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  :املقدمة 
حماولة جادة والفتة يف دراسة اخلطاب العريب القدمي واحلديث " حممد مفتاح " شكلت أعمال الباحث املغريب     

لقرآين إىل النص حيث ميتد التحليل إىل عينات خمتلفة من أنواع ذلك اخلطاب ؛ من الشعر إىل السرد ومن النص ا
ومن حيث املنهج . اخلرايف ؛ الصويف واملنقيب ، ومن اخلطاب الكالمي والفلسفي إىل اخلطاب األصويل والبالغي 

ميتح الباحث من خمتلف املناهج احلديثة يف حتليل اخلطاب ؛ من املقاربة البنيوية إىل األدوات األسلوبية ومن التحليل 
  .يحها التداولية و أحباث الذكاء االصطناعي وعلم النفس املعريفالسيميائي إىل اآلليات اليت تت

هذا االتساع يف موضوع البحث ، وهذه احملاولة يف اإلحاطة وحتقيق التكامل يف مستوى املنهج يشكالن     
ق املصدر األول ملا تتمتع به أعمال الباحث من اجلدية والرصانة العلمية ، وملا متتلكه من اجلدارة واالستحقا

على أن القراءة املتأنية لتلك األعمال قادت إىل استظهار ما ميكن احلكم باعتباره . كموضوع للقراءة والبحث 
إشكاال مركزيا يف تلك األعمال حيث يقع تركيز الباحث وبصورة ملحة ومتواصلة على حتقيب الثقافة املغربية 

النصوص املغربية اليت يشملها التحليل يف صيغتها العاملة  وال يتأتى هذا احلكم من جمرد هيمنة. وإعادة قراءة تراثها 
: التشابه واالختالف : أو العامية ، بل يتأكد من تردد اإلشكال ذاته ؛التحقيب يف أهم أعمال الباحث وأبرزها 

ا وأخري.. من أجل تأويل واقعي : مقاربة نسقية؛ املفاهيم معامل : من أجل منهاجية مشولية ؛ التلقي والتأويل 
يف حني تظهر أحباث املؤلف األخرى قضايا عامة مشتركة يف ميدان . النقد املعريف واملثاقفة : مشكاة املفاهيم 

أي من مقاصده  –يف ماعدا التجريب املنهاجي الذي يندفع إليه الباحث بكل سبيل  –حتليل اخلطاب ال يتعلق ا 
  .الفكرية اإليديولوجية 

حبثا يف " التحقيب"يف إشكاهلا املركزي " حممد مفتاح " لبداية الختيار أعمال ومن هذا االعتبار كانت ا    
احملددات اليت أطرته ؛ واملنهج الذي استند إليه ؛ وأخريا البنية اليت انتظمت عناصره وآماده ، وتعزر السري يف هذا 

  : باالستناد إىل بواعث علمية ثالثة  –بعد اكتشاف املوضوع ذاته  –االختيار 
مركزية إشكال التحقيب يف أعمال الباحث باعتباره جوهر املشروع القرائي التأويلي الذي يتحقق يف : ال أو

  .ضوء نتائجه وحدها إبراز حقيقة اإلجناز العلمي واملعريف الذي تنطوي عليه تلك األعمال 
متتلك القراءة أمهيتها تعلق اإلشكال ذاته بإعادة قراءة التراث املغاريب ضمن مشروع الباحث ، حيث : ثانيا 

  .البالغة ، بل خطرها العلمي املعريف واإليديولوجي السياسي معا 
بسلطة وتعقيد  –لدى القارئ  –ضرورة جتاوز حلظة االنبهار اليت يغلب أن تثريها أعمال الباحث : ثالثا 

وصوال إىل النتائج العلمية جهازها املفاهيمي التحليلي الذي جيمع بني الكثافة واجلدة ورمبا الغرابة أحيانا ، 
  . واملعرفية اليت تكون تلك األعمال قد انتهت إليها 

كيف  :لقد مهدت الدراسة بتناول الوضع املعريف إلشكال التحقيب يف تواريخ األدب والثقافة العربية     
ها بعض الباحثني جرى انبثاقه ؟ وما األساس الذي بين عليه ؟ منتهية إىل إثارة املراجعات النقدية اليت طرح

معيار حتقيب املراحل الثقافية والعصور األدبية  : ومنهم حممد مفتاح حول أهم مسألتني يف مشروع الباحث 



  

: فضال عن مسألة املنهج  .بثقافة املشرق ، أو خصوصية الثقافية املغربية ) املغاربية ( وعالقة الثقافة املغربية 
  . شكلت مستندا مركزيا يف مشروع الباحث الرؤية وآليات القراءة والتحليل اليت 

بتحليل عناصر الرؤية  –من الفصول الثالثة اليت دارت عليها الدراسة  –ومن مث فقد تكفل الفصل األول     
األصل الفلسفي ملا دعاه الباحث باملنهاجية الشمولية النسقية   واملنهج يف مشروع التحقيب لدى حممد مفتاح ؛

يف حماولة إلبراز احملتوى اإليديولوجي السياسي لذلك االختيار املنهجي لياهتا اإلجرائية العلمية مبادئها النظرية ، آ
اليت تتأسس حلظة الفتح  الذي ينكشف من فحص أطروحة التحقيب اجلديد وبنيته ذات احلقب األربع

  .ضر املغرب األقصى هـ ومتتد إىل الوقت احلاضر موحدة بني املاضي املغاريب وحا92اإلسالمي لألندلس سنة 
أما الفصل الثاين فقد اختص بدراسة قراءة الباحث للحقبة األوىل اليت دعاها حبقبة اهليمنة اليت تطوي يف     

عينات التراث العريب اإلسالمي ملنطقة املغرب الكبري ، حيث  –أمدها البعيد ، من فتح األندلس إىل سقوطها 
التيار البالغي املنطقي؛ التيار الكالمي األصويل : ن تيارات ثالثة هياختار حممد مفتاح أن يصنفها ثقافيا ضم

وأخريا التيار التصويف العرفاين ، فضال عن النسق السياسي حلركة السلطة وأهدافها يف املغرب واألندلس أو الغرب 
  .اإلسالمي 

ن تاريخ الثقافة املغربية يف بينما وقع يف مهمة الفصل الثالث دراسة نتائج قراءة الباحث للحقب الثالث م    
اليت استقل فيها املغرب األقصى كمحيط سياسي  التحصني ؛ البعث ؛ التحرير والبناء ؛: مشروع التحقيب 

م إىل اآلن ، كيف أعاد الباحث قراءة 15منفصل حتت ظل الدول اليت تعاقبت على حكمه منذ أواخر القرن 
  نطقة املغرب واألندلس أو الغرب اإلسالمي ؟ هذه املرحلة وكيف ربطها باملاضي املشترك مل

أما اخلامتة فإا تضمنت نتائج هذه الدراسة التحليلية النقدية ملشروع حممد مفتاح التحقييب وعلى صعد     
املنهج والرؤية ؛ أساسهما وغاياهتا اإليديولوجية ، بنية التحقيب وما تطرحه من مضمون إيديولوجي : متكاملة 

  . املغاريب ؛ ونتائج تلك القراءةقراءة التراث 
نفسها ، فإن أقصى ما تطمح إليه هو أن تصف  وإذا كان من حق هذه الدراسة أن تدعى ممارسة املنهج   

حبدود الشروط العلمية اليت حاولت التزامها حتليال للعناصر املنهاجية واملوضوعية يف مشروع التحقيب الذي 
قراءة النقدية اليت عزمت على قدر من اجلرأة يف مواجهة موضوعها يف ، وطموحا إىل ال" حممد مفتاح"قدمه 

ال وهو يضع يف وجه القراءة تركيبا منهاجيا مشروع الباحث  سبيل جتاوز موقف االنبهار الذي يغلب أن يثريه
حامسة  خاصة إذا تعلق األمر بالتحقيب ؛ اإلشكال الذي تتقاطع يف وظيفته قضايا .خيلو من غرابة والتباس وحتد 

  .ليست العالقة بني املاضي واحلاضر يف حمور التحليل الثقايف إال إحداها 
العالقة اجلدلية بني : يف أوهلا كانت بعض املفاهيم النظرية مسعفة  القراءة التحليلية النقديةويف منظور هذه     

ها التارخيي بكل تعقيده حيث تترتل القضايا واإلشكاالت الثقافية ضمن سياق الواقع وبني الفكر واإلبداع
ومن أجل أن تأخذ األعمال الفكرية واإلبداعية وكذا املواقف السياسية مضموهنا املالئم يف عملية  .وتركبه 
كمنظور ثقايف تارخيي تيّسر يف إطاره بناء دالالت وثيقة " أفق االنتظار"أمكن االستفادة من مفهوم التحقيب 

  .  اضر معاالصلة بآثار الثقافة يف التراث واحل



  

مفهوم على أن . فضمن هذين املفهومني هتيأت مراجعة األحكام والنتائج اليت محلها حتقيب حممد مفتاح     
كإطار نظري مرن باملضمون السياسي الفئوي مسح ليس فقط  - بتعبري العروي "األدلوجة"أو -اإليديولوجيا

بالكشف عن املضمون  –وحتديدا  –اسة ولكن أيضا بالتزام ضوابط نقدية على مدى القراءة اليت أجنزا الدر
واضحة بني ما كانت تدعيه التيارات  احلقيقي لقراءة حممد مفتاح وحتقيبه ، فضال عن حماولة رسم حدود

لنفسها ، وبني ما كانت متثله يف الواقع وتؤديه من وظائف مرهونة بوعيها  الفكرية املذهبية التراثية
  .األيديولوجي اخلاص

ا كان التحقيب متعلقا باملاضي االجتماعي الثقايف للمغرب ، ذلك الواقع الذي كانت العصبية القبلية إحدى ومل    
فيما  منظورا حتليليا "بنظرية العصبية اخللدونية"الدراسة مقوماته السياسية بل أبرزها وأشدها فعالية، فقد أخذت 
 حيث ميكن الوقوف على أرض صلبة بالنسبة إىل حتليل يتصل بتشكل وأهداف السلطة السياسية يف التاريخ املغريب

التداويل الزما " املقصدية"كان مفهوم مث . الواقع السياسي لعهود متتالية يف تاريخ املغرب السياسي واالجتماعي 
يف عمل هذه الدراسة من أجل ربط نشاط الذات الباحثة املفكرة الكاتبة باملضمون العميق ملشروعها التحقييب 

. يشتغل الفكر وبصورة مباشرة يف احلقل الثقايف الذي ترن تلقائيا به مقاصد املؤلف السياسية الثقافية حيث
ففي ضوء هذا املفهوم تتوصل القراءة إىل حتديد الدالالت اليت ينوطها الباحث مبشروع التحقيب كمشروع قرائي 

  .تأويلي
من هذه املفاهيم النظرية متكاملة ودون أن يدعي أنه متكن لقد تشكل املنظور التحليلي النقدي هلذه الدراسة     

اجتهد يف حتقيق قدر الزم من االنسجام العلمي واملنطقي يف بناء من صياغة إطار منهاجي متكامل ، فإنه قد 
  . مقدمات الدراسة ونتائجها

 ليت واجهت هذه الدراسة منظور مالئم للقراءة حتديا أساسيا يعدل الصعوبات غري اهلينة اوكان البحث عن     
فقد فرض عليها أن ختوض يف مسلك وعر نتيجة غياب الدراسات اليت تتناول أعمال الباحث حممد مفتاح يف 
إشكاهلا املركزي املتعلق بالتحقيب ، ومن مث مل يكن من حظها أن تستأنس بأي نتائج أو مراجعات أو خربة 

كانت االختيارات اليت تبنتها الدراسة ال ختلو من احلذر نقدية تتصل مبوضوع عملها، ويف ضوء هذه املوقف 
  .  أو اخلطر ورمبا املغامرة أحيانا

