في لزوم تبعیة الفقه . التفاعل الجدي إزاء الثقافة العالمیة

المسلمون ناقصو : واقع ھو طبیعة المشكلة باألساسالديني لفقه ال
وقد رأينا في سیاق متصل كیف أّن إقحام . عقٍل ال ناقصو ديٍن كما ُيظن

ذلك . فلسفة اللغة في عملیة بناء قراءات ذاتیة لإلسالم بات أمرا ملحا
. ألن من شأنه أن يبرز جدارة المسلمین بعقالنیة متجذرة في ثقافتھم

ا أيضا بحاجة إلى غزِو حقول معرفیة جديدة من منظور واألمر ملح ألنن
الفكر اإلسالمي، بفضل عقالنیته المسترّدة، سیما وأّن ذلك سیتم 
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تبّین أنھا ال فقط لیست بغريبة ال عن الفطرة وال عن ) اللغة(بفضل أداٍة 
العقل وال عن الالھوت اإلسالمي وال عن تاريخ المسلمین وال عن 

.قرب قوة إلى حبل الوريد بعد اهللا تعالىثقافتھم، وإنما ھي أ  

أخیرا ولیس آخرا، وبعد أن عرضنا نموذجا لكیفیة المداومة على التدين 
باإلسالم لكن بوعي متجدد، السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بكیفیة 

بكالم آخر، كیف يمكن . إيصال النموذج إلى الخاص والعام من العباد
إلى شرائح المجتمع كافة، سیما وأّن إيصال آلیات المنھاج االجتھادي 

المنھاج يتوسم تشريك عامة الناس فیه؟ لإلجابة يمكن القول إّن 
اإلصالح ھو المدخل إلى التحرر بفضل االجتھاد الذاتي، سیما وأّن مادة 

وھذا ). النمذجة اللغوية(ھي نفسھا منھجیته ) اللغة(اإلصالح المقترح 
ا الصنف من اإلصالح دون ما سیضمن حظوظا وافرة الستساغة ھذ

نحن في تونس، وفي بالد كل المسلمین . وذلك لسبب منطقي. سواه
إذن ال نخشى . تقريبا، نعاني من اختالل التوازن بین النظري والتطبیقي

من الجزم بأّن أفضل طريقة تساعُد مجتمعات بلداننا، أفرادا وجماعات 
ة النظري مع وسلطة، على ممارسة القناعة القائلة بضرورة مطابق

فاللغة بوابة مشتركة بین المؤمن . التطبیقي، ھي إنجاز اإلصالح اللغوي
والملحد، وبین السني والشیعي وبین المسلم والمسیحي وسائر 

كما أّن . البشر، وبین العروبي والفرنكوفوني، وبین الیمیني والیساري
التصال اللغة مدخٌل إلصالحات عدة، بدًء بالتربیة والتعلیم ومرورا با

إذن متى نكون جملة مفیدة في . واإلعالم وانتھاًء إلى السیاسة الكبرى
 نص الحضارة؟

:المراجع  

21-20ص  2012- 7-11بتاريخ " المغرب"فتحي بوعجیلة في مقال له نشر بجريدة . ذكره د )1(  

"إسالمواب"عن موقع  )2(  

) فرقة من أھل السنة والجماعة(البیة كما نستشفه مما كتبه عبد الجبار المعتزلي واصفا موقف الُك) 3(
.، مكتبة وھبة، القاھرة528ص " شرح األصول الخمسة"كتاب  في  

)3(المرجع عدد  )4(  

******* 
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 أنا سني غیر معتزلي إذن أنا أفكر

. يعود تخلفنا كمسلمین بنسبة عالیة إلى افتقارنا لملكة التفكیر
في كون المسلمین  والتواكل قد عّوض التفكیر لدينا، كما يتجلى ذلك

دوما بانتظار أن يرحمھم الحاكم أو المعلم أو الفقیه في الدين أو الوالي 
أو المعتمد أو رئیس البلدية أو العمدة بفكرة أو بقرار أو بموقف، ما ُيتقبل 

إّن ھذه االستقالة تعود في رأينا إلى نبذ العقل من أساسھا . بكل ارتیاح
وكون . فكیر وحكمة ومنطق وغیرھاونبذ كل ما اتصل به من ملكة الت

العقل عند معشر المسلمین مرتبط بالدين، بل كون عقلنا في ديننا كما 
إال أّن . بیّناه في دراسات سابقة، ال ينتقص وقّیة واحدة من ھذا العقل
سبب نبذ العقل يكمن في وضعیة شرحناھا في دراسة أخیرة 

وھي الوضعیة "). ؟أيشترط أن نكون معتزلة لنقدم العقل على النص("
التي حكمت ضمنیا على العقل بالفناء كّردة فعل تاريخیة على موقف 

القاضي بتقديم العقل على النقل وذلك تبعا لعقیدة ) 9القرن (المعتزلة 
ُنبذت ھي بدورھا وھي القائلة بخلق القرآن أي بثبوت تغیره مما حَمل 

ھل أّن فشل  :والسؤال ھو. الفكر المعتزلي على تغلیب العقل علیه
أھل السنة والجماعة في عقلنة الفكر اإلسالمي حجة على لزوم 

مداومة المسلمین في وضع الالتفكیر، وھل  أّن فشلھم في الفصل 
بین عقیدة المعتزلة والمنحى العقالني لنفس الفرقة حجة على عدم 

 وجود مخرج لإلشكال؟

إننا نتفق معھم نحن إذ نتخذ موقفا مغايرا تماما من موقف المعتزلة، ف 
كما نختلف مع مناھضي . فقط في ضرورة إعادة االعتبار للعقل وللتفكیر

ال لشيء إال لكونھم ) من أھلنا، أھل السنة والجماعة(الفكر المعتزلي 
لم يأتوا بالجديد بخصوص إعادة االعتبار للعقل كنتیجة لمناھضتھم 

التدھور الموروث أو بعبارة أخرى ألنھم ثّبتوا العقل في وضع . للمعتزلة
بتعلة أّن المنھج العقالني ال يمكن أن يكون صالحا طالما أّن فرقة 

. المعتزلة، التي يرفضونھا، ھي دون سواھا التي أسست لريادة العقل
ولئن سمَحت لنا بحوثنا بھذا االختالف فإّن موقفنا العملي يتمثل في 

تلخص طرح وي. تجاوزه وذلك ابتغاء تحقیق ھدف العقلنة في اإلسالم
:التجاوز في جملة من النقاط  من أھمھا نذكر  
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بل نبقى مرتاحین . أوال، لیس بوسعنا إثبات خلق القرآن من عدمه
وھي الرؤية (للتمادي في اإليمان بأنه كالم اهللا األزلي والقديم والدائم 

أما ما يزيد في ارتیاحنا فھو توصُلنا بعون اهللا إلى ). السنیة األشعرية
یة رد االعتبار للعقل وما آل إلیه من تسلیٍم بنفي الحاجة مخرٍج لقض

.إلى دحض العقل كلما تعلق األمر بدحض الفكر المعتزلي  

ثانیا، إّن المخرج األلسني الذي توصلنا إلیه والقاضي بثبوت التناظر 
والتطابق بین اللغة والدين من جھة  وبین الكالم والتدين من جھة أخرى 

كانیة ادخار الجھود التي لطالما بذلھا الفقھاء يجعلنا واثقین من إم
والمفكرون المناھضون للفكر المعتزلي لغاية نقضه وتجريمه وحتى 

نسبة للنمذجة بواسطة (وبالتالي ُيَمكننا المخرج النمذجي . تحريمه
من تخصیص ذلك الجھد المدخر لرتق الشرخ أو ) التناظر والتطابق

. اإلسالميالقطیعة الحاصلة في العقل العربي   

ثالثا، إّن ثبوت التناظر والتطابق يعني أّن عدم التسلیم بعدم خلق 
كالم اهللا ال ينفي خلق اللغة وال ينفي خلق العقل الذي يختزن /القرآن
بما أنه فردي (كما أّن ذلك الثبوت يعني أّن الكالم البشري . اللغة

ي لیس ، ھو الذ)بما أنھا كلیة وجامعة(، على عكس اللغة ) وخصوصي
ونستنتج من ذلك أّنه إذا كان كالم البشر لیس مخلوقا فكیف . مخلوقا