أما الصعوبة األخرى فقد انكشفت أمام البحث من الوقوف على أن إشكال التحقيب الذي يبدو ألول وهلة     
إن هذا التاريخ األديب ؛ إشكاال قد وطده البحث وذلل عقباته وراكم أسسه ونظرياته خاصة مع وفرة عناوين 

اإلشكال يظهر عند املواجهة وهو حقل ينوء بصعوبات مجة سواء على املستوى النظري يف جانب مقاييسه 
والثقافية ، أم على املستوى النقدي فيما يتصل  بإعادة قراءة التجارب املبثوثة يف كتب النقد  ومعايريه األدبية
آثار افتقاد بعض املراجع نفسها خاصة أعمال التراث املغاريب؛ تدت إىل على أن الصعوبات ام.  والتاريخ األديب

  .املكاليت وابن البناء وابن اخلطيب ، والعزيف اليت بدأت جمهولة تقريبا 
إلجناز مهمتها العلمية بكل إخالص وصرب ، وكان  –رغم الصعوبات اليت اعترضتها  –لقد تصدت الدراسة     

فهي . ية والتشجيع والتوجيه اليت أحاطتها ومنحتها شرطا حامسا لالستمرار والنجاح حظها وافرا من أسباب العنا
الذي تفضل باإلشراف وفرضت " خلضر مجعي"مدينة يف هذا الباب ويف املقام األول لرعاية أستاذي الدكتور 



  

ه وحوافزه أيضا متابعته العلمية الدقيقة ، وتوجيهه احلثيث ، وصرامته العلمية احلامسة شروط العمل ومعايري
كما ال يسعين إال أن .فإليه أوال أرفع شكري وتقديري . اليت مل يكن بوسع البحث أن يتحقق ويتكامل بدوا 

من " عبد القادر بوزيده"أسجل يف هذا املقـام شاكرا ممتنا ما حضيت به من أستـاذي الفاضـل الدكتـور 
  . ن إىل صحة االختيار الذي سارت عليه الدراسة توجيه وتشجيع كان هلما أثرمها احلاسم يف االطمئنا

وال يفوتين أخريا أن أتوجه بالشكر إىل مجيع اإلخوان واألصدقاء الذين حبوين باهتمامهم وتشجيعهم وكانوا      
سندا معنويا هون يف نفسي كثريا من مشاق احلياة وحلظات الكدر والعناء اليت تلم بني احلني واآلخر، وأخص 

نعمي : م أولئك اإلخوان العصاميني اليافعني الذين تزخر نفوسهم حبا للحياة وشوقا للمعرفة واألدب بالذكر منه
الصادق ، ونور الدين ، ومزايت،  وبكاي ، وثليجي فقد كان هلم : أما اإلخوان الزمالء . مجال ؛ بشري ، طاهريي 

                    .    حبكم زمالة الدراسة والبحث تشجيعهم الدائم وتوجيههم املسعف
                        
                                                   

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

يعد إشكال التحقيب اإلشكال احملوري الذي تدور عليه أحباث التاريخ األديب والثقايف ، إذ يتم من خالله      
ماضيها وحاضرها  حتديد أزمنة الفعل الثقايف واألديب لكل ثقافة ، وإعادة قراءة تراثها وصوال إىل رسم العالقة بني

  . بل وتأسيس آفاق مستقبلها ذاته 
فإن مصطلح التحقيب يف حد ذاته ليس مألوفا وشائعا . وإذا كانت غاية التحقيب األساسية هذه واضحة جلية     

ويف  –إمنا يأيت  –هنا  –يف استعمال تواريخ األدب العريب املختلفة ، ولذلك فإن اختيار توظيفه بصفة مرسلة 
" إشكال حتقيب الثقافة املغربية " عن استجابة ملقتضيات البحث اليت تسعى هذه الدراسة إلجنازه  –األول املقام 

بصورة علمية منهجية دقيقة حيث وظفت أطروحته املصطلح ذاته " حممد مفتاح " لدى الباحث املغريب 
فة العربية كما كان جديدا مفهوم التحقيب ، واحلقبة جديد على الثقا« والفتـة منبها هـو نفسـه إىل أن
ومل يكن حممد مفتاح هو أول من استعمل املصطلح إذ سبق أن ظهر . 1»... على الثقافات األخرى الراقية

مبفهومه العلمي الدقيق ويف الدراسات التارخيية لدى الباحث املغريب عبد اهللا العروي يف  مصطلح التحقيب موظفا
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 3" مفهوم التاريخ" ابه حيث قدم حتقيبا جديدا لتاريخ املغرب السياسي ، ويف كت 2" جممل تاريخ املغرب" كتابه 
يف الثقافة العربية بالضرورة " التحقيب"ولكن هل تعين جدة مصطلح . إذ تناول حتليل املفهوم وبيان أنواعه 

   هذه الثقافة ؟ جدة اإلشكال املرتبط به يف
؛ التراث اليت ترن حبالة اجلدل والصراع بني املاضي واحلاضروكما هو الشأن دائما بالنسبة إىل ثقافتنا العربية    

خاصة إذا كان هذا اإلشكال هو  - واملعاصرة ؛ واليت ال ميكن أن يعاجل أي  إشكال ضمنها إال باستحضار املاضي 
فإن السؤال عن مدى عالقة التراث بإحدى  -ديد املاضي وإعادة قراءته التحقيب الذي ينطلق أساسا من حت

هل كان : وهكذا ميكن صياغة السؤال السالف الذكر على حنو آخر . إشكاالت احلاضر ال غىن عن طرحه 
   إلشكال التحقيب حضور أو معاجلة بوجه ما داخل التراث ؟

أكثر من حتديد نقطة انطالق ما ميكن  –يف هذا السياق  –إن اإلجابة عن هذا السؤال ال ميكن أن تستهدف     
ومن هنا فإن التأكيد على فكرة الطبقات  . أن نلتمس من خالهلا حيثيات ظهور اإلشكال يف الثقافة العربية 

ذلك أن فكرة . طبقات الشعراء كما ظهرت يف النقد العريب القدمي وخصوصا لدى ابن سالم يكون ضروريا 
لقد ميز ابن سالم . ىل طبقات من منطلق العامل الزمين هي فكرة تقع يف صميم إشكال التحقيب تقسيم الشعراء إ

املخضرمني ، واإلسالميني ، ومل يكن منهجه ,  اجلاهليني : ـ وسائر النقاد القدامى ـ طبقات ثالث من الشعراء 
 تقسيمه الشعراء إىل جاهليني بل تعداه إىل أسس تارخيية أيضا حيث ج يف« يقتصر على األسس الفنية فحسب 

وإسالميني وخمضرمني حسب أزمام ، وبذلك أدرك الرابطة بني األدب والتاريخ ، فوضع األساس للمنهج 
وإذا كانت فكرة التحقيب حاضرة يف النقد العريب القدمي فإن ما يتصل ا من   4»...  التارخيي يف النقد األديب

التاريخ لآلثار األدبية والعلمية ، وتراجم أعالمها من األدباء والشعراء ، يشكل حبق تراثا ضخما تشهد به كتب 
الكتاب العرب احملدثني إىل التأكيد وقد دفع االقتناع بقيمة ذلك التراث أحد . الطبقات املختلفة وجماميع العلوم 

مثل سبقهم يف غريه من املوضوعات  ) تاريخ األدب(أسبق األمم إىل التأليف يف هذا املوضوع  «على أن العرب 
كتاب " وأول كتاب خصصوه للبحث يف املؤلفني واملؤلفات ...فإن يف تراجم الرجال كثريا من هذا التاريخ 

ومل يظهر بعده كتاب يستحق الذكر ..فهو ذخرية أدب وعلم..هـ377 سنة البن الندمي املتوىف" الفهرست 
: يليه كتاب … هـ 968لطاش كربي زاده املتوىف سنة "... مفتاح السعادة و مصباح السيادة"قبل كتاب 

ولكن هل كان . 5»...هـ  1067كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون ملال كاتب جليب املتوىف سنة 
كان املنحى الذي اختذته تلك املؤلفات وغريها يستجيب لشروط التاريخ األديب والثقايف يف مفهومه احلديث ؟ لقد 

ومن مث ال جيوز  «وصفها للعلوم واملعارف يف  االفتقار إىل املنهج والوحدة غالبا على منحى تلك املؤلفات
    6»...ااز .. تارخيا لألدب العريب إال بسبيل من « حسباا 
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يف التراث لعلمي   -  وغري مسبوق –باعتبارها تأسيسا منهجيا فذا "  ابن خلدونمقدمة " وإذا ما استثنينا     
التاريخ واالجتماع ، فضال عما تعاجله من تصنيف العلوم اإلسالمية ، وما تقدمه من تاريخ جممل لتطورها ومنوها 

ملعىن املراد بالتاريخ اليوم ، ومل ال يصح أن تسمى تارخيا هلا با«فإن األعمال التراثية املتعلقة بتاريخ العلوم واآلداب 
يتصد أحد للتأليف يف تارخيها على النمط احلديث قبل اإلفرنج املستشرقني فهم أول من كتب فيه من أواسط 

. 7»]...القرن العشرين [= لكن مل يوفوه حقه إال يف أول هذا  القرن ] القرن التاسع عشر [=القرن املاضي
فهل هو دور التأسيس إذن ذلك الذي أجنزه املستشرقون بالنسبة إىل تاريخ األدب العريب وما يتصل به من  

   إشكال التحقيب ؟
  :دور التأسيس : املستشرقون وحتقيب األدب العريب : أوال 
ليست يف " تاريخ آداب اللغة العربية"ة كتابه إن الشهادة السالفة اليت صدرت عن جرجي زيدان يف مقدم    

الواقع إال تأكيدا للحقيقة العلمية والتارخيية اليت تفصح عنها بصورة دقيقة وحامسة تواريخ ظهور أعمال املستشرقني 
واملؤلفني العرب يف تاريخ اآلداب والثقافة العربية ، فقد أجنز احملاولة األوىل لتاريخ األدب العريب املستشرق 

ضمن كتابه الذي نشره يف فيينا   "j.vonhammer.purgstall""يوسف ، هامر  بورجستال" النمساوي
حيث  "A.von.kremer"" الفرد فون كرمير " وكانت احملاولة التالية لنمساوي آخر هو. م  1850سنة 

وأعقب هاتني  م ، 1877قدم ختطيطا خمتصرا لتاريخ عمران املشرق يف عصر اخللفاء ؛ نشره يف فيينا سنة 
يف التاريخ واألدب العربيني  "Arbuthnot"" آربتنوت " احملاولتني الكتاب الذي صنفه املستشرق اإلجنليزي 

  .  8م 1890ونشره يف لندن سنة 
فترة كانت أهم املصادر العربية مل تعرف  وقد كان القصور يف هذه األعمال املبكرة متأتيا من كوهنا ظهرت يف    
كتاب املستشرق األملاين  –وجبدارة  –ولذلك فإن العمل التأسيسي األول يف تاريخ األدب العريب قد أداه . بعد 

األملانية   weimer" فامير " م يف مدينة  1898الذي ظهر سنة  "carl.brockelmann"كارل بروكلمان 
حقة سواء اليت صدرت عن مستشرقني أم تلك اليت ألفها كتاب عرب أمرا ظاهرا فقد وكان أثره على األعمال الال

فقد ذكر املستشرق رجيس بالشري أن حماولتـه لتـاريخ . صرح بفضله غري واحد من الباحثني ومؤرخي اآلداب 
كلمان الذي متاما لوال وجود كتاب ضخم عن تاريخ اآلداب العربية لربوتكاد تكون مستحيلة « األدب العريب 

، وسرين أن أشيد بعظمة هذا العمل مثرة الدأب يقدم لنا إحصاء تاما وأمينا جلميع ما كتب يف اللغة العربية 
    9»...آراءنا حول اآلداب العربية تتطور  –أحسن من أي كتاب آخر  –املتواصل الذي جعل 

واعتبارا هلذه القيمة العلمية التأسيسية املؤكدة ملؤلف بروكلمان ، فإنه من األجدر الوقوف عند التحقيب      
الذي قدمه لألدب العريب حبثا يف الرؤية واملنهج اللذين بين عليهما ، ومتهيدا الستكشاف أبرز األعمال الرائدة 

  . رخي الثقافة العرب اليت نسجت على منوال بروكلمان وغريه من املستشرقنيملؤ
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ينطلق بروكلمان من رؤية خاصة لألدب العريب باعتباره مفهوما شامال جلميع مظاهر التعبري اللغوي سواء ذات     
فتاريخ . ة والتارخيية الصبغة األدبية اخلالصة مثل الشعر أم غريها من أصناف املعارف العلمية والدينية والفلسفي

واقتـصرنا على الـنظر إىل الشعر . سيبقى غري كامل إذا أردنا أن خنضعه لقيود الثقافة احلديثة « األدب العريب
 - اسا إىل الشعرقي -وذلك أن املسـألة تـتعلق بعمـق الداللـة اليت يـقدمها الـتراث العلمي10»...وحده 

ليس له من الداللة يف منو الثقافة اإلنسانية مثل ما لتأثري العلماء الكاتبني « فالشعر العريب . على منو الثقافة العربية 
بل صارت أداة كل . ألن اللغة العربية مل تبق مقيدة حبدود أمة واحدة . بالعربية من داللة يف بناء صرح العلم 

    11»..الواسع الذي نفذ إليه اإلسالم  ثقافة وحضارة يف احمليط
تاريخ للثقافة  -حبق –وضمن هذا املنظور الشامل يغدو األدب مرادفا للثقافة ، ويكون تاريخ األدب هو     

ن يتوقف ذا التحديد غري أن بروكلما. العربية أو تارخيا آلثار العقل العريب يف كل مستوياهتا وجتلياهتا وعصورها
العامل اإلسالمي بازدياد مطرد من الثقافة .. حيث يقترب«: ملفهوم األدب العريب عند مطلع النهضة العربية 

اليت أصبح من املمكن أن تنطبق مقاييسها األدبية على أدب العامل اإلسالمي العريب وثقافته حبيث 12»... األوروبية
يف الربع األخري من القرن التاسع عشر ويف القرن .. « كون من الواجب أن يقتصر تاريخ األدب العريب ي

العشرين على الشعر بأوسع معانيه ، كما هو الشأن عند شعوب الثقافة األوربية احلديثة ، وال جيوز أن يتعرض 
   13»...كتبيف ما خرج عن هذه الدائرة إال ملا كان ذا داللة أدبية بارزة من ال

الواقع أن هذه الرؤية التطورية ملفهوم األدب يف الثقافة العربية واليت متيز بني مرحلة التراث حيث ينبغي أن      
يستوعب خمتلف آثار العقل العريب، مث مرحلة النهضة احلديثة حيث يستلزم أن يقتصر األدب على اآلثار األدبية 

يتعلق األمر برصد . خاصة الشعر، تكشف عن أحد األسس اليت اعتمدها بروكلمان يف عملية التحقيب  اخلالصة
حلظة التحول التارخيي يف ثقافة ما ، تلك اللحظة اليت يطال تأثريها ليس فقط مستوى املضمون العلمي       

الثقافة األوربية يف حلظة ما عـرف فحني اتصلت الثقافة العربية ب. الكتابة نفسه أو األديب بل قالب ومنوذج 
تارخييا بعصر النهضة كان ذلك قد وضعها على طريق احلركة خلف منوذج جديد يعدل من خصوصية 

  . وضعـها اإلبستمولوجي لصاحل الرؤى واملفاهيم اليت يدين ا
ان إىل عامل ، استند بروكلم التحول التارخيي حيث يسود أو ينطلق روح ثقايف جديدوفضال عن مقياس     

األحداث السياسية الكربى يف حتقيب األدب العريب ، وكانت مثرة املزاوجة بني املقاييس أن ميز بني مرحلتني 
م 750/هـ132من منشئه إىل سقوط الدولة األموية سنة  مرحلة أدب األمة العربية: األوىل : أساسيتني 

هور اإلسالم ، وهو ما يعرف يف األدبيات العربية األدب العريب إىل ظ -أ: وتنقسم بدورها إىل عهود ثالثة 
عصر الدولة األموية   -ج: وعصره ، أي أدب صدر اإلسالم وأخريا ) ص(حممد  -اإلسالمية بالعصر اجلاهلي، ب

عصر  -: أو مرحلة األدب اإلسالمي وتنقسم إىل مخسة عصورمرحلة األدب اإلسالمي باللغة العربية : والثانية 
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عصر االزدهار املتأخر لألدب العريب وميتد من سنة  - 14م1000م إىل سنة 750د العباسيني منذ االزدهار يف عه
عصر األدب العريب منذ سيادة املغول إىل فتح  - م 1258سنة " هوالكو"م إىل سقوط بغداد على يد 1000

م إىل أواسط القرن التاسع عشر 1517لعريب من سنة عصر األدب ا –م 1517مصر على يد السلطان سليم سنة 
   15.ويبدأ من أواخر القرن التاسع عشر تاريخ اتصال العرب بالثقافة األوربية احلديثة: األدب العريب احلديث  –

الروح : أوال : ر ثالثةيف مستوى التحوالت الكربى اليت أطرت األدب العريب يستبطن حتقيب بروكلمان عناص    
والذي وجه حركة األدب العريب منذ بداياته إىل أواخر عصر الدولة األموية ويف هذا االجتاه حيكم  العريب اجلاهلي

مل يؤثر اإلسالم تأثريا عميقا يف الشعراء  «بروكلمان بتأخر تأثري الروح اإلسالمي إىل بداية العصر العباسي حيث 
العرب أن يقنعونا بذلك ، فقد سلك شعراء العصر األموي دون مباالة يف مسالك  العرب ، كما يريد النقاد

ويبدأ  الروح اإلسالمي: ثانيا . 16»...أسالفهم اجلاهليني ومل تسد روح اإلسالم حقا إال بعد ظهور العباسيني 
اجتاهها حينئذ على حماربة هتاون العرب الديين فحسب «تأثريها الفعلي منذ أوائل العصر العباسي حيث مل يقتصر 

: ثالثا .17».. وهكذا منا يف عهد العباسيني أدب إسالمي بلسان عريب.. بل قاومت كذلك طبيعة القومية نفسها
منتصف القرن التاسع   والذي يؤسس لعصر النهضة العربية احلديثة انطالقا من روح أو منوذج الثقافة األوربية

  .عشر امليالدي
أما العهود الصغرى ضمن إطار هذه املراحل . هكذا تتأسس مراحل كربى ثالث يف تاريخ الثقافة العربية     

: خاصة املرحلتني األوىل والثانية فقد صاغتها عالمات األحداث السياسية الكربى يف تاريخ العامل العريب اإلسالمي 
م ، سقوط بغداد على 1000هـ ، انقسام اخلالفة العباسية منذ سنة  40م الدولة األموية سنة سقوط اخلالفة وقيا

  .م 1517هـ ، فتح مصر على يد السلطان العثماين سليم األول سنة  1258يد املغول سنة 
فهي تشكل على هذا النحو ميكن استخالص بنية التحقيب الذي أجنزه بروكلمان أما اجلوانب التارخيية احملضة     

عمال موسوعيا لتراجم املؤلفني واألدباء والفالسفة والعلماء وببليوغرافيا كاملة ملكتبة األدب العريب والتراث 
ورغم ذلك فقد كان بروكلمان ينظر إىل عمله نظرة متواضعة، معتربا إياه دون الشروط العلمية إلجناز . اإلسالمي

ومن هنا مل يكن . ىل إلجناز مثل هذا العمل مل تكن قد هتيأت بعد تاريخ علمي لألدب العريب، ألن املرحلة األو
املتصل جبميع )البحث اخلصوصي ( =يقتصر على إعداد املواد املطلوبة ملثل ذلك البحث« يصح لكتابه إال أن 

ب الدوائر العلمية من التراجم وأخبار الكتب ، وأن يعبد الطريق على هذا النحو للتعرف على بواطن حياة األد
   18» ...العريب يف املستقبل 

  التحقيب لدى مؤرخي اآلداب والثقافة العرب : ثانيا 
واليت أناطها بروكلمان باملستقبل على  –التعرف على بواطن حياة األدب العريب  –لقد وقعت هذه املهمة     

. الذين بدأت حماوالهتم بالظهور منذ هناية العقد األول من القرن العشرين عاتق مؤرخي اآلداب والثقافة العرب
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أعلنت اجلامعة املصرية اليت مل يكن قد مضى على نشأهتا أكثر من سنتني ، فتح مسابقة جبائزة  1909ففي سنة 
أعادت حتديده مائة جنيه لتأليف كتاب يف أدبيات اللغة العربية  ، يف أجل حددته بسبعة أشهر أول األمر، مث 

واليت  –وأمثرت هذه الدعوة اليت أعلنتها اجلامعة موجهة إىل الكتاب واألدباء . بسنتني ورفعت اجلائزة إىل مائتني 
كتابني يف تاريخ األدب العريب وحتقيبه كانا فاحتة التأليف العلمي يف هذا الفن  –شكلت حافزا فعليا لبعضهم 

ملصطفى صادق ""   تاريخ آداب العرب" و " جلرجي زيدان " " ة العربية تاريخ آداب اللغ: " اجلديد أال ومها 
م مع سبق أوهلما للطبع مبدة ال تزيد عن شهر 1911وقد طبع الكتابان طبعتهما األوىل بالقاهرة سنة ".  الرافعي

:   ، وكان جرجي زيدان نفسه على وعي تام ذه الريادة اليت حققها بنشر كتابه إذا قال يف مقدمته 19أو شهرين
وحنن أول من مسى هذا العلم ذا االسم  ] كتب يف التاريخ األديب [ = أما يف العربية فنحن أول من فعل ذلك « 

     20»...بية تاريخ آداب اللغة  العر
واليت كانت موجهة حلاجة  –قبله أو بعده  –فإذا استثنينا بعض العناوين اليت ظهرت قريبا من هذا التاريخ     

األدب العريب والثقافة العربية املقررات الدراسية الثانوية خاصة ، فإن أهم األعمال الرصينة اليت وضعت يف حتقيب 
عموما ، وتلت حماوليت الرافعي وجرجي زيدان و أجنزها مؤلفون أعالم من جيل الرواد واجليل الذي تاله  

حماولة أمحد أمني اليت شكلت مشروعا متميزا ضمن مرحلته التارخيية ، وتناولت  –حتديدا  –تستوقفنا منها 
وياا ابتداء من العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي الثاين يف كتب ثالثة حبث احلياة العقلية للعرب يف كل مست

فقد نشر الكتاب .  محلت عناوينها داللة رمزية الفتة على العهود اليت مرت ا الثقافة العربية يف منوها وتطورها
ية واألدبية منذ ظهور خمتصا ببحث احلياة العقلية والسياسية والدين 1928بالقاهرة سنة " فجر اإلسالم"األول  

م 1933فقد نشر بالقاهرة سنة " ضحى اإلسالم"أما الكتاب الثاين  –اإلسالم إىل آخر عصر الدولة األموية 
  . ويبحث احلياة العقلية واألدبية والفرق الدينية للعرب يف العصر العباسي األول

فقد استقل بدراسة احلركة االجتماعية والذي يقع يف أربعة أجزاء ، " ظهر اإلسالم"أما الكتاب الثالث     
أي منذ منتصف القرن الثالث حىت هناية القرن الرابع اهلجري : والعلمية والدينية واألدبية يف العصر العباسي الثاين 

  .وقد خصص اجلزء الثالث منه لدراسة احلياة العقلية واألدبية والدينية يف األندلس منذ فتحها إىل سقوطها 
هذه احملاولة اليت حتتفظ لنفسها مبكانة خاصة لدى الباحثني لشموهلا ومستوى نضجها العلمي وفضال عن     