نسمح ألنفسنا بالخوض في مسألة خلق كالم اهللا من عدمه؟ ھذا إن 
لم نقل إّنه لیس من المنطق بمكان أن يخلق سبحانه وتعالى كالمه 

 بالمحصلة، يكفینا إيمانا بأّن كالم البشر. جل وعال وال يخلق كالم البشر
لیس مخلوقا لكي نتجاوز النقطة الخالفیة المتعلقة بخلق كالم اهللا من 

.عدمه  

رابعا، أن يكون كالم البشر في نفس الوقت غیر مخلوق ومستخرجا من 
يضفي طابعا ربانیا على فعل ) العقل/اللغة(صفة مخلوقة 

ومنه ). وھو الكالم بالمعنى األلسني(السلوك /الكتابة /التخاطب
عقالنیٌة طالما أنھا مَولَّدة من العقل اللغوي للناطق  فقدسیة الكالم

. باللغة  

تطبیقیا ستسمح ھذه المبادئ : بالنھاية نتخلص إلى قول ما يلي
للمسلمین بالشعور أنھم صاروا ضالعین في التفكیر في 
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اإلسالم، أي في فھمھما وتفسیرھما، بصفة فردية، وكذلك بصفة /الواقع
وھل نحن بحاجة إلى أكثر من ھذا . رتؤسس لطريقة جماعیة للتفكی

لالنطالق في تأسیس خطاب ديني متناظر ومتطابق مع علم سیاسي 
للمسلمین، ومنه لتصوِر ثم تجسیِد النمط المجتمعي بما فیه نظام 

 الحكم، واستھالل التقدم الحضاري؟ 
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 إصالح التربیة 
والتعلیم أنموذج 

 مصغر لإلصالح العام
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 تمھید

ُتعّد تونس من البلدان العربیة األكثر حداثة. وبقدر ما كان ھذا إيجابیا 
بقدر ما تسبب في العديد من المشاكل أھمھا مشكلة مكانة الثنائي 

 الجّبار، الدين واللغة، في المجتمع، ومشكلة التواصل بصفة أعّم. 

وفي تقديرنا يمكن تشخیص المشكلة العامة إجماال بالقول إن الحداثة 
سبقت الفكر والفكر السیاسي ألّنه من جھة لم يتم تجديد التناول 

الديني في التربیة وفي المجتمع. كما أّن الحداثة، من جھة أخرى، لم 
تكن لتتحول إلى نقمة لو َلم يتأزم العقل اللغوي لإلنسان التونسي 
(والعربي) بالتوازي مع العقل الديني، ولو َلم تتأخر اللغة العربیة عن 
المراتب التي كانت تحظى بھا في العصر الذھبي للحضارة العربیة 

 اإلسالمیة. 

وھذه المشكلة ذات البعدين، المترابطین في األصل كما بیّنا ذلك في 
عديد الدراسات، لھا خصوصیة خطیرة. إنھا ُتنتج ِلَوحدھا عشرات 

المشكالت األخرى التي تحرم الذكاء التونسي، والعربي، من تولید 
الحداثة أوال ثم من التعبیر عنھا بأقصى إمكانیاته وفي أسرع األوقات. 
فالمشكلة تتوجب إذن تدخال إصالحیا سريعا في المجاالت الموصولة، 

 ومن باب أولى في مجال التربیة والتعلیم.

إّن ھذا القطاع حساٌس إلى أبعد الحدود. ومكانته المركزية في أية 
خطة عامة لإلصالح تعود باألساس إلى كونه يشترك مع قطاعات أخرى 

في تحديد الھوية الدينیة والھوية اللغوية للمجتمع من جھة، وفي 
 إطالق العنان للشخصیة لتشرع في االضطالع بنفسھا . 

في باب الدين، ونظرا ِلما للعبادات وللفكر الديني من تأثیر على 
المعامالت، وھي ممارسة الحداثة، المطلوب التشارك بین مختلف 

القطاعات الموصولة، لتصحیح النظرة إلى الدين. وعندما يتَحول الدين 
في ذھنیة الناشئة من عامل تواكل واستسالم إلى عامل نھوض ورقي 

 وسالم، حینئذ تتمكن المدرسة من أداء دورھا على أفضل حال.

 وِبما أّن الفضاء المدرسي يتداخل فیه التعلیم الديني مع التعلیم 
الدنیوي، فالمنشود إنجازه تثوير المنھجیات وتثوير البرامج العامة 
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والمناھج الُمَفصلة. وما من شك في أّن مثل ھذا اإلنجاز ال يتعلق بمادة 
التربیة الدينیة فحسب وإنما بكل المواد التي تبرز فیھا حاجة طبیعیة 

 لتولیف العقل الديني اإلنساني مع العقل العلمي. 

كما أّن التربیة والتعلیم قطاع تلعب فیه اللغة، إلى جانب الفكر الديني، 
دورا مركزيا. لذا يتوجب تركیز اھتمام ُمعادٍل على إصالح تعلیم اللغات. 

ويتمثل ذلك بالخصوص في تدعیم تعلیم اللغات األجنبیة مع توصیٍف 
مدقق للمنھجیات التي ينبغي إتباعھا لتحقیق االرتیاح واالنفتاح: 

األريحیة في تقبل اللغة األجنبیة بال مركبات؛ واالنفتاح على العالم 
بأسره، مع التأصیل في الثقافة النسبیة وإعادة ترويجھا وضخھا في 

 الثقافة العالمیة. 

وبطبیعة الحال سیكون اإلسھام في الثقافة العالمیة بواسطة مختلف 
اللغات التي في حوزة المتعلم التونسي، والعربي، وعلى رأسھا 

العربیة. طالما أن تعلیم اللغة العربیة، سوف ينتفع، وبصفة طبیعیة،  من 
دعم اللغات األجنبیة. وذلك تبعا لخطط على غرار تلك التي أطلقناھا 
:"التعريب العكسي"، وھو استخدام العقل اللغوي الذي تربَّى على 
صرامة اللغات األجنبیة لتحويل الذكاء من اللغات األجنبیة إلى اللغة 

 العربیة.

ولیست المدرسة فضاء يختلط فیه الديني واللغوي فقط لیخدمان 
المعرفي والعلمي بل إّن الثنائي الجّبار يتحول أيضا إلى أداة لتصحیح 

 التواصل، سواًء كان معرفیا أم فنیا أم علمیا أم تربويا أم اجتماعیا.   

******* 
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 إصالح التعلیم والداء المزدوج 

. المنظومة التربوية والتعلیمیةكثر الحديث عن ضرورة إصالح 
ولئن كان ھذا المطلب مشروعا فإّن الطريق المؤدية إلى البدء 

وھذا ُيعزى في نظرنا إلى تركیز . في اإلصالح تبقى غیر واضحة
التربويین والسیاسیین على تبديل مضمون التعلیم أكثر من 

تركیزھم على ضرورة البحث عن أرضیة فلسفیة لإلصالح تكون 
ة للمشكالت الخفیة التي تعاني منھا المدرسة مستجیب

إذن األحرى بنا . والجامعة في تونس وفي كل الوطن العربي
أن نحاول وضع األصبع على مكمن الداء حتى تتضح معالم 

.الفلسفة المطلوبة  

تشترك مراحل التعلیم الثالثة في تونس وفي الوطن العربي عموما في 
فھل . اللغات والعلوم: ي مجال مزدوجنفس الداء، أال وھو سوء األداء ف

أّن حصر الرداءة ھناك يمثل فقط نتیجة لما آلت إلیه عقود من التمدرس 
العصري في ظل الدولة الحديثة، أم أّنه يھدي أيضا إلى منھجیٍة 

العلم ھو نفسه منھاجا /لإلصالح؟ أي، أال يصح أن يكون ثنائي اللغة
 لإلصالح فضال عن كونه موضوعه؟

لى تناول السؤال الثاني ألّن اإلجابة عنه قد تحمل إجابًة عن سنركز ع
وفي ھذا السیاق نرى أّن االرتقاء باللغة وبالعلم يعني إصالح . األول

أما بخصوص . تعلیمھما، مما يتطلب إنجاز اإلصالح في المراحل الثالثة
ال بد من التأكد إن كان المقصود بھا أداة : اللغة بالذات فھنالك مشكلة

فالخیار األول يعني أنه ال يھم . تواصل العام أم أداة لتدريس العلومال
. التنسیق بین تدريس اللغة كمادة و تدريس المواد التي ُتدرَّس باللغة

أما الخیار الثاني فیعني الدخول في سجال عقیم حول َمن منھما 
ھل و ينّم الخیار األول عن ج. األجدر بتدريس العلوم، العربیة أم األجنبیة

بأّن اللغة لم تعد ُتعتبر أداة أي َمْحَمًال لرسائل تواصلیة وإنما أيضا فكرا 
ينقل ثقافة الناطقین بھا إلى الذين يتعلمونھا وله تأثیرات إيديولوجیة 

وھذا يستوجب الحرص على تأمین التعبیر الھوياتي لدى . علیھم 
دريس المتعلمین للغة األجنبیة بصرف النظر عن تبني ھذه اللغة لت

أما الخیار الثاني فیعني القبول بتدريس العلوم . العلوم من عدمه
وفي ھاته . اللغات األجنبیة: باللغات الحبلى بمفاھیم العلم الحديث
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الحالة أيضا سنصل إلى نفس االستنتاج، أال وھو ضرورة ربط تدريس 
العلوم بتدريس ما الذي نريد أن ننجزه بفضلھا، مما يستوجب تدخل 

، وأيضا ضرورة )التسمیة مقتبسة عن محمود الذوادي" (الثقافیة الرموز"
تدعیم اللغة كأداة وكفكر حتى يكون األداء اللغوي في كل الحاالت مرآة 

. تعكس الشخصیة الوطنیة  

كیف ُيجسَّد ذلك؟ والحال أّن الطفل عندنا تغیب عنه أشیاء كدقة 
االبتكار وما إلى المالحظة والتفكیر النقدي وروح التجديد واالكتشاف و

ذلك من التملكات، مما يحرم المتعلمین من االستفادة من العامل الذي 
فھذا األخیر موجود . تتمحور حوله التملكات، أال وھو الفضول العلمي

لدى الناشئة إال أنه غیر مستغل أفضل استغالل عند الصغار، فما بالك 
لذي قد تجاوز عند الطالب الجامعي، الذي لم يبَق لديه فضول وھو ا

والحال أّن قصور الكتب والمناھج . سن صقل المواھب ونحت الشخصیة
التعلیمیة وكذلك قلة التكوين المندمج لدى المدرسین على األخص في 

مجالي علم النفس وعلم اإلجتماع من أھم العوامل المعرقلة لحسن 
أما أكبر عاھة في الجسم التربوي فھي فشل كل األطراف . االستغالل

أساس، في تكوين " رمز ثقافي"ي توظیف الدين كرافد أساس، أي كـف
ويعود ذلك باألساس . شخصیة المتعلم المنتمي إلى ثقافة اإلسالم

إلى غیاب المنھجیة الدينیة التحررية و في المقابل إلى ھیمنة 
الممارسة الدينیة االستبدادية، أكثر مما يعود إلى عدم قدرة اإلسالم 

.كبة الحداثة، ناھیك على تولیدھاالمزعومة على موا  

العلماني وكذلك /إذن الفضول معًطى فطري بالمفھومین العلمي
وھذا يعني على ُسلم تطوير تعلیم اللغة أّن الفضول يبقى . اإلسالمي

فضوال مھما كانت اللغة المستخدمة لغرض استغالله البیداغوجي 
ني على ُسلم تطوير وھذا يع. شريطة أن تكون اللغة مواِكبة آنیا للحداثة

تعلیم العلوم أّن اللغة األجنبیة ھي التي يتوفر فیھا شرط حسن 
استغالل الفضول من أجل اكتساب الحداثة، وبالتالي يبقى التعويل 

زد . على اللغة األجنبیة لتدريس العلوم الخیار األسلم مھنیا وعلمیا
فطرة على ذلك فھو األسلم حتى من الجانب الھوياتي، طالما أّن ال

المزمع تنمیتھا لدى المتعلمین قد تم تنظیرھا مع الفطرة من المنظور 
تبعا لذلك، تنسجم فكرة صیانة الثقافة الوطنیة مع فكرة أّن . الديني
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وبما أن اإلسالم دين التحرر من العبودية . اللغة العربیة روحھا اإلسالم
ثقافة ومن االستالب، بما في ذلك االستالب للغة اآلخر، فحماية ال

الوطنیة بما فیھا اللغة تمرعبرالتطعیم المستمر لعملیة الكالم، إن لّما 
أم ) في درس اللغة واالجتماعیات واإلنسانیات(يحدث بواسطة العربیة 

، بالدعائم )في درس اللغة وفي درس العلوم(بواسطة األجنبیة 
ند وفي األثناء، نتوقف ع. التحررية التي يحث علیھا اإلسالم ويستبطنھا

:أھم ھذه الدعائم  

وضرورة تدريسھا كمحور استقرائي في وسط منظومة " الشريعة. "أ
.الدين، أي تنظیرھا مع النحو في منظومة اللغة  

، )الطبیعیة والثقافیة؛ الفردية واالجتماعیة(اإلنسانیة " الحركة. "ب
وضرورة تدريسھا كمفھوم وكممارسة متصلین بالقلب وبالعقل، اللَذين 

دورھما مباشرة بملكة الكالم وبالعقیدة، إن بإحداھما أم يتصالن ب
.بكالھما  

وضرورة تدريسھا كمصدر للطاقة وللحركة، ذي صلة وثیقة " الطبیعة. "ج
وتكون اللغة ھي األداة ). الثقافة(بالطاقة و بالحركة اإلنسانیتین 

ھكذا . المشتركة بین كل الناس لتأمین الربط بین الطبیعة والثقافة
لعالقة بین ھاذين المجالین في مأمن من النكوص حتى في تبقى ا

.حال غیاب العقیدة  

بالنھاية، إّن إصالح التعلیم في مجتمعاتنا ذات الثقافة العربیة اإلسالمیة 
لیست مسألة تغییر للمناھج والبرامج دون الحفر في داخل المنظومة 

ا برؤية ھكذا يكون اإلصالح رھن. المحافظة لغرض تغییرھا نحو األفضل
تربوية تطال ينابیع التفكیر وأسس الفعل لدى المتعلم لتحريرھا و 

إذا تحقق ھذا الشرط في المراحل الثالثة للتعلیم ستكون . لتجديدھا
األبواب مفتوحة أمام الطلبة الجامعیین للتقدم أشواطا في البحث 
العلمي، مما يجعلھم قادرين على اإلسھام في إنتاج العلوم، بلغة 

، وأيضا على اإلسھام في الوقت ذاته في تحقیق التعريب سلیمة
وتبعاته من تعريٍب للعلوم وللحداثة من جھة ومن تحديٍث للغة العربیة 

.من جھة أخرى  
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 ما ھو البديل عن السلفیة؟

المثیر للجدل كانت المؤشرات تزداد تأكیدا  2012أكتوبر  23باقتراب موعد 
على فشل حكومة الترويكا في عملھا بقیادة الحزب ذي المرجعیة 

فبالرغم من أّن ھذه . الدينیة، أكثر من تأكیدھا على إمكانیة التدارك
الحكومة ائتالفیة، إال أّن غلبة اللون الديني علیھا، كسابقة في التاريخ 
السیاسي للبالد، ُيعّد في رأينا العامل األساس المسؤول عن اھتزاز 

. رضیة السیاسیة العامة بالبالد وعن ارتجاج العقل السیاسي فیھااأل
واألدھى واألمر من فشل الحكومة أن تصبح طلبات الشعب الثورية من 

حرية وكرامة وغیرھا خالیة من الداللة الحقیقیة وذلك بالرغم من أنھا 
وھي كذلك ال ألنھا بالیة ومتكررة، وال ألنھا مستحیلة . بديعة ومشروعة

. حقیق أو مجحفة أو تعجیزية، بل ألّن منھاج تحقیقھا حاضر بغیابهالت
فالمجتمع يفتقر إلى الوسائل المنھجیة السانحة للنضال من أجل 

تحقیق أھداف نبیلة إلى درجة أّن ذلك الفقر صار ينزل بكل ثقله على 
. الطلبات نفسھا، مما ُيشّوش على العقول ويشكك حتى في األھداف