واملنهجي؛ فإن أعماال أخرى رأت النور على مدى القرن املاضي دارت مجيعها حول حتقيب الثقافة العربية ورصد 
لشوقي ضيف  21"العريب تاريخ األدب"باألهـم األشـهر منـها وهي   -متثيـال -تراثها، وميكن أن جنتزئ

خصص . زاءوهو أحدث احملاوالت يف هذا الباب ويقع يف ستة أج 22وكتاب عمر فروخ الذي حيمل العنوان نفسه 
وقد كان لطه حسني معاجلة . الرابع واخلامس والسادس منه لتاريخ األدب املغريب واألندلسي: األجزاء الثالثة 
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أما حماولة التحقيب ذاهتا فيمكن التماسها  23"يف األدب اجلاهلي"نقدية ألشكال التحقيب تناوهلا يف مقدمة كتابه 
  . 25يف اجلزء الثاين منه " حديث األربعاء"و 24" من حديث الشعر والنثر" –ويف صورة جزئية  –يف كتابيه 

فإن وإذا كانت مجيع األعمال املذكورة قد تناولت األدب العريب كوحدة متكاملة ضمن عصوره املختلفة       
وقد جاء هذا االجتاه إما . أعماال أخرى اجتهت إىل تاريخ األدب العريب يف إطار بيئة واحدة من بيئاته املتعددة

وقد كان من أبرز حماوالت . القة األدب ببيئته أو جتسيدا للرتعة الوطنية خضوعا للشرط العلمي يف اعتبار ع
، وتاريخ  1981هذا االجتاه تاريخ األدب األندلسي حلسان عباس الذي ظهرت طبعته األوىل يف بريوت سنة 

يف جزأين تناول فيهما مرحلة احلكم العثماين مث  1981أليب القاسم سعد اهللا الذي نشر سنة  26اجلزائر الثقايف
  .      أضاف هلما جزءا ثالثا خاصا بفترة االحتالل

العريب على أن الغاية يف سياق هذا التمهيد ال تتعلق بوضع نوع من الببليوغرافيا ملسار وعناوين حتقيب األدب     
سواء يف خطه العام أو يف خطه اإلقليمي ، وإمنا يتجه اهلدف إىل فرز العناصر األساسية إلشكال التحقيب اليت دار 

: التحقيب والعصور األدبية :عليها البحث يف تواريخ األدب العريب وهي ال تعدو من حيث أولويتها مسائل ثالث
  أية عالقة ؟: التصنيف ، الثقافة املغربية والشرق  منطق: التحقيب وتصنيف العلوم  مقياس التحقيب ؟

يف إعادة حتقيبه للثقافة املغربية يف منحى " حممد مفتاح"ما اشتغل عليه الباحث املغريب هذه املسائل ذاهتا هي      
ومن هنا فإن فحص هذه العناصر  .البديل –مزدوج جيمع بني نقد األطروحة السائدة واقتراح األطروحة 

ية يف ضوء تواريخ الثقافة العربية يضعنا يف نقطة اإلطالق املناسبة ملباشرة البحث يف األطروحة ذاهتا اليت اإلشكال
  . قدمها باحثنا املغريب 

 - يف أغلبها- احتكمت تواريخ األدب العريب  :العصور األدبية وهيمنة التقسيم السياسي : مقياس التحقيب  - أ
ومع ذلك فإن . ور األدبية مستعيدة بشكل أو آخر طريقة املستشرقني ذاهتاإىل املعيار السياسي يف حتقيب العص

أصحاب تلك التواريخ األدبية قد أبدوا قدرا غري قليل من التحفظ إزاء تلك الطريقة ، وكان اجلدل واضحا لدى 
االعتراض على بعضهم بني االستناد إىل العصور السياسية يف عملية التحقيب األديب والثقايف وبني إبداء الشك و

قيمة هذا اإلجراء، كأمنا كان الشعور باحلاجة إىل املنهج املالئم حيايث عمل التحقيب نفسه الذي كان جيري على 
على أن هذا اجلدل مل يكن قائما منذ اللحظة األوىل حيث ظهر العمل الرائد جلرجي زيدان . قواعد مقررة سائدة

قسمنا هذا الكتاب إىل تاريخ آداب اللغة العربية قبل  «دبية القسمة السياسية للعصور األ -بوضوح-مقررا 
السياسية لبيان ما يكون اإلسـالم ، وتارخيها بعده ، وقسمناهـا يف اإلسالم إىل عصـور حسب االنقالبات 

لعصر من تأثري تلك االنقالبات فيها ، فبدأنا بعصر صدر اإلسالم فالعصر األموي  فالعباسي  فاملغويل، فالعثماين، فا
جمرد إطار منهجي لدراسة  -من منظور املؤلف –ومل تكن هذه االنقالبات أو العصور السياسية .  27»... احلديث

كانت أيام األدب العريب ، بل كانت عامال حامسا يف خلق حركة األدب نفسها بأنواعها وأغراضها ، ومن هنا 
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وحروب قريش  عام الفيل ، وحروب الفجار هي اليت .. البسوس ، داحس والغرباء : العرب يف اجلاهلية ومنها
أظهرت مواهب الرجال ، فتولدت طبقة من احلكماء وأخـرى من األسـخـياء  وأخرى من الفرسان «

احلب فظهر العشاق من  ووافق ذلك حتاك القبائل وتقارا أو تباعدها وتنبهت عاطفة. والشجعان 
هكذا يتم تفسري نشأة األدب العريب وتعدد أغراضه يف العصر اجلاهلي بعامل سياسي     .           28»...الشعراء

 –ومن هذا املنظور ذاته كان التحول السياسي الذي يؤشر على بداية عصر جديد هو ما خيلق . واحد هو احلرب
ظهور اإلسالم انقالب ديين سياسي « حقبة أدبية جديدة ومغايرة ملا سبقها، وبذلك فإن  -بالضرورة
أنه .. أنه أبطل بعض تلك اآلداب : يف آداب اجلاهلية يرجع إىل ثالثة أوجه .. والتغيري الذي أحدثه..اجتماعي

عن عصر صدر .. خيتلف« كما كان العصر األموي   29»..أنه أحدث آدابا جديدة ... نوع البعض اآلخر
اإلسالم اختالفا كبريا من أوجه كثرية، إذ يعد انتقال الدولة اإلسالمية إىل بين أمية انقالبا عظيما يف تاريخ اإلسالم 

...«30   
حول السياسي دورا حامسا يف حتديد مسار األدب قسم املؤلف العصر وانسجاما مع هذا املنطلق الذي مينح الت    

إىل أول  132العصر األول من « العباسي عصورا أربعة مطابقا بينها وبني عدد الدول املتعاقبة يف هذا العصر
ية إىل استقرار الدولة البويه 232من خالفة املتوكل سنة : العصر العباسي الثاين.هـ 232خالفة املتوكل سنة 

؛ العصر 447من استقرار الدولة البويهية إىل دخول السالجقة بغداد سنة:هـ ؛ العصر العباسي الثالث334سنة 
وكان دخول التتر   31»...هـ  656من دخول السالجقة بغداد إىل سقوطها يف أيدي التتر سنة : العباسي الرابع

وانتهى بدخول  32»...أكثره يف سيادة املغول « العصر املغويل إذ كان العامل اإلسالمي بغداد إيذانا ببداية 
هـ املوافق  1213هـ حيث بدأ عصرهم ممتدا حىت محلة نابليون على مصر سنة  923العثمانيني مصر سنة 

  . هضة العربية احلديثة م ، تلك احلملة اليت دشنت انطالقه عصر الن1798لسنة 
لقد انتبه الرافعي ، يف وقت مبكر حيث كانت قواعد التاريخ األديب يف طور تأسيســها  إىل القصور الذي      

فبعد أن أشار إىل ظاهرة التحقيب السياسي لألدب العريب لدى املتأخرين . حيمله معيار التحقيب السياسي لألدب
نقولة عن املستشرقني الذين ابتدعوها قياسا على ما فعلوا بآدام ، خلص إىل وكيف أهنا م) احملدثني العرب (= 

مرهتنا مبربرات إيديولوجية أكثر  -يف هناية األمر –التأكيد على عدم صالحية هـذا املنحـى ، غري أن موقفه بدا 
اعتراضه ، إذ  ورمبا يكون ذلك أحد أسباب االلتباس والغموض يف. من استناده إىل مقتضيات علمية واضحة

إىل ثانيا أن تاريخ األدب ليس علما ميكن االنتفاع مبنهجه خارج اآلداب اليت أرخ هلا ، ونظر  أوالسجل 
أن تلك العصور إذا صلحت أن تكون أجزاء « خصوصية اآلداب العربية متجلية يف معجزة القرآن الكرمي فذكر 

االجتماع وأشكاله ، فال تصلح أن تكون أبوابا لتاريخ للحضارة العربية اليت هي جمموع الصور الزمنية لضروب 
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آداب اللغة اليت بلغت بالقرآن الكرمي مبلغ اإلعجاز على الدهر، ومل تكد تطوي عصرها األول حىت كان أول 
   33»...سطر كتب هلا يف صفحة العصر الثاين شهادة اخللود وما بعد أسباب اخللود من كمال 

أن اللغة العربية وآداا قد اكتمل تطورها  -و برغم عبارته امللتبسة  - أن يقرر - هنا - هل يريد الرافعي     
قابلة للتطور، أو حباجة إىل التطور الذي حتمله  - من جراء ذلك –بظهور النص القرآين املعجز ، ومل تعد 
فضال عن هذا املعىن الظاهر من عبارة  لغة خالدة ؟ -لقها بالقرآنلتع –العصور األدبية املتوالية ألا أصبحت 

الرافعي ، فإنه يلح على غرض آخر هو التأكيد على خصوصية آداب كل أمة ، ومن مث يتعني أن يكون أدا 
ولكن هل ميكن أن تتعلق خصوصية اآلداب العربية خبروجها عن ناموس .  مراعيا لتلك اخلصوصية قائما عليها

   ر الذي تقتضيه منهجية التاريخ األديب ؟التطو
يعود الباحث إىل تأكيد هذا املعىن وهو ينفي فاعلية أو أثر تعاقب العصور األدبية بالنسبة إىل آداب اللغة العربية     

وبديهي أن تعاقب ثالثة عشر قرنا من تاريخ األدب اإلسالمي مل ينشئ لغة أفصح مما نطقت به « : حيث قال 
ذلك ، وال جاء بشعر يباين أشعارهم يف اجلملة وال جعل ألدبائنا مذاهب متميزة يف تكوين الدين  العرب قبل

بل ليس تعاقب تلك العصور األدبية على األغلب إال موت رجال وقيام رجال، وإال أمور . والسياسة والعلم 
 .34 »..الغرائز يف أولئك الرجالعرضية مما يترك يف مادة األدب آثارا قليلة تدل على اختالف القرائح وتباين 

صادر الرافعي فكرة التطور يف األدب العريب وما تستتبعه من توايل العصور  -الذي غابت مربراته –ذا احلكم 
دبية القاضي بأن الظاهرة األ]اإليديولوجي[األدبية ليبقى موقفه من املوضوع كله مرنا مبنطقة العقائدي 

 .عن حركة التطور ذاا -وبصورة مطلقة وائية –العربية قد اكتملت برتول القرآن املعجز واستغنت بذلك 
إىل إلغاء فكرة التحقيب ذاهتا حني قسم كتابه تاريخ آداب العرب إىل مباحث  -من هذا املنظور –لقد اندفع 

مغايرا ومتفوقا على املنهج االستشراقي السائد    وموضوعات بدال من العصور األدبية ، وأعترب ذلك منهجا جديدا
فالطريقة املثلى أن نذهب يف تأليفنا الضم ال التفريق وأن جنعل الكتاب على األحباث اليت هي معاين احلوادث « 

   35»... ال العصور فتخصص اآلداب بالتاريخ ، ال التاريخ باآلداب كما يفعلون
كان منظور الرافعي هذا يقع إىل اهلامش من حركة التاريخ لألدب العريب اليت كان مركزها يشتغل وفق       