رتباك في االھتداء إلى المنھاج الثوري القويم؟ نفترض لماذا كل ھذا اال
على الثورة، ولو أّن " الركوب"ببساطة أّن السبب يكمن في أنه قد تم 

لم يكن متجسدا في االبتعاد تماما عن األرضیة الثورية، وإنما " الركوب"
يتجّسد في كوننا لم نُعد متشبثین بھذه األرضیة بواسطة القدمین 

فما . ربما لم نطأ ھذه األرضیة أبدا باالثنتین معا، كما سنرىاالثنتین، أو 
ھو العامل الرئیس المتسبب في حدوث مثل ھذه الزلة الخطیرة؟ وما 
ھو البديل المنھجي الذي كان من شأنه أن يسھم في تخطي عقبة 

أكتوبر وفي التقدم بالبالد إلى المرحلة االنتقالیة الموالیة بنجاح؟ 23  

فصل "من مجابھة مقولة نعتبرھا مثیرة للجدل أال وھي يأتینا الجواب 
التصدي لكل أشكال " ومن تفرعاتھا على غرار " الدين عن السیاسة

فمطلب الفصل مثیر للجدل ألنه صائب ". التوظیف السیاسي للدين 
وفي بطانة ھذه المفارقة يكمن اللغز بخصوص الزيغ . بقدر ما ھو مخطئ

ا اعتبرنا أنه قد تم فعال توظیف الدين في إّن البیان صائب إذ. المنھجي
السیاسة، أوال بالترخیص لحزب النھضة الديني، ومن بعده حزب التحرير 

وجل الناس يعلمون أّن فوز . وأحزاب سلفیة أخرى، في النشاط العلني
أكتوبر يعود بالخصوص  23حزب النھضة باألغلبیة النسبیة في انتخابات 
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ّن الدين يتم توظیفه بین الحین واآلخر من كما أ. إلى كونه حزبا دينیا
ِقبل أطراف خفیة وأخرى مكشوفة إال أنھا فاعلة سلبا في المجتمع 

وھذه األطراف . بُحكم خطابھا المبّسط بدعوى بساطة الدين الحنیف
تلجأ إلى أنماط خطیرة من توظیف الدين في السیاسة رغم أّن األنماط 

وتكمن خطورة  التوظیف . ورةتختلف عن بعضھا البعض في درجة الخط
في كونه يكرس االنقسام والفرز في داخل المجتمع السیاسي، 

.ويتسبب في حیرة المجتمع ككل  

والمطلب مخطئ ألنه ال يأخذ بعین االعتبار أّن توظیف الدين في  
السیاسة قد تم فعال وھو من المحصول الحاصل، لذا فاألجدى بالعقل 

فاإلقصاء ھو الذي كان من . صي العمل بهالمجتمعي أن يسايره ال أن يق
قبل قد تسبب في تنامي ظاھرة اإلسالم السیاسي وكذلك السلفیة 

فاألحرى بالنخب المثقفة أن تفكر في مكانة الدين الطبیعیة . بأصنافھا
وفي دوره الطبیعي إذا اعتبرنا مشروعیة رفض أن ُيمزج الدين 

على "كر السلفي الف" مقاومة"وھذا يتطلب استبدال . بالسیاسة
بدل إقصائه ِطبق مبررات غیر علمیة مثلما حصل إلى حّد اآلن " أرضیته

اقتبسنا العبارات المكتوبة بین معقفین من عند األستاذ محمد الطالبي (
، "الشريعة ھي المشكل والحل في إلغائھا"والواردة في مقاله الممتاز 

ل يتبادر للذھن و أول سؤا). 5، ص2012- 10-7بتاريخ " المغرب"نشر بـ
ھل الدين صار مسألة شخصیة إلى درجة أّن : من ھذا المنظور ھو

حتى الثورة ال تقبل التعبیر عن اآلثار الطیبة لإليمان، ولو كانت تلك اآلثار 
 ُتسجَّل بالضرورة في المجال السیاسي؟

إّن إيجاد أجوبة ضافیة عن ھذا السؤال تستوجب االعتراف بوجود خلل 
ويتجلى الخلل إجماال في عدم . امل مع المسألة الدينیةفي كیفیة التع

استطاعة العقل المجتمعي توظیف الدين كعامل توحید، وبالتالي عدم 
استطاعته أن يُحول دون أن ُيستَغّل الدين للتفريق بین مختلف 

وبالرغم من أّن الحركات . الحساسیات واألطیاف المذھبیة والسیاسیة
َمثلھا َمثل األحزاب (نتخابات إال أنھا فشلت اإلسالمیة قد فازت في اال

في تعبئة شرائح المجتمع العربي المسلم بنفس الكثافة ) العلمانیة
 كل كما أّن. واإلجماع والقیمة التي يقدر اإلسالم وحده على تعبئتھا

األحزاب والحركات باتت فاشلة في تصّور بناٍء لمجتمع ملتزم لكنه 
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ي ضوء ھاتین المعاينتین قد يكون وف. عصري أي فاعل في التاريخ
الوقت حان للتذكیر بأّن حیاة المسلم تكون ناجحة لّما يستلھم المسلم 

دوافع التفكیر والعمل والسلوك من تجربة رسول اهللا محمد صلى اهللا 
إنه قدوة المسلمین . علیه وسلم، ال أن يستنسخھا منه علیه السالم

بھذه . نموذجا لالستنساخومرجعیتھم المسندة بالقرآن الكريم، ال 
الطريقة تكون حیاة المسلم امتداًدا لإلسالم المصدري ولحیاة السلف 

وتجديدا له، أي عودًة إلى الینابیع اإلسالمیة لكن بنظرة جديدة و 
: وھذا يتطلب اتخاذ موقف تاريخي يتلخص في ما يلي. بأسالیب حديثة

التجسید الوحید الذي اإلسالم وراءنا إذا اعتبرنا تجربة الرسول الكريم 
يجدر تسمیته بالحقیقي للدين الحنیف؛ واإلسالم أمامنا إذا اعتبرنا 

المستقبل تطبیقا له، نتوق إلیه ونضطلع بتحقیقه؛ وسیتبین أّن اإلسالم 
. فینا ومعنا آنیا إذا كنا قادرين على التمركز التاريخي على تلك الشاكلة  

في لم نكن، كمجتمع جان 14-ديسمبر 17ف لّما حدثت ثورة لألس
ثم ُعقدت انتخابات دون أن ُيسجَّل أّي توجه . مسلم، متمركزين ھكذا

مكنتنا من وضع ھكذا تكون الثورة قد . نحو الموقف التاريخي الضروري
مسار التاريخ بینما بقیت القدم الثانیة عالقة في  قدم واحدة في

. مع التاريخ وستبقى في ھذا الوضع، وضع الزلة، ما لم نتصالح. الفضاء
والمصالحة تتطلب االعتراف بالعامل الديني كمعطى تاريخي أي داخٍل 

لكن ھذا الشرط يرتطم بعقلیة راسخة بفضل . في الثورة ال خارٍج عنھا
وھذه . مفاده أّن اإلسالم لم يكن له دخٌل قّط في الثورة) خطیر(إجماع 

الثورة قد حصلت "المغالطة الذاتیة تتأكد من خالل معاينة اإلقرار بأّن 
ومن ھنا ". بغیر شعارات، ال دينیة وال اشتراكیة وال قومیة وال غیرھا 

نأتي إلى واجھة أخرى كانت تفتقر إلى التأصیل التاريخي، أال وھي 
الضیق؛ (وھي الواجھة التي نرى فیھا المجتمع . االستحقاق االنتخابي

يضع ثقته ) متةالنخبوي؛ العلماني المتطرف؛ المنقوص من األغلبیة الصا
التامة في صندوق االقتراع، الذي سیسفر حسب ظنه، عن نتائج 

لكن يبدو أّن المغالطة . تعكس تاريخ البالد وانفتاح أھلھا واعتدال تدّينھا
الذاتیة انطلت على العلمانیین المتطرفین ولم تنطِل على إسالمیي 

رد فكان مج. حزب النھضة، مما حدا بھذا الحزب أن يستغل الفرصة
اإلقرار بأنھا ثورة خالیة من الشعارات فرصة سانحة له كي يستأثر برأي 