منهج التحقيب السياسي الذي أجنزت من خالله أبرز املؤلفات يف هذا احلقل ، واليت يقع يف واجهتها مشروع 
. اإلسالم ، ضحى اإلسالم ، ظهر اإلسالمفجر : الكاتب املصري أمحد أمني يف ثالثيته اليت سبقت اإلشارة إليها 

وإذا كانت عناوين هذه الثالثية متثل حتقيبا رمزيا الفتا للثقافة العربية اإلسالمية ، فإنه مياثل دالليا احلقب السياسية 
ية يبحث احلياة العقلية يف صدر اإلسالم إىل آخر الدولة األمو" : فجر اإلسالم"فـالثقافية اليت تناوهلا بالدراسة 

يبحث يف احلياة :  "ضحى اإلسالم"مفردا بابه األول لدراسة احلياة االجتماعية والعقلية يف العصر اجلاهلي و
 "ظهر اإلسالم"االجتماعية والثقافات املختلفة ، واحلركة العلمية ، والفرق الدينية يف العصر العباسي األول أما 

  " دبية والفرق الدينية يف العصر العباسي الثايناحلياة االجتماعية واحلركات العلمية واأل: "فيبحث 
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على أن التزام املؤلف باملعيار السياسي يف تناول العهود األدبية والثقافية مل مينعه من تسجيل االعتراض مرة بعد     
ة اليت أخرى على ربط األدب بالسياسة ربطا مطلقا مرتكزا يف ذلك على حالة التداخل الطبيعية بني املراحل الثقافي

أن صفحة « ال تقبل االنقطاع عند قيام دولة وسقوط دولة أخرى ، إذ ليس األمر كما يصور بعض املؤرخني من 
هذا التصوير أبعد ما ...للتاريخ قد ختمت بانتهاء الدولة األموية وأن صفحة أخرى بدأت بقيام الدولة العباسية 

فقد حدثت حوادث يف صدر اإلسالم ويف . ة والعقليةاالجتماعي: يكون عن الصحة وعلى األخص من الناحيتني 
   36»...عهد الدولة األموية أخذت تعمل عملها منذ وجودها ، واستمر تأثريها بعد سقوط األمويني وقيام العباسيني

كاتب إىل التأكيد على استقالل احلياة العقلية يف منوها وتطورها عن احلياة  السياسية ، وهو رأي هكذا يتجه ال    
ففي حنو « يعيد حتليله يف معرض حديثه عن انقسام الدولة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ، العاشر ميالدي 

ولئن ... د انفرط أو صخرة تفتت أصيب العامل اإلسالمي بانقسام كبري حىت كأنه عق) م935(هـ  324سنة 
ولئن كانت الثمار السياسية قد ... فإنه ال يعد ضعفا من الناحية العلمية . عد هذا ضعفا من الناحية السياسية

هذه مقدمة تارخيية أوىل، أما املقدمة الثانية 37»... تساقطت يف القرن الرابع فالثمار العلمية قد نضجت فيه
هل يقع خارج العوامل السياسية لذلك : فتتعلق بالسبب الذي يقف وراء نضج الثمار العلمية يف هذا العصر 

   االنقسام ؟
مراكزها بالعلماء واألدباء  أن اإلمارات اإلسالمية كانت تتبارى يف جتميل« جييبنا الكاتب مؤكدا بوضوح     

وسبب آخر هو أن انفصال هذه اإلمارات عن الدول العباسية جعلها مستقلة يف ماهلا ال ترسله ... وتتفاخر م 
أن العلم  «وخيلص من هاتني املقدمتني إىل  38»...والعلم دائما متأثر باملال . إىل بغداد، بل تغدقه على أهلها

وهذا ... والسياسة ال يتماشيان جنبا إىل جنب، حىت إذا ارتقى هذا ارتقى ذاك، بل قد يكون األمر العكس 
يسلمنا إىل القول بأن تقسيم تاريخ اململكة اإلسالمية إىل عصور أدبيـة جيعل لكل عـصر مميـزات من قوة 

   39» ...أو ضعف ال ينطبق متام االنطباق على احلياة العلمية 
واضح ذا االستنتاج، فهو ينكر العالقة بني احلالة " دور"املؤلف مل يسلم من الوقوع يف الواقع أن     

امليالدي ، حيث  العاشر –السياسية وتطور العلم استنادا إىل واقع اململكة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري 
اسيا ومزدهرة علميا وأدبيا، لكنه يعود فيفسر حالة الرقي العلمي بعامل االنقسام نفسه كانت منقسمة سي

لقد أكد ما نفاه سابقا إذ جعل الرقي العلمي واألديب يف القرن الرابع مرتبطا . الذي هو عامل سياسي بامتياز
تلتف على ذاا وتسقط  إا القراءة اليت. أساسا بوجود مراكز سياسية مالية متعددة بدل املركز الواحد

استنتاجها يف عملية البحث عن منظور لتفسري الظاهرة الثقافية يف نشأا وحركيتها بعيدا عن سطوة التقسيم 
األدبية الذي شعر هؤالء الرواد مبحدوديته رغم التزامهم مجيعا به ، حىت أولئك الباحثني الذين السياسي للعصور 

  .دب العريب يف إطار بيئة واحدة من بيئاته املختلفة أخذوا على عاتقهم دراسة تاريخ األ
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حىت يف أحدث حماولة له وهي تلك اليت أجنزها عمر فروخ وظهرت " تاريخ األدب العريب"وهكذا فإن       
ببريوت ، بقى خملصا لذلك املنحى السياسي يف حتقيب الثقافة العربية حيث تناول  1982طبعتها األوىل سنة 

متعقبا عصورها املتتابعة وفقا لتاريخ  40عصر اجلاهلي إىل مطلع العصر العثماين يف الشرق والغربتارخيها منذ ال
ورمبا يكون هذا الكتاب من الكتب املشرقية القليلة اليت اعتنت عناية كافية بأدب . تعاقب الدول واألسر احلاكمة

حيث خصص هلا ثالثة أجزائه الستة ؛ عرضها تبعا للمراحل السياسة اليت حكمت تاريخ املغرب     وثقافة املغرب 
أواخر القرن السابع = القرن األول للهجرة (الفتح اإلسالمي « :ولذلك اختص اجلزء الرابع باحلقبة من

الفتح، عصر : واشتملت على مراحل ثالث  41»... إىل انتهاء عصر دول ملوك الطوائف يف األندلس) للميالد
عصر  -:تاريخ األدب املغريب يف عصرين: الوالة ، عصر اإلمارة واخلالفة األمويتني بينما تناول اجلزء اخلامس 

هـ أما اجلزء السادس فيتناول ) 674إىل  524(عصر املوحدين  -)هـ524 – 447(املرابطني بني سنيت 
  .  42)م1525(هـ  932بين نصر وينتهي بالفتح العثماين يف املغرب حنو  تاريخ األدب يف عصر

ومل خيرج كتاب إحسان عباس يف تاريخ األدب ألندلسي عن هذا التحقيب السياسي سوى أنه قصره على     
دولة واحدة كما هو الشأن يف  أدب األندلس وحدها دون سائر بالد املغرب حىت يف املراحل اليت أظلتهما فيها
 -دون أن يقدم تربيرا نظريا –عصري املرابطني واملوحدين، جاعال بذلك وحدة اإلقليم يف حـــد ذاهتا 

حني كانت األندلس « عصر سيادة قرطبة  :أوهلما منطلقا لدراسة  العصور األدبية ، مميزا بني عصـرين كبريين  
حني أصبحت دولة مستقلة عن خالفة املشرق حيكمها أمراء فخلفاء من مث ) هـ 138 -92(والية تابعة لدمشق 

ويف عهد اخلليفة هشام املؤيد أصبح صاحب السلطان الفعلي هو احلاجب ، وذلك ) هـ 399 - 138(بين أمية 
عصر الطوائف واملرابطني حيث انقسمت : ثانيهما .  43»...ما يسمى يف التاريخ األندلسي باسم الدولة العامرية 

األندلس على نفسها إىل إمارات متنافرة مستعدية على بعضها ممالك األسبان اليت أخذت قوهتا يف الصعود، وحيث 
  . خضعت يف مرحلة تالية إىل سلطة املرابطني باملغرب

الواقع أنه مهما كانت العينات اليت يقع عليها البحث من تواريخ األدب العريب ، ومهما اختلفت فيما بينها يف     
مستوى درجة التحليل والعرض والتماس األسباب والعوامل املتعددة لتفسري تطور الظواهر األدبية والثقافية عموما 

منذ أول عمل تأسيسي  -ى كثرة ما وجه إليه من اعتراضعل –فإن معيار التحقيب بقى واحدا مل يتم جتاوزه 
   .يف هذا احلقل املعريف إىل أحدث حماولة فيه على مدى القرن املاضي

ألن يضع حتقيبا شامال لألدب العريب ألنه  –ورغم دارسته الواسعة للتراث األديب العريب  –مل يتصد طه حسني     
ولكنه حني أنـجز دراسات جزئية عن النثر . املهمة مل تكن قد هتيأت  كان يعتقد أن الشروط العلمية للقيام بتلك

فضال عن اإلشارة ) القرن ( أو الشعر اجته إىل املزاوجة بني املؤثرات السياسية والثقافية املختلفة متخذا من حقبة 
من حديث " ن كتابه هكذا فعل يف أحباثه عن األدب العريب ضم. إىل العصر السياسي إطارا زمنيا لعملية التحقيب 

، حيث تناول تطور فين النثر والشعر خالل القرون الثالثة األوىل من تاريخ األدب العريب، ملتزما " الشعر والنثر 
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حتقيبا زمنيا يعتمد القرن كحقبة جمردة تدرس ضمنها املؤثرات والظواهر املختلفة اليت وجهت األدب ومميزاته 
للهجرة ؛ مل يكن هناك نثر ظاهر وكان الشعر  القرن األوليف « النثر  وعلى هذا النحو حتدث عن. وخصائصه 

فلما انتهى القرن الثاين كان … ظهر النثر القرن الثاين ويف … هو اللسان الوحيد الذي يعرب عن األمة العربية 
على أن طه .  44»] ...على الشعر [ …أخذ يتفوق عليه القرن الثالثويف ... النثر قد وصل إىل ما كان يريد 

بعض « حسني مال إىل االعتراف بدور خاص لألحداث السياسية أو لبعضها يف حتديد العصر األديب إذ إن 
األحداث اليت تصيب حياة األمم السياسية ، قد تكون دليال وقد متيز بعض الظروف األدبية فليس هناك بأس 

      45»…تمد على بعض هذه  احلوادث بأن نع
وإذا فإن التحقيب األديب لدى مؤرخي اآلداب العرب ظل يتوكأ على العصور السياسية حىت يف أكثر     

ما هو ك –أما التحقيب بواسطة القرن وهو منهج تعتمده الثقافة األوربية فلم يظهر إال عرضيا . احملاوالت جتاوزا
حني أوضح أن تاريخ  الثقافة " حممد عابد اجلابري " الشأن بالنسبة إىل طه حسني وهذا ما أكده الباحث املغريب 

: األوربية يؤرخ بالقرون انطالقا من ميالد املسيح ويستند من حيث احلقب الكربى إىل تصنيف عصور ثالثة هي 
أما حنن يف العامل العريب فال « ، والعصر احلديث )املسيحي(ط ، والعصر الوسي)اإلغريقي الالتيين ( العصر القدمي 

الشعر أو األدب أو الفكر :فنحن مازلنا نؤرخ هلا بزمن األسر احلاكمة فنقول. تؤرخ لثقافتنا بالقرون إال تكلفا
كانت هذه . 46»... العريب عموما يف العصر األموي أو يف العصر العباسي أو يف العــصر الفـــاطمي