وبالمحصلة أخذ الحزب ). وھي أغلبیة نسبیة(األغلبیة ممن صوتوا فعلیا 
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الديني ال فقط نصیبه من اإلسالم، إن صح التعبیر، وإنما أيضا نصیب 
التمتع إذ إّن . وھنا تكمن المشكلة). األغلبیة الصامتة(غیره المتخلي 

بنصیٍب شرعي وبنصیب فائٍض في اآلن ذاته يخلق الوصاية على اآلخر 
ركوب اإلسالمیین على "وھو ما سمي إعالمیا بـ. الذي افُتّك منه نصیُبه

".الثورة  

:وقوفا عند ھذا المستوى، نستنتج ما يلي  

التي لم تشارك في االنتخابات تمثل شريحة " األغلبیة الصامتة"أّن  .أ 
إذ إنھا من جھة توجست . ر ما ھي غیر مسؤولة ومتخاذلةحكیمة بقد

خیفة من االنسیاق إلى أحد القطبین، اإلسالمي والعلماني المتطرف، 
لفائدة حزب حركة " نصیبھا من اإلسالم"ومن جھة أخرى فرطت في 

أي أنھا كانت من األول ). وللسلفیین الذين سیظھرون فیما بعد(النھضة 
.التي ستمارس علیھاقابلة لقوانین الوصاية   

كان يبحث عن الحلول ) العلمانیة والیسارية(أّن مجتمع النخبة . ب 
ومن بین ھذه الحلول لجوءه إلى صندوق االقتراع على أمل أن . السھلة

يكون ھذا األخیر ھو الفیصل في إقصاء اإلسالمیین بما معناه أّن 
مع الصندوق سیثبت أّن اإلسالم السیاسي لیس له مكان في مجت

بینما النتیجة كانت معاكسة تماما ِلما يتمناه مجتمع النخبة، . مسلم
.وكان الفوز لإلسالمیین  

إن فوز حزب حركة النھضة اإلسالمي في مرحلة أولى ثم نكوصه . ج
دلیل على أّن صندوق )  اآلن(شیئا فشیئا إلى الوراء في مرحلة ثانیة 

إلدالء باألصوات في كل االقتراع ، لئن ھو الفیصل مبدئیا في السماح با
) ولم يكن ھو الفیصل(عملیة انتخابیة ديمقراطیة، فلیس ھو الفیصل 

في تحديد طبیعة المشكالت المتعلقة بالمسألة الدينیة في مجتمع 
بكالم آخر، لقد أجرَي االستحقاق االنتخابي . متِحد تاريخیا حول اإلسالم

كالت المؤثرة في كأول تجربة ديمقراطیة في البالد والحال أّن المش
وفي األحزاب وفي البرامج السیاسیة وفي اختیارات (التوجھات الكبرى 

وإذا . ، ومن أھّمھا تلك المتعلقة بالدين وبمكانته، بقیت عالقة)الناخبین
بقیت عالقة يبقى الوفاق السیاسي غائبا والفرز اإليديولوجي سائدا، 

.مثلما ھو الحال اآلن  
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اإلسالم السیاسي على الثورة " ركوب"ر بأّن من ھنا نتخلص إلى اإلقرا 
برھان ) في تونس وفي مصر وفي لیبیا وأينما وقعت وستقع الثورة(

ذلك أّنه كان . على ضرورة ضم الدين إلى المسار التاريخي للثورة
وھو كالسراب . اضطراريا في انتظار أن يصیر تأصیال اختیاريا" ركوبا"

ثون خطابا ُفصامیا، لكأّنھم يقولون يحسبه الظمآن ماًء، ألّن رموزه يب
أنت لم تكن مسلما أبدا، ولست مسلما اآلن، لكن ستكون : "للمسلم

وھذه ھي الوضعیة ". مسلما طالما أنك تأتمر بأوامر أناس طیبین مثلنا
بینما يكون . التي نرى فیھا قَدما واحدة، دون الثانیة، راسخة في األرض

سلما، وأنت اآلن مسلم طبعا، لذا كنَت م: "التصحیح التاريخي بالقول
ولكي يتم تصحیح الثورة ". كن مستقبال أفضل مما كنت ومما أنت اآلن

وتثبت القدمین االثنتین على الیابسة ال بّد على العقل المجتمعي أن 
كنا مسلمین قبل الثورة فلیس ھنالك داعیا ال : يستبطن الحقیقة التالیة

وال للتنصل من ) ث اضطرارياكما حد(للركوب علیھا باسم اإلسالم 
اإلسالم، إما على خلفیة الخشیة من أن يركب علیھا فرقاء سیاسیون 

باسم الدين وإما، في الصورة المعاكسة، بواسطة اإلقصاء المتعمد 
إذا تخطینا ھذه العقبة، عقبة . للدين بدعوى الطبیعة العلمانیة للثورة

تعلقة بالسؤال المحوري التمركز التاريخي، ستأتي تدريجیا األجوبة الم
وسیكون ذلك من دون ھَوس، " ھل ُيمزج الدين بالسیاسة أم ُيفصل؟"

نظرا ألّن السؤال بحد ذاته مؤشر على علل بلیغة كامنة في المجتمع 
تتعلق بالموقف التاريخي الخاطئ، أكثر من كونه معّبرا عن العلة 

السؤال فتصحیح مشكلة الموقف التاريخي ستكون نقضا لذلك . نفسھا
.من أساسه  

الحضارية (كما نتخلص إلى التشديد على أّن التجربة اإلسالمیة 
، التي ھي سابقة للثورة، لم يبق سوى أن ُتستقرأ )والثقافیة واإليمانیة

كقانون أنسني وناموس تاريخي لشعب تونس بل لألمة العربیة 
أن اإلسالمیة، ال أن ُتستبعد كما يريد العلمانیون المتطرفون، وال 

إّن . ُتستبدل بأخرى ابتداًء من نقطة الصفر الواھیة، كما يريد اإلسالمیون
النقطة الصفر األصح ھي تلك التي تطلق العنان للمخیال السیاسي 

وھي النقطة التي يتالقى عندھا . كي يبحث عن البديل عن السلفیة
. الماضي والحاضر والمستقبل في الوعي في اآلن ذاته  
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يعني اإلقرار بتاريخیة اإلسالم االبتعاد عن إنجازات بالنھاية لئن ال 
) وھي التي أمامنا(، وال عن مقاصد اإلسالم )وھي التي وراءنا(السلف 

، فتبقى الطريق إلى )الذي ھو في كل زمان ومكان(وال عن مضمونه 
التحرر التام طويلة وشاقة ألّن بعد تصحیح الموقف التاريخي واستشراف 

ادية الحديثة سیأتي حتما دور تفصیل المنھاج اإلستراتیجیة اإلرش
للتلخیص، ھل . وتصريف الخطاب وتحرير الرسالة المعاصرة للمسلمین

ُيمزج الدين بالساسة أم ُيفصل عنھا؟ أعتقد أنه ال ينبغي أن نبقى 
عالقین بإجابة جاھزة عن ھذا السؤال ألّن طرح السؤال يدل على عدم 

التنوير، ناھیك أن يعي بأّن العمل استعداد المجتمع الستبطان فكرة 
المطلوب إنجازه يھدف إلى محو كافة المشكالت المغلوطة وما يتعلق 

فھل النخبة التربوية جاھزة . بھا من حلول ظرفیة ال تصلح إال كمسكنات
 ألداء دورھا اإلرشادي وھل المجتمع مستعد السترشاد؟  

******* 
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لغوية من أجل إحداث وزارة للشؤون ال  

مقولة رئیس الحكومة " (الخالفة السادسة"بلغة السیاسة قیل لنا إّن 
وبلغة الجغرافیا كاد المبحرون ". الخالفة السادسة"ال تعني ) الشھیرة

على أمواج المواقع االجتماعیة يصدقون ما قاله بعضھم محاكاًة لمنطق 
تونس ھي البلد الذي يأوي أكثر عدد من " وزير خارجیتنا أّن 

فنكاد " المجلس الوطني التأسیسي"أما من خالل لغة ". لتونسیینا
لم يعد يعني نفسه وإنما أضحى يعني كل " أسس"نؤمن أّن فعل 

ھكذا ربما سیأتي الیوم الذي ستكون فیه عبارتا . شيء عدا التأسیس
. أو لعلنا نعیش ذلك فعلیا اآلن. مترادفتین" ديمقراطیة"و " ديكتاتورية"