املقارنة اليت جيريها املؤلف بني التاريخ الثقايف يف أوربا والتاريخ الثقايف يف العامل العريب مدخال للوقوف على ما 
القرون الوسطى العربية « ألن  أواللثقافة العربية ، وذلك أزمة يف إشكالية حتقيب ا –يف حتليله  –ميكن أن يعترب 

ما نسري مع التقليد األوريب فنؤرخ « ألننا حىت حني  وثانيا، 47» هذه تفتقد الطرف اآلخر الذي يربر وسطيتها
الثقافة العربية يف القرون الوسطى  لثقافتنا بالقرون جتدنا نستعمل التاريخ اهلجري بالنسبة للزمن األول ، زمن

الذي ميتد إىل القرن السابع أو القرن الثامن اهلجري ، مث ترانا نقفز إىل التاريخ امليالدي بالنسبة إىل الزمن 
أما ما بني القرون . الثاين ؛ زمن الفكر العريب يف عصر النهضة الذي نبدأه من بداية القرن التاسع عشر

   48»... فحلقة مفقودة يف التاريخ العريب... ة الوسطى هذه وعصر النهض
لقد انتهى اجلابري إىل استخالص دالالت ثالث يؤشر عليها وضع التحقيب يف الثقافة العربية مقارنة بالثقافة     

يف حاجة إىل إعادة ترتيب  إن تاريخ الثقافة العربية"  ثانياأن تاريخ الفكر العريب مل يكتب بعد و" أوهلا األوربية 
 –كما يرى الباحث  –صحيح أننا " . أن الزمن الثقايف العريب مل يتم بعد تثبيته وال تعريفه وال حتديده"ثالثا و

ولكن هذا الفصل سطحي، فنحن « عصر جاهلي ، عصر إسالمي ، عصر النهضة : نفصل بني العصور الثقافية 
بل بالعكس إننا ننظر إىل ... حل من التطور ألغى الالحق منها السابق ال نعيشه يف وعينا وال يف تصورنا كمرا
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حضور هذه اجلزر الثقافية الثالثة يف الوعي العريب : والنتيجة هي ... هذه العصور الثالثة كجزر منفصلة 
   49»...الراهن حضورا متزامنا 

وهي حضور العصور الثقافية العربية يف  - آنفا –تهي إليها اجلابري  عند النتيجة اليت ان -مليا –إن التوقف     
زمن « الوعي العريب جيعلنا نتأكد أننا إزاء قراءة أخرى إلشكال التحقيب انطالقا من مفهوم الزمن الثقايف الذي هو
ر وبالتايل متداخل متموج ميتد على شكل لوليب ، الشيء الذي جيعل مواد ثقافية خمتلفة تتعايش يف نفس الفك

فهل يعين ذلك أن الثقافة العربية مل تعرف إال زمن ثقافيا واحدا وأن توايل عصورها .50»... يف نفس البنية العقلية
  السياسية األدبية ال يدل على أية حركة تطور فيها  ؟ 

ماذا تغري يف الثقافة « :أن جييب عنه إنه السؤال الذي توىل اجلابري نفسه طرحه وبصيغة استنكارية قبل     
العربية منذ اجلاهلية إىل اليوم ؟ سؤال ميكن قراءته هو اآلخر بصيغة االستفهام اإلنكاري وسيكون له من 

وابن ... آية ذلك أننا نشعر مجيعا بأن امرئ القيس، وعمرو بن كلثوم . املشروعية أكثر مما للسؤال األول 
وابن تيمية ومن قبله ... واألشعري والغزايل ... واألصمعي ... بويه والشافعي عباس وعلي بن أيب طالب وسي

وابن األثري والفارايب وابن سينا وابن رشد وابن خلدون ومن بعد هؤالء مجال الدين األفغاين ... الطربي 
ك أمامنا على والعقاد والقائمة طويلة ، نشعر ؤالء مجيعا يعيشون معنا هنا أو يقفون هنا... وحممد عبده 

  .51»...مسرح الثقافة العربية الذي مل يسدل الستار فيه بعد ولو مرة واحدة : خشبة مسرح واحد 
إن تداخل العصور الثقافية ووحدة زمنها ليس إال نتيجة أوىل لتحليل اجلابري ، أما النتيجة الثانية فتتعلق     

خاصة يف فقرة زمان واملكان يف تاريخ الثقافة العربية ، وهي الظاهرة اليت سيكون هلا فاعلية بظاهرة االنفصال بني ال
  .  الحقة من هذا التمهيد تتصل بالعالقة بني املشرق واملغرب

تأيت أطروحة الباحث املغريب حممد مفتاح اليت انطلقت من إعادة تقييم الطريقة ويف هذا املنحى النقدي ذاته     
موضحا يف مقدمة حتليله أن طريقة املغاربة هي جمرد  –املغربية منها خاصة  –يف تواريخ األدب العريب السائدة 

النبوغ " وقد ضرب مثال لبعض كتب التاريخ األديب املغريب منها كتاب عبد اهللا كنون  .حماكاة لطريقة املشارقة 
املرابطني وعصر املوحدين ، عصر املرينيني عصر الفتوح ، عصر « الذي قسمه إىل " املغريب يف األدب العريب 

رب الوايف يف األدب العريب يف املغ" ومنها كتاب حممد بن تاويت  52»... عصر السعديني ، عصر العلويني
عصر ما قبل املرابطني ، عهد املرابطني ، العهد املوحدي ، العهد املريين، الدولة « الذي احتوى على " األقصى 

وقد . 53»...العصر العلوي قبل فرض احلماية ، عهد احلماية .. الوطاسية ، العصر السعدي إىل وفاة املنصور 
كتب  -مثال-"فمحمد بن شقرون."التاريخ الثقايف لدولة واحدة أو دولتني  بني أن بعض املؤلفني اقتصر على

احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة "ألف " حممد بن خلضر"و"احلياة الثقافية يف عهد املرينيني والوطاسيني «
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هذه األعمال . 54»"...احلركة الفكرية يف املغرب على عهد السعديني"، أما حممد حجي فوضع كتابه " العلوية
هيمنة منهج التحقيب السياسي لدى مؤرخي اآلداب والثقافة العرب ، على أن  –مرة أخرى  –مجيعها تؤكد 

ذلك مل مينعها من أداء مهمتها اليت وضعت من أجلها واملرتبطة أساسا بتثبيت خلفيات إيديولوجية ومرتكزات 
االنتماء القومي بربط األدب املغريب ... تعزيز الوعي الوطين وتعميمه .. « ح يف منهاجية حصرها حممد مفتا

ولكن االعتراف . 55»...اختاذ وجهة نظر تطورية ... بالتقاليد األدبية العربية ، وبربط األدب املغريب مبحيطه 
عوارض القصور اليت طبعت  –من وجهة نظر الباحث نفسه  –بوظيفتها اإليديولوجية اهلادفة ال ميكن أن يلغي 

السرد  «حتديدا جوانب املنهاجية يف تلك األعمال ، ويف كل األعمال اليت ألفت على شاكلتها واليت تتجسد يف 
ر الثالثة من نشأة ونضج واحنطاط لتفسري ازدهار األدب مع ربطه حتكيم األطوا –اخلطي لآلثار واألشخاص 

ولكن ما ننكره يف هذه املنهاجية هو تبنيها لآلماد القريبة القائمة ... سلطان قوي أو ضعيف : بعلة وحيدة 
على مصري شخص شهري مما أدى إىل نتيجة غري حممودة ، أال وهي أن اآلداب العربية تعتريها قطائع متعددة 

   56»...ثر مما تعتري العلومأك
كانت هذه املراجعة األوىل اليت أجراها حممد مفتاح ملنهاجية التحقيب يف تواريخ اآلداب العربية املغربية على     

خرى فسيتم التطرق إليها أما طبيعة املراجعات األ. صعيد اخللفية اإليديولوجية واألساس الذي بىن عليه التحقيب 
يف الفقرتني التاليتني من هذا التمهيد اللتني تتعلق إحدامها بتصنيف العلوم لدى مؤرخي اآلداب العرب، بينما تتعلق 
الثانية بصورة العالقة بني الثقافة املغربية واملشرق لدى أولئك املؤرخني ، وذلك استكماال لعناصر التمهيد اليت 

  .  مواجهة أطروحة الباحث املغريب نفسها سنفضي من خالهلا إىل
تنتهي عملية حتقيب األدب والثقافة لدى مؤرخي اآلداب إىل  :منطق الثنائيات : التحقيب وتصنيف العلوم  - ب

وهنا يكون ضروريا . دراسة حالة العلوم يف كل عصر أديب انطالقا من عملية التصنيف اليت ختضع هلا تلك العلوم 
س الذي اعتمدته تواريخ األدب العريب يف تصنيفها لعلوم ومعارف وآداب الثقافة العربية يف التساؤل عن األسا
ضرورية والزمة يف هذا السياق إىل سبق التراث نفسه إىل تناول  –هنا  –على أن اإلشارة . عصورها املتعاقبة 

مبثال له دالالته  –هنا  –جتزاء فإذا أردنا اال. قضية التصنيف ضمن منظور اإلشكالية الكربى اليت كانت تنتظمه 
أصناف العلوم "اليت تناولت يف الفصل الرابع منها " مقدمة ابن خلدون " وقيمته اخلاصة ، كان علينا أن نقف عند 

صنف طبيعي لإلنسان يهتدي إليه بفكـره « :فقد جعل ابن خلدون العلوم صنفني".  الواقعة يف العمران 
والثاين هي العلوم النقلية الوضعية ...األول هي العلوم احلكمية الفلسفيةوصنف نقلي يأخذه عمن وضعه ، و

وهي كلها مستندة إىل اخلرب عن الواضع الشرعي ، وال جمال فيها للعقل إال يف إحلاق الفروع  من مسائلها 
   57» .. باألصول

هذه الثنائية اليت ارتكز عليها تصنيف العلوم يف التراث مرتبطا بإشكالية التوفيق بني العقل والنقل ظلت     
أصداؤها تتردد يف تواريخ الثقافة العربية احلديثة ، فقد بقى منطق الثنائيات نفسه قائما وإن اختلفت عناوينها قليال 
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اقتضتها اللغة العربية وأساليبها بقرائح « "علوم أصيلة"للغة العربية إىل وهكذا قسم جرجي زيدان آداب ا. أو كثريا 
علوم رياضية « هذا الطرف األول يف الثنائية ، أما طرفها الثاين فهو  58»...العلوم العربية : أهلها ونسميها 

اليت وضعها املؤلف لتصنيف  الدخيل/ األصيل إزاء ثنائية  –إذن  –إننا . 59»...دخيل  وأخرى طبيعية وأكثرها
العلوم العربية يف مرحلة ما قبل اإلسالم ، مث عممها لتنظيم مجيع العصور الثقافية حىت النهضة احلديثة ، على أنه 

المية ؛ تلك اليت تعلقت نشأهتا مبقتضيات الشريعة اإلسالمية وشكلت هي أضاف طرفا ثالثا يشتمل العلوم اإلس
« العلوم الشرعية الصرفة  والعلوم اللسانية، وهي مجيعا مضافة إىل:األخرى ثنائية فرعية حيث قسمها إىل فرعني

 –تشكل طرفا واحدا يف انتمائها  60»العلوم العربية األصلية اليت كانت قبل اإلسالم وأمهها اللغة والشعر واخلطابة 
فما هي هذه  61»...العلوم الدخيلة اليت نقلت عن األمم األخرى « إىل األمة العربية يف مقابل  –أصال ومصدرا 

العلوم القدمية اليت كانت شائعة عند ظهور « املؤلف بأهنا العلوم الدخيلة؟ وما هي األمم اليت نقلت عنها ؟ جييب 
وفيها زبدة علوم ...اإلسالم يف املمالك اليت عرفها اإلسالم ، وهي خالصة أحباث رجال العلم والفلسفة واألدب

العلم والفلسفة والطب « وإذن فإن . 62»...اآلشوريني والبابليني والفينيقيني واهلنود والفرس واليونان والرومان
على ". دخيلة " مجيعها علوم  63»... والنجوم والرياضيات واألدبيات عند سائر األمم املتمدنة يف ذلك العهد

على مدى ) دخيلة ( أن امللفت لالنتباه يف تصنيف جرجي زيدان أن العلوم الدخيلة بقيت يف حكم هذه الصفة 
  .عهود الثقافة العربية اإلسالمية رغم ما جرى هلا من تأصيل وما أجنز فيها من إبداع وابتكار 

وإذا كان هذا التصنيف قد استند إىل منشأ العلم نفسه فيما إذا كان عربيا أم أجنبيا، فإن التصنيف الذي     
يعة موضوعها الذي تشتغل عليه مستعمال مصطلح         اعتمده أمحد أمني ينطلق من طبيعة العلوم ذاهتا ومن طب

موسعا " احلركة العلمية" على أنه ميز بني حركتني متقابلتني مها . لوصف خمتلف أنواع العلوم " احلركة " 
ولسنا ...كل ما عىن املسلمون بالتفكري فيه تفكريا منظما نوعا ما من تشريع وحديث تاريخ « مفهومها ليشمل 

إذا كانت احلركة العلمية ذا املفهوم          . 64»...واحلركة األدبية ..  حركة العقائد الدينيةنستثين إال
فضال عن التاريخ ، الفلسفة ، علوم اللغة واألدب والبالغة ، احلركة الدينية  –وحسب تقسم املؤلف  –تشمل 

فإن الطرف الثاين يف تصنيف أمحد  65سري ، الفقه  احلديث ، األصول ، الكالم ، التصوفالتف: ذاهتا بكل علومها
على أن أمحد أمني كان مترددا يف التوسع أحيانا والتقييد حينا آخر فيما يتصل مبفهوم ". احلركة األدبية"أمني هي 

أما احلركة العلمية فنعين ا « : ا مرة ثانية مؤكدا الثنائية نفسها حيث قال ولذلك أعاد التعريف. احلركة العلمية 
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كليات "من رياضة وطبيعة وكيمياء ونبات وحيوان وفلك وعلى اجلملة ما تبحث فيه ... ما يقابل احلركة األدبية 
   66»...عصر احلديث اليوم ، وقد كانت هذه العلوم كلها داخلة يف الفلسفة مث انفصلت عنها يف ال" العلوم 

يف هذا التحديد ملفهوم احلركة العلمية يأخذ أمحد أمني باملفهوم احلديث للعلم، ولكن هذا االختيار ذاته مل     
ة العلمية لوصف يكن حتديدا منهجيا التزم به على صعيد مشروعه كله ، فقد استعمل غري مرة مفهوم احلرك

العلوم " مقابل " احلركة الدينية " إىل توظيف ثنائية خمتلفة طرفها  –يف سياقات أخرى  –احلركة الدينية ومال 
احلركة الدينية يف « والفلسفية وذلك يف معرض تقييم حركة العلوم يف صدر اإلسالم حيث أعترب أن " الدنيوية 

ويف  67»... فأما العلوم الدنيوية والفلسفية فكان ضعيفا شأا... صدر اإلسالم كانت أكثر احلركات انتشارا 
دراسة دينية حول القرآن « : دراسة العصر العباسي األول استعمل الثنائية نفسها إذ ميز بني نوعني من الدراسات

منتهيا إىل استعادة التصنيف اخللدوين وتوظيفه بعد أن أشاد  68»...واحلديث ، ودراسة دنيوية حول الطب 
  . بدقته وصدقه يف وصف العلوم اإلسالمية 

جي زيدان وأمحد وإذا كانت قضية التصنيف قد حضيت بقدر من التنظري والتحديد ألساسها لدى كل من جر    
أخذت منحى آخر جتاوز ا إشكال التقسيم وأسسه  –ويف أكثر احملاوالت املتأخرة ملؤرخي اآلداب–أمني فإهنا 

النظرية إىل استعراض أنواع املعارف والعلوم بصورة مباشرة دون االستناد إىل منطق نظري واضح وحمددا سلفا 
سفة أو الفكر مث العلوم الدينية املختلفة من فقه وقرآن وحديث مث فيذكر األدب ؛ شعره ونثره ؛ مث التاريخ فالفل

دون أن يأخذ ...والتطرق إىل بعض العلوم الطبيعية كالطب والفلك والكيمياء.. الدراسات املتعلقة باللغة والنحو 
  . 69هذا الترتيب صورة واحدة ، فهو خيتلف من كتاب إىل آخر بل ومن عصر إىل آخر ضمن الكتاب الواحد

 األوىل: على أنه من الضروري الوقوف يف هذه املؤلفات عند ظاهرتني بارزتني فيما يتعلق بقضية التحقيب    
الشعر والنثر والدراسات املتصلة ما من هنا فقد أصبحت : تتصل بتركيز هذه املؤلفات على األدب مبعناه اخلاص 

بني  –ومستعملة بصورة مرسلة  –أهنا تسلم بقسمة أولية  والثانيةعمال أكثر اختصاصا بالتاريخ األديب ، هذه األ
العلم واألدب، وتدرج ضمن العلم كل املعارف العلمية والفلسفية والدينية ، أما األدب فقد استقر : جمالني مها 

 –بصورة واضحة  –هذا ما يتجلى . شعر ونثر مصطلحه على داللته اخلاصة واحملصورة يف األعمال األدبية من 
لدى إحسان عباس يف متييزه بني الدراسات العلمية والفلسفية وبني اآلداب والدراسات األدبية يف سياق دراسته 

مل تزدهر اآلداب والعلوم حول بين ذي النون         «للحياة األدبية يف عصر ملوك الطوائف فقد الحظ أنه 
بني دراسات لغوية وقرآنية وأدبية عامة  «وسجل ما كان قائما من التباين يف اهتمام تلك اإلمارات  70»..بطليطلة

   71»..إىل دراسات علمية، هندسية وفلكية وأخرى فلسفية 
ا الثقايف مل خيرج عن حدود هذه الثنائيات الشائعة يف وصف العلوم واملعارف يف الثقافة وعموما فإن تارخين    

  األديب/ الدنيوي ، العلمي / النقلي ، الديين / األصل ، العقلي / الدخيل : العربية ، وسواء كانت الثنائية هي 
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ال يقوم إال على اعتبار « قا واحدا منط –كما يؤكد اجلابري  –فإن املنطق الذي يستند إليه هذا التصنيف يبقى 
املظاهر اخلارجية وحدها اليت تذكرنا بالتصنيف القدمي للحيوانات حسب مظاهرها اخلارجية إىل حيوانات برية  

علوم نقلية « العربية إىلإن اجلابري الذي حكم بقصور هذه التصنيفات اليت تقسم الثقافة . 72»... مائية، وبرمائية
ال  «اقترح تصنيفا جديدا 73»...وأخرى عقلية أو إىل علوم دين وعلوم لغة ، أو إىل علوم عرب وعلوم عجم 

وقد  74»...يؤخذ فيه بعني االعتبار سوى البنية الداخلية للمعرفة أعين آلياا وسائلها ومفاهيمها األساسية 
: إىل تصنيف من ثالث علوم  –البنية الداخلية للمعرفة  –أفضى هذا األساس اإلبستمولوجي الذي وضعه الباحث 

من حنو وفقه وكالم وبالغة ويؤسسها نظام معريف واحد يعتمد قياس الغائب على الشاهد :  علوم البيان«
من تصوف وفكر شيعي وفلسفة :  علوم العرفان، الديين العريب كمنهاج يف إنتاج املعرفة وعلى ما أمسيناه املعقول 
ويؤسسها نظام .. وعلوم تنجيم .. وفالحة جنومية وسحر .. إمساعيلية وتفسري باطين وفلسفة إشرافية وكيمياء 

من :  علوم الربهانالالمعقول العقلي وأخريا : كمنهاج وعلى ما أمسيناه .. معريف يقوم على الكشف والوصال 
ويؤسسها نظام معريف واحد يقوم على املالحظة التجريبية واالستنتاج .. وإهليات .. طق ورياضيات وطبيعيات من

  . 75»...املعقول العقلي : العقلي وعلى ما دعوناه 
ة جديدة هو بالذات ما هذا االجتاه إىل إعادة تصنيف الثقافة العربية اإلسالمية من خالل رؤية إبستمولوجي    

يشكل أحد املستويات البارزة يف أطروحة الباحث املغريب حممد مفتاح إلعادة حتقيب الثقافة املغربية من تقييم 
ومن منظور نقدي أقل حدة من قراءة التصنيفات املهيمنة يف التراث لدى املشارقة واملغاربة على حد السواء ، 

صنفت تصنيفات « حسب حتليله  –تراثية يف التصنيف ذلك أن الثقافة العربية اجلابري وأكثر تقديرا للمنطلقات ال
: راعت االنطالق من العام إىل اخلاص أو من احملسوس إىل ارد ، وهكذا قسمت الثقافة العربية العاملة إىل نوعني 

بيعة ، مث قسمت العلوم علوم قدمية وعلوم إسالمية ، ورتبت العلوم القدمية إىل طبيعيات ورياضيات وما بعد الط
 –وقد كان إسهام املغاربة متميزا يف هذا الباب ذكر حممد مفتاح  76»...اإلسالمية إىل لسانية أدبية وإىل شرعية 

واليوسي يف " .. روضة التعريف "من أشهرهم ابن اخلطيب يف « غري واحد من أعالمهم  –خلدون  فضال عن ابن
] املغاربة [ =كما اعتنوا " األقنوم يف مبادئ العلوم " وعبد الرمحان بن عبد القادر قادر الفاسي يف " القانون " 

   77»...بالطبقات على خمتلف فروعها املعرفية
وإذا كان اجلابري قد أقام تصنيفه للعلوم اإلسالمية على أساس البنية الداخلية للمعرفية أو املنظور املعريف لكل       

فإن مفتاح قد . فاستلزم ذلك البيان العرفان والربهان . آليات إنتاج املعرفة  -حتديدا–جمموعة منها وهو ما يعين 
يف مغاير سيتم حتليله ضمن موضعه املناسب يف هذه الدراسة، على إىل تصن –ضمن أطروحته للتحقيب  –انتهى 

يف تصنيف البحوث « يسمح باإلشارة إىل أساسه العام حيث أكد الباحث أن ما يهمه  –هنا  –أن سياق التمهيد 
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على الوظيفة ال البنية  –ئيا يراهن مبد –فهو تصنيف  78»...هو إثبات العالئق بينها خصوصا العالئق الوظيفية 
ما تنبئ به إشارة حممد مفتاح السالفة وهذا ما  –يف األقل  – هذا. ويبحث يف اجتاه العالئق والوحدة ال التقسيم 

سيتم اختباره تفصيال يف موضعه من البحث حني الفراغ من آخر فقرة من هذا التمهيد حيث يقع التطرق إىل 
فكيف نظر مؤرخي اآلداب والثقافة .غربية والثقافة املشرقية يف تواريخ األدب العريبصورة العالقة بني الثقافة امل
  . العرب إىل تلك العالقة ؟

على الدوام  –يف مستوى عالقة الثقافة املغربية بثقافة املشرق جرى  :أية عالقة ؟ : الثقافة املغربية واملشرق  –ج 
املغرب باعتبارها ثقافة حماكاة أطروحة سائدة إزاء ثقافة  يف تواريخ األدب العريب صياغة موقف نقدي شكل -

 تلك األطروحة هي ما يتردد يف مؤلفات املشارقة وال ختلو منه كتب املغاربة. وتقليد وتبعية لثقافة املشرق 
وذلك انطالقا من كون األدب العراقي بالنسبة  79»...األندلس من العراق « أنفسهم فقد اعترب الرافعي أن 

إنه ابن : أصال ، حىت أن األندلسيني أنفسهم كانوا يلقبون نابغيهم بأمساء املشارقة فيقولون يف الرصايف« لألندلسي 
وفضال عن كون  80»..رومي األندلس ، ومروان بن عبد الرمحان ابن معتز األندلس وابن زيدون حبتري األندلس