ة وما العمل؟فما أصل المشكل  

إذا أضفنا إلى زالت اللسان الرئاسیة والحكومیة، وإلى اإلنشاءات 
اللغوية الصادرة على لسان رموز الترويكا الحاكمة، سلسلة التسويفات 
الوزارية التي تمس ُجل القطاعات الحساسة من تشغیل وتربیة وصحة 

ين مثل واقتصاد، سوف تكون العصارة غیر بعیدة عن مدلول ُجمٍل أو عناو
جني الزيتون عمل "و " لیس التشغیل من مشموالت وزارة التشغیل"

، سنفھم أّن ھذه التناقضات لیست "صالح لحاملي الشھادات العلیا
كالمیة فحسب وإنما ھي حقیقیة ومتعلقة بالعقل الباطني ألصحابھا 

. وبالتأكید للمجتمع الذي أفرزھا  

ھل كان : مذھلة ولو بحثنا عن سبب ھذه العلة لوجدناه بسرعة
باإلمكان أن ننتظر نتیجة مغايرة لھذه النتیجة المعتلة لّما نعلم أننا كلنا 

فسحنا المجال للنخبة السیاسیة بأن تستدرج شعبا مسلما ألن يقبل، 
إن بصفة مباشرة أم غیر مباشرة، أن ُيحكم بعنوان اإلسالم لكأنه لم 

" صباح الخیر"جاره يكن مسلما؟ فَمثُل ذلك َمثل من يقول ألخیه أو ل
مرارا وتكرارا فیثیر بذلك تعجبه ثم ملله ثم غضبه ألّن صاحبه رّد علیه 

السالم ولم يعد ھنالك داعیا للتكرار، مما قد يتسبب في شجار بینھما، 
في ضوء ھذا نفھم ". غنِّ"وللُمغني " دوري"أو كمثل من يقول لألرض 
استنساخ " بالتشغیل وزارة التشغیل ال تعنى"أّن المعنى المنطوي في 

.وھكذا دوالیك" إسالم التونسیین لیس إسالما"لـ  
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حببنا أم كرھنا نحن التونسیون، ككل العرب، كائنات ثقافیة إسالمیة 
ومن سوء حظنا أننا منذ . فضال عن كوننا، ككل البشر، كائنات لغوية

بالوجود وبالنشاط ") النھضة"حركة (تاريخ الترخیص للحزب الديني 
بات العقل اللغوي فینا يحمل لوحده وزر نفسه ووزر العقل  العلني،

ذلك أّن العالقة الوطیدة بین اإلسالم واللغة . الديني في ذات الوقت
وبالتالي كأني بنا لم نكتِف بمشكالت . لم تعد محل تشكیك) العربیة(

مثل االزدواجیة اللغوية، والتجاذب الوحشي بین اللغة العربیة الفصحى 
عامیة، والتجاذبات الخطیرة في داخل فضائنا اللغوي بین واللھجة ال

اللغات األجنبیة في ما بینھا، وبینھا وبین العربیة، فأثقلنا كاھل الكیان 
اللغوي بمشكالت ذات طبیعة دينیة حتى صار العبء اللغوي عبأين 

. اثنین  

في ھاته الحالة ھل من مخرٍج لالختالل الفكري والسیاسي والتواصلي 
ضحه األداء اللغوي المرتبك غیر مجاراة المشكلة وذلك بمواجھتھا الذي ف

على الجبھة اللغوية ومغادرة الجبھة اإلسالمیة عن طواعیة ابتغاء 
تحريرھا من تجاذبات وضغوط شتى؟ قد تكون ھذه فرصة للعود إلى 

قواعدنا سالمین وذلك ألّن الواجھة اللغوية تتمتع في اآلن ذاته بامتیازات 
: ارنة بالواجھة الدينیةثالثة مق  

.التعبیرعن الديني مضمون في اللغة. أ  

القداسة اللغوية نسبیة وبالتالي فاللغة تخضع للتجربة الممنَھجة . ب
.أكثر مما يفعله الدين  

يعنى بھا وبتطورھا وبوظائفھا على ) األلسنیات(للغة علٌم حديث . ج
في العصر عكس الدين الذي احتار علماؤه المعاصرون في تأصیله 

إذن قد يكون الجھاز اللغوي أداة فعالة إلدارة التدّين وبالتالي . الحديث
إلدارة الحیاة العمومیة للمتدينین، فضال عن كونھا أثبتت جدارتھا بإدارة 

. حیاة البشر كافة بصرف النظر عن العامل الديني  

بكالم آخر، لّما تشتغل اللغة سوّيا فكل شيء سیشتغل سوّيا بما في 
فاللغة ُعرفت منذ الِقَدم بأنھا ). وبغیر اإلسالم(لك التدّين باإلسالم ذ

ثم في العصر الحديث صارت تعتبر أيضا . فقط أداة للتخاطب وللتواصل
ولیس ھنالك ما يمنع اللغة الیوم من أن تصبح . فكرا أي موقفا وسلوكا
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ية في من ھذا المنطلق نعتقد أّن إحداث وزارة للشؤون اللغو. أداة إدارية
بلدنا، وفي كل بلد عربي آخر، سیكون له أثر محمود على السیاسة 

الكبرى للبالد وللوطن العربي كافة إن لم نقل سیكون للوزارة دور الريادة 
في تسییر شؤون العباد تضاھي أو تفوق في الخطورة وفي النجاعة 

ة زل" وزارة اللغة"على أية حال نرجو أن ال تكون  .دور الوزارة األولى
.لسان أو لغوا  

******* 
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 ما معنى أن تكون لنا وزارة للغة؟

أسفر الواقع المترّدي في " الربیع العربي"في تونس وفي بلدان 
عن تشابك رھیب بین ھاذين ) أو التدّيني(المجالین اللغوي والديني 

البعدين، مما انتھى إلى دمجھما معا وبالتالي إلى بروز مشكلة 
لقد أصبحت مشكلة قائمة بذاتھا تؤثر في . زدوجة تتسم باالستعصاءم

وقد انجرت عنھا ظواھر . الحیاة العمومیة وفي السیاسة على األخص
خطیرة نعیشھا الیوم مثل العنف السیاسي و السلفیة واالنفالتات 

.بجمیع أنواعھا بما فیھا االنفالت الديني واالنفالت اللغوي  

الناجمة ) المختزلة في تلكم الظواھر الخطیرة(فالمشكالت السیاسیة  
، من بین أصول أخرى، أدركت )الدينیة/اللغوية(عن المشكلة التواصلیة 

درجة عالیة من االستعصاء ھي األخرى، مما جعلھا تتجاوز كل 
السلطات التنفیذية التقلیدية مثل وزارات التربیة والتعلیم العالي 

، وبالتالي جعلھا تنحصر في بؤرة والشؤون الدينیة والثقافة وغیرھا
اسمھا الحل األمني والمتجسد في المؤسسة األمنیة أي في وزارتي 

فالمجتمع السیاسي من سلطة  ومع ذلك . الداخلیة والدفاع الوطني
ومعارضة وأحزاب، وأيضا المجتمع المدني، ال يعیران لب المشكلة 

فكیف . ستحقالديني، األھمیة التي ي/السیاسیة، أي الجذر اللغوي
بتجاھل صفارات اإلنذار  تسمح النخب السیاسیة والفكرية لنفسھا 

التي يطلقھا المنكّبون على المسألة، وفي الوقت ذاته يندھشون من 
 تنامي الظواھر الخطیرة؟

ولالرتقاء بالمسألة إلى مستويات تخول للمجتمع بأسره البحث عن  
ع المتأزم، وتخول للسیاسیین الحلول واتخاذ التدابیر الالزمة لتجاوز الوض

ضرب المفارقة التي تكبلھم وتحرمھم من التفرغ إلسعاد العباد ولتطوير 
مقالنا األول الذي " (وزارة الشؤون اللغوية"البالد، ارتأينا أن نقترح إحداث 

وفي جريدة الصباح بتاريخ  كتبناه في ھذا الغرض منشور على االنترنت
تكون لنا وزارة للغة؟فما معنى أن ). 10ص 2012- 12- 2  

وحتى لو . إّن معنى ذلك ھو أّن للغة سلطة لم يتفطن لھا السیاسیون
تفطنوا لھا لَما قدروا على تملك ھذه السلطة لیمارسوھا بما ينفع 

فالسیاسیون في معظمھم يستعملون السالح اللغوي . البالد والعباد
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شبوھة ومثیرة الفتاك لكنھم يفعلون ذلك لغايات عادة ما تكون مريبة وم
للجدل إن لم نقل خسیسة مثل التملق للشعب ولجمھور الناخبین 

االفتراضیین أو الفتك بخصومھم أو ممارسة المماطلة و التسويف إزاء 
قضاياھم الساخنة والمستعجلة مثل قضیة تحرير الدستور وتعیین تاريخ 

. ساداالنتخابات القادمة والعدالة االنتقالیة وتطھیر المؤسسات من الف
" اللغة الخشبیة"ولیس من باب الصدفة أن ُعرفت لغة السیاسیین بـ

.والحمالة ألوجه والمزدوجة وما إلى ذلك من األوصاف السالبة  

أما التوظیف اإليجابي لسلطة اللغة كما نراه فیھدف أوال وبالذات إلى 
وھذا يفترض . وقاية عامة الشعب من اللغة الخشبیة للسیاسیین

بما أنه سیصبح متملكا للغة ولسلطتھا، من رعاٍع تابٍع تحويل الشعب، 
لقادة يأمرونه وينھونه حسب أھوائھم ومصالحھم إلى كتلة فاعلة مؤثرة 

.في النخبة السیاسیة بل ومحاسبة لھا  

وسلطة اللغة، ككل سلطة، وإن اعترفنا أّن لھا سلطة، تستدعي ھیكال 
كن أبدا للھیاكل في ھذا الخصوص نعتقد من جھة أنه لم ي. تنفیذيا

التقلیدية التي تعنى باللغة في تونس وفي البالد العربیة من 
الصنف المذكور أنفا أية فاعلیة تذكر في االرتقاء باللغة من مرحلة 
األداة إلى مكانة الفكر، ناھیك أن تحّولھا إلى سلطة تنفیذية لھا 

كما نعتقد من جھة . كلمتھا في المشكالت السیاسیة المتنوعة
ى أّن الھیئات العلمیة والثقافیة المتمثلة في مجامع اللغة أخر

والجمعیات األلسنیة و الفرق المسرحیة والسینمائیة وغیرھا 
ممن تشتغل أساسا بواسطة اللغة وتسعى إلى حسن توظیفھا 

وتطويرھا لم تفلح إال قلیال في الرفع من الشأن اللغوي، ومنه في 
ص في حصر الشأن والسبب في ذلك يتلخ. الشأن السیاسي

الثقافي عموما واللغوي خصوصا في بوتقة ال تتصل بمجال الفعل 
السیاسي والقرار السیاسي، ال بصفة مباشرة وال بصفة غیر 

.مباشرة  

. إّن الرفع من الشأن اللغوي انعكاس على األداء السیاسي أو ال يكون
ن فاللغة العربیة كانت على مر العصور وعلى األخص منذ نزول القرآ
الكريم، بمعیة الدين الحنیف، ھي القاطرة التي تجر ركب التقدم 

وينبغي القیام . العلمي والرقي المعرفي عند العرب والمسلمین
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ببحوث خصوصیة الستقراء المبادئ التي ارتكز علیھا أجدادنا حتى 
كّونوا من لغة القرآن تلك السلطة التي كانت تحكم بأحكامھا في 

وفي ھذا الصدد ال يكفي التباھي بأّن لغة . مجاالت الحیاة كافة
الضاد ھي لغة كالم اهللا حتى نعید لھا بريقھا ونوظفھا في خدمة 

إنما المطلوب ھو إيضاح عالقتھا، بوصفھا لغة القرآن . الصالح العام
وھذه مأمورية ذات . وكذلك بوصفھا لغة العرب، بالدين والتدّين

اء الدين دون سواھم طبیعة علمیة صرفة ال يمكن أن توكل لعلم
. وال لألدباء واأللسنیین دون سواھم  

فإذا الدراسات أنِجزت والبحوث تّمت بما يكفي إلثبات العالقة اللصیقة 
والمتینة بین اللغة العربیة، بل بین اللغة عموما، والدين 

اإلسالمي، وبما يشدد على الُبعد السلطوي للغة، لم يبق سوى 
ي سیسمح لمجتمعاتنا العربیة ابتداع اإلطار الضروري الذ

اإلسالمیة بتوظیف السلطة اللغوية لتغییر ما بالنفس حتى يغیر 
ونعتقد أّن ھذا البعد السلطوي للغة، وھو . اهللا ما بالقوم واألمة

ُبعٌد تحرري ال تسلطي، ھو الذي يرشح ھذه األخیرة بأن تتمتع 
.بمرتبة المركز مقارنة مع كل نشاطات الحیاة المنظمة  

صفة المركزية ھذه في حیاتنا كعرب ذوي أغلبیة مسلمة لیست  إّن
وبالتالي . غريبة عن اللغة العربیة، ال تاريخیا وال نظريا، مثلما رأينا

يتوجب الیوم تلبیة الحاجة الطبیعیة لھذه اللغة وذلك بتزويدھا 
بالمكونات الضرورية التي تثبتھا في وضعھا، الجديد والمتجدد، 

بھذا المعنى تكون وزارة اللغة . لقرار السیاسيكمركز في مجال ا
ھي الھیكل األمثل الذي يحتضن اللغة فیوفر لھا الشروط 

. الموضوعیة لتلعب دورھا الطبیعي وتضطلع بوظیفتھا كسلطة قرار
. وتكون ھذه الوزارة المستحدثة بالتالي أّم الوزارات كلھا  

التكییف : ما يليومن أھم الصالحیات المستقبلیة لوزارة اللغة نذكر 
العلمي لكل أصناف الخطاب، إن الديني من باب أولى وأحرى أم 

. العلمي أم الفني أم األدبي والشعري أم الرياضي أم الشعبي
من ھذا المنظور يخول لھذه الوزارة تحديد البرامج التعلیمیة في 

ويتم . كل المواد، علمیة كانت أم أدبیة أم اجتماعیة أم إنسانیة
التشارك والتنسیق مع وزارات اإلشراف التقلیدية مثل ذلك عبر 
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كما يخول لوزارة اللغة اإلشراف . وزارتي التربیة والتعلیم العالي
على البرامج الثقافیة واإلعالمیة، السمعیة والبصرية والمكتوبة 

تبعا للرؤية التحررية التي تسمح بھا المستجدات في مجال 
تصل بھما من علوم أخرى فلسفة اللغة وعلم األلسنیات وما ا

.وبالخصوص في مجال ترجمة التدين إلى لغة وسلوك  

أخیرا ولیس آخرا، وفضال عن تعاملھا مع وزارات السیادة الثقافیة  
والھوياتیة، ستكون وزارة اللغة قادرة أيضا على التفاعل ولو بصفة 
غیر مباشرة مع سائر الوزارات، إشرافا وتوجیھا وتشاركا، وبنفس 

الفلسفي والوظیفي والتواصلي الذي تمارس بفضله  الرصید
.صالحیاتھا إزاء الوزارات األصلیة  

******* 
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 إلى من يريد نظام الحكم البديل

ديسمبر بساحة محمد  4بعد أحداث مدينة سلیانة الدامیة، وبعد واقعة 
علي النقابیة، وعلى إثر سلسلة اإلضرابات الجھوية ثم التھديد 

، وبالنظر إلى )من نفس الشھر 12الذي ُألغى في يوم (ب العام باإلضرا
ديسمبر بسیدي بوزيد وما  17أحداث الذكرى الثانیة الندالع انتفاضة 

سجلناه أثناءھا من غضب شعبي أدى إلى رشق المنصة الرئاسیة 
بالحجارة، وبعد ما سبق من تراكمات تصب في نفس االتجاه، ِبتنا على 

تعرف وضعا ") الربیع العربي"ومصر و سائر بالد (يقین من أّن تونس 
أخالقیا عاما مشحونا بالمزايدات السیاسیة واإليديولوجیة التي تدفع 

.بالبالد في داخل أتون جھنمي  

ولّما نعلم أّن وقود ھذا اللھیب إنما ھو حطب من أخطر األصناف وھو  
ي المتمثل في انشطار الوعي المجتمعي وما نجم عنه من انقسام ف

الفكر السیاسي، ال يسعنا إال أن نشدد على ضرورة إخماد النیران من 
.األسفل حتى ال تتأجج ألسنة اللھیب وتأتي على األخضر والیابس  

فما الذي تحتاجه تونس ومثیالتھا غیر فلسفة جديدة لنظام الحكم تثلج 
الصدور دون أن تبّرد القوائم، وتشحذ العزائم دون أن تؤجج جمرات العنف 

لكن قبل كل شيء ال نرى ُبدا من أن تلتزم الطبقة . لسیاسيا
السیاسیة بإنجاز مراجعة لما وفد علیھا من أفكار على األخص منذ 

تاريخ اندالع الشرارة األولى للتغییر، ومن أن تتواضع ھذه الفئة وتذعن 
فال األفكار المسقطة من الھیئات األجنبیة . للتعاون مع النخب الفكرية

وال التعالي من . لبالد وال ھي ذاِت صلة بالواقع الثقافي للبالدستنفع ا
طرف السیاسیین على أصحاب المقترحات الفكرية وعلى إنتاجھم 

.سیسمح للمجتمع بأن يحرز على التقدم المنشود  

كما تتأكد ضرورة تبديل الرؤية للحكم من خالل معاينة التباطؤ في عمل 
ي األداء الحكومي، والتصحر المجلس الوطني التأسیسي والتلكؤ ف

حیث إننا . الفكري والتشرذم الذي يمیز قوى المعارضة السیاسیة
. نستشّف من خالل ھذه المعاينة أّن الحق صار قیمة قد يراد بھا باطل

بدًء بالديمقراطیة ومرورا بحقوق اإلنسان من بین قیم حديثة أخرى 
اني أم الرئاسي وانتھاًء إلى أيھا أفضل النظام الرئاسي أم البرلم
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أما السبب فھو في . المعدل، الكل أضحى ُھراء قابال للتحّول إلى باطل
نظرنا استحالة أن تھتدي النخب إلى البدائل الناجعة ما لم تكن ھذه 

.األخیرة نابعة من أعماق الشخصیة الوطنیة ومن لّب العقل المجتمعي  

ن لم يفعل وفي ھذا السیاق نالحظ أّن المسار السیاسي إلى حد اآل
سوى الحفاظ على البون الشاسع للتفريق بین ثنائیات محورية ثم 

ومن ھذه . تثبیتھا في تناقضھا دون أن تسھیل دمجھا في بعضھا البعض
القانون /الديمقراطیة والشريعة/الخالفة: الثنائیات نخص بالذكر ثالثة

.حقوق اإلنسان/واإلسالم  

ھي علیه، وانطالقا من  وإدراكا منا لخطورة تمادي الحالة على ما
مَسلمة مفادھا أّن التناقض بین طرَفي كل ثنائیة إنما ھو مفتعل إلى أن 

وھي عملیة من الممكن أن . تثبت استحالة دمجھما، نقترح إنجاز الدمج
تتم عبر آلیة إصالحیة تبدو جزئیة ولكنھا ستكون شاملة إذا ما تّم 

:ما يليويتلخص ذلك في . استخدامھا حسب منھجیة دقیقة  

.إصالح تعلیم اللغات :اآللیة. أ  

اعتبار اللغة منھاجا للتغییر فضال عن كونھا أداة للتواصل  :المنھجیة. ب
.وعن كونھا فكرا  

إذا اتفقنا على أن يكون إصالح تعلیم اللغات من جھة مدخال لإلصالح 
التعلیم عموما ولإلصالح العام، وعلى أن يكون من جھة ثانیة، وبالتوازي 

ذلك، استحداثا لشروِط تحّوِل اللغة إلى منھاج للتغییر، سوف نحتاج مع 
:إلى خوض المراحل التالیة  

اعتبار تونس، فضال عن كونھا دولة، العربیة لغتھا واإلسالم دينھا، : أوال
دولة خالفة ديمقراطیة، أي دولة يخلف فیھا رئیس جديد رئیسا انتھت 

وھي دولة خالفة ألنھا أوال . دورية واليته عبر االقتراع العام في انتخابات
وبالذات وبطبیعة الحال تمثل وتصون مجتمعا يؤمن بقیمة االستخالف 

.اإلسالمیة  

أما ما يجعل دولة الخالفة الديمقراطیة مصانة من حیث صفتھا المدنیة  
فھو من جھة اعتماد الشريعة اإلنسانیة أصال في التشريع في مجتمع 

تخالف، ومن جھة ثانیة وبالتوازي، اعتماد المواطنة الذي يؤمن باالس
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حرية الفرد والمجتمع وسیلة طبیعیة إلثبات ھوية الشعب االستخالفیة 
ولالضطالع بالمواطنة، وذلك عبر كافة الوسائل المعرفیة والعلمیة 

.والتواصلیة المتاحة وفي مقدمتھا اللغة كأداة وفكر ومنھاج  

ھذا التصور للدولة أن يسھم ومن الفوائد المنجّرة عن التحرر في ظل 
المواطن التونسي، بفضل اإلمكانیة المتاحة له لتولید المزيد من 

الحقوق اإلنسانیة، في تكمیل وتنقیح وتقوية المنظومة الكونیة لحقوق 
ومن أبرز المھارات الكفیلة بتحقیق ذلك أن يصبح المواطن . اإلنسان

دولي حیال مجتمعه، قادرا على تحديد واجبات اإلنسان في المجتمع ال
مّما يجعل  وھذا. الُقطري والكبیر، وحیال المجتمعات المسحوقة

المجتمع التونسي متمكنا من الفكر الكوني، إن حقوقیا أم معرفیا 
.وعلمیا وحضاريا  

ويترتب عما سبق عرضه في المقدمة وفي البند األول من آلیة و  
حات كما ھي مبوبة منھجیة وأھداف وغايات القیام باإلجراءات واإلصال

:في البنود الموالیة، وھي كاآلتي  

ومن . إحداث مؤسسة في رتبة وزارة تعنى بالشؤون اللغوية :ثانیا
العقدية /مشموالت ھذه المؤسسة العمومیة توحید القاعدة اللغوية

للنسیج الثقافي العام، بما يتطلبه ذلك من إحكام التنسیق بین مختلف 
مة وبرلمانا وسائر الھیاكل المركزية، وبما دوالیب الدولة، رئاسة وحكو

.يتطلبه ذلك من تجسید لمعنى دولة الخالفة الديمقراطیة  

اإلسالمیات اللغوية "إقحام مادة علمیة محورية جديدة اسمھا  :ثالثا
في مناھج التعلیم وتنظیم الدراسة، إن في اللغات و " التطبیقیة

یحة والعلوم التجريبیة، اإلنسانیات واالجتماعیات أم في العلوم الصح
شیئا فشیئا حسبما تستوجبه خصوصیات ھذه المادة ومقتضیاتھا فضال 

عن الخصوصیات والمقتضیات المتعلقة بتكوين شخصیة اإلنسان 
.التونسي وكذلك تلك المتعلقة بارتقاء المجتمع نحو األفضل  

تنظیم تعلیم اللغات األجنبیة بصفة تسمح بالعناية بقیمة  :رابعا
اثة، عبر ترجمتھا ترجمة عینیة ال نصیة إلى اللغة العربیة وكذلك الحد

التعريب "وقد أسمینا ھذه المقاربة بـ. عبر إنتاجھا بواسطة اللغة العربیة
بناًء على أنھا رصٌد لفوائد " التعريب غیر المباشر"أو " العكسي
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السیاسة اللغوية الجديدة المطبقة في المجتمع ككل فضال عن كونھا 
لھذه الفوائد داخل المدرسة والجامعة بواسطة االستئناس باللغة جنٌي 

.األجنبیة كفكِر حّمال للحداثة  

أخیرا ولیس أخرا نرجو من سیاسیي ھذه البالد الوقوف على إمكانیات 
النخب والشعب الحقیقیة، بما يلزم من الثقة في النفس ومن الندية 

قرار الوطني مستقال حیال البلدان المتقدمة وسیاسییھا، حتى يكون ال
ونتمنى أن . بالقدر الذي يجعله مرآة تعكس طموحات الشعب الكامنة

.تكون محاولتنا ھذه تصب في ھذا االتجاه  

 انتھى

محمد الحّمار   
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