األدب املشرقي أصال لألدب األندلسي كما ذكر الرافعي متتبعا ظاهرة التقليد للمشرق يف مستوى أمساء الشعراء 
وألقاب األمراء ، فإن إحسان عباس الذي قصر حبثه على األدب األندلسي قد اجتهد يف تعيني األسباب املختلفة 

ومست « فقد . يدا مطلقا بوصفه ظاهرة حامسة يف ثقافة األندلس واملغرب الكاملة لذلك التقليد بعد إذ أكده تأك
منذ البدء باالعتماد على املشرق والتقليد ألهله ألنه كان أرقى حضارة ]يف األندلس [ = احلياة الثقافية 

ومل  81»... وأوسع ثقافة وإليه يلتفت األندلسيون يف جتارم ويرونه منبع العلم والدين وموطن القداسة واحلج
أمرا طبيعيا « يكن هذا االعتماد على ثقافة املشرق اختيارا منطلقا من جمرد اإلعجاب لدى املغاربة ، بل كان 

   82»... ويكاد أن يكون حتميا
الطبيعة احلتمية هلذا التقليد لدى األندلسيني واملغاربة، فإنه مل يتردد يف ختطئتهم ألهنم     ورغم أن املؤلف أكد     

أال إن أهل هذا األفق أبو إال متابعة : "أن يقول يف مقدمة الذخرية " ابن بسام"أسرفوا التقليد حىت اضطر « 
لو نعق بتلك اآلفاق غراب أوطن  أهل املشرق؛ يرجعون إىل أخبارهم املعتادة رجوع احلديث إىل قتادة حىت

هكذا يرفد املوقف القدمي . 83»"..بأقصى الشام أو العراق ذباب ، جلثوا على هذا صنما وتلو ذلك كتابا حمكما
املوقف احلديث ويعضده يف التأكيد على تبعية األدب األندلسي املغريب لألدب املشرقي  –احتجاج ابن بسام  –

ذا أيضا كانت صرخة ابن بسام السابقة ماثلة أمام مؤرخي اآلداب مثول الشاهد احلي الذي ال يتطرق وهك
إا املقولة اليت . إىل قوله شك باعتبار أنه إدانة لثقافة املغرب واألندلس من ذاا ، وحكم عليها من داخلها
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هذه :"تاب ابن عبد ربه األندلسيمع مقولة املشرقي الصاحب ابن العميد معلقا على ك –بعمق  –تتجاوب 
    "بضاعتنا ردت إلينا

لقد انتهى احلديث بعمر فروخ إىل مقولة ابن بسام نفسها وهو يؤكد ظاهرة تقليد املغاربة للمشارقة وما       
حنن . يف عمق التفكري ويف متانة األسلوب : يف ناحيتني « استتبعها من قصور األدب املغريب عن األدب املشرقي 

وكذلك يف األسلوب ال نرى تلك .. جند يف األدب األندلسي كاتبا كاجلاحظ وال شاعرا كأيب العالء املعري  ال
 –فقد كان التقليد  84»...وال نرى مثل أسلوب املتنيب والشريف الرضي .. املتانة اليت نعرفها للفرزدق أو جلرير 

. للمشرق شامال وكان قصور املغاربة شامال أيضا ال خيتلف يف ذلك الشعر عن النثر وال اآلداب عن العلوم -إذن
  على هذا النحو صور عمر فروخ ثقافة املغرب واألندلس يف عصورها املتعاقبة 

قومي العصيب للدولة لقد حاول املؤلف أن يفسر ارتباط األندلسيني بالنموذج املشرقي انطالقا من التوجه ال      
مها ما جعال أهل األندلس كلهم يرون يف " اجلامع الديين الروحي"« فهذا العامل السياسي مضافا إىل . األموية

امع وانطالقا من اجل  85»...املشرق مثال أعلى وقدوة يف احلياة االجتماعية ويف الفقه والعلم والتفكري واألدب 
الديين ذاته اجته أمحد أمني يف حتليل ظاهرة التقليد يف ثقافة األندلس واملغرب، ولكن من منظور أعم وأمشل حياول 

يف الثقافة العربية ، ال خيتص باألندلس واملغرب وحدمها  اجتاها عاماأن يؤسس قاعدة نظرية لفهم وتفسري ما أعتربه 
إلسالمي مثل مصر والشام حيث ختتفي خصوصية اإلقليم أو تكاد أمام وإمنا ينسحب على أقاليم أخرى يف العامل ا

سيادة وحدة النموذج الثقايف املنبعث من وحدة املصدر الديين للمعرفة ، وحدة اللغة ووحدة الوطن اإلسالمي ذاته 
خل الثقافيتني الذي كان منفتحا ودون أدىن حدود أو حواجز أمام العلماء واألدباء مما جعل عملييت التواصل والتدا

] التأثر باملشرق[= شأن العلم األندلسي يف ذلك « قائمتني يف بلدان العامل اإلسالمي باستمرار، ومن هنا رأى أن  
شأن العلم واألدب يف مصر واملغرب والشام ، فكلها قلدت العراق يف علمه وأدبه حىت أنه ملا عهد إلينا تدريس 

فنا زمنا طويال يف التعرف على الشخصية املصرية األدبية فلم نعثر بعد صر .األدب املصري يف اجلامعة املصرية
اجلهد إال على القليل، فإن قلت أن العلم اإلسالمي سار يف طريق واحدة وأهل البيئات املختلفة مل تبعد عن 

      86»...الصواب 
ذا كانت التفسريات السابقة لظاهرة تقليد املغرب للمشرق قد ارتكزت على واقع الوحدة الدينية والثقافية وإ       

انفصال بني « للعامل اإلسالمي، فإن منحى إبستمولوجيا مغايرا قد اختذه اجلابري يف تفسري الظاهرة إذ الحظ وجود
ض البالد العربية تعيش بعديا على صعيد الفكر والثقافة الزمان واملكان يف التاريخ الثقايف العريب انفصاال جعل بع

 87»...والوعي ما عاشه بعضها اآلخر من قبل الشيء الذي يعين غياب التزامن الثقايف على صعيد الوطن العريب
ا يف مسار واحد ينطلق من املشرق وينتهي وضمن هذا املنظور فإن عصور الثقافة العربية قد تواىل ظهورها وانتقاهل

ما عاشته بلدان املشرق ولذلك مل  –وبصورة بعدية دائما  –يف املغرب ، ومن هنا كتب على املغرب أن يعيش 
لقد عاشت القاهرة أيام الفاطميني بعديا ما عاشته بغداد « يتمكن من مواكبة الثقافة املشرقية فضال عن جتاوزها
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سالمية ، وعاشت فاس وقرطبة بعديا كذلك ما عاشته من قبل كل من القاهرة وبغداد وقد يف أوج العصور اإل
نتج عن ذلك ما ميكن أن نعرب عنه بظاهرة االجترار الثقايف اليت مازالت حتملها معها املؤلفات الكثرية اليت 

   88»...وصلتنا واليت تكرر بعضها بعضا 
األوىل أن املشرق كان دائما مركز انبعاث حركة الثقافة العربية، الثانية : ة اجلابري هذه مسألتنيتؤكد قراء      

أن املغرب كان دوما مستقبال لعهود الثقافة العربية يعيشها بعد أن ينقضي أمدها يف املشرق ، ومن هنا يكون 
ورغم جدة وحيوية  –إن قراءة اجلابري . رقاحلكم ضروريا بتخلف الثقافة املغربية وتبعيتها الدائمة لثقافة املش

مل تتجاوز يف مضموا النهائي األطروحة السائدة عن ثقافة املغرب يف تواريخ األدب  –مصطلحها وآلياا 
  . العريب 
الواقع أن ظاهرة التقارب أو التشابه يف الثقافة العربية رغم تعدد بيئاهتا هو أمر تربره كما ذهب مؤرخو       
أما حكم التقليد الذي أدينت به الثقافة املغربية . الدين ، اللغة ، التاريخ : العرب عوامل التوحيد املتعاضدة  اآلداب

دونية هذه : األول نفي اخلصوصية عنها والثاين :فهو أطروحة تستتبع حكمني سلبيني متاما يف حق هذه الثقافة
ذين  –لقد شكلت األطروحة  .إىل ثقافة املشرق  الثقافة وقصورها يف مستويات اإلبداع املختلفة بالنسبة

ضغطها كذلك على الباحث املغريب حممد مفتاح فيما تصدى له من إعادة قراءة الثقافة املغربية وحتقيبها   –اجلانبني 
نظر إليه بكيفية جمردة متعالية « فقد انطلق مشروعه من تقومي وجهات النظر السائدة حول األدب املغريب حني 

ونتيجة هلذه الرؤية فإن األدب املغريب مل يكن إال صدى خافتا لآلداب املشرقية . الزمان واملكان واإلنسان عن 
حبضارة الغرب ... وأغلب اآلراء املشرقية املهتمة . أو مل يكن إال جمرد هوامش لنصوص منها  مركزية 

    89» ... بلغة مغايرة اإلسالمي تسري يف هذا االجتاه كما أن أراء مغربية تقول الشيء نفسه
وأثار استغرابه هو املوقف املشرقي يف حد ذاته الحتمال أن  - يف هذا السياق -مل يكن ما استوقف املؤلف    

روح الذي وقلة إدراك لل.. مسوغات من مركزية وبعد عن احمليط الذي نشأ فيه األدب املغريب« يكون مستندا إىل 
بل هو املوقف املغريب الذي مل يتجاوز ترديد ما حكم به املشارقة يف حق األدب  90»...هيمن على الذات املغربية 

صرخة ابن بسام وهو ينعى تقليد األندلسيني للمشرق  –يف املضمون ال الشكل  -املغريب، ومن هنا استعاد الباحث
األدب [= موقف بعض املؤرخني التارخيانيني ودعاة احلداثة من هذا األدب« لى أن حني ذهب إىل التأكيد ع

على أن هذه الصرخة ختتفي يف سياق آخر مفسحة اال إىل منطق . 91»...ألمر يقضي منه العجب] املغريب
رصد أطروحتني « تهي الباحث إىل التوصيف العلمي وهو يعيد رصد وتصنيف اآلراء حول األدب املغريب حيث ان

أن اآلداب املغربية ليست إال أصداء باهتة لنماذج موجودة يف : اليت مؤداها نظرية املقايسةإحدامها : أساسيتني 
أو احمليطية  فحواها أن اآلداب املغربية مرتبطة مبحيطها  ثانيتهما بالنظرية التداوليةحميطات ثقافية أخرى، ونسمي 

  92»...هم يف تشكيلها هذا احمليطوذات خصوصية أس
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يكون حممد مفتاح قد وضح صيغة اجلدل العلمية بني أطروحة  -املقايسة، التداولية -ذين املصطلحني    
درس يف منظورها مهيمنة لدى مؤرخي اآلداب وصفها باملقايسة وبني أطروحة جديدة حيرر مصطلحاا و ي

 - هنا -وبغض النظر عن مدى دقة ومناسبة املصطلحني اللذين وظفهما الباحث  .إعادة حتقيب اآلداب املغربية 
واللذين ستتابع يف أثرمها وتتداخل مصطلحات أخرى كثرية ستكشف عنها أطروحة يف وصف األطروحتني ، 

هو التأكيد على أن  –يف سياق هذا التمهيد  –الباحث مع كل فصل من فصوهلا ، فإن أهم ما ميكن إبرازه 
يف املوقف من عالقة األدب املغريب باملشرق ، يتكامل يف التحليل " املقايسة " رفض الباحث ملا أمساه نظرية 

 –يف الوقت ذاته  –األخري مع رفضه ألساس التحقيب املهيمن يف تواريخ األدب العربية واملغربية ونقده 
تلك التواريخ يف تصنيف املعارف واآلداب والعلوم املختلفة يف الثقافة العربية املشرقية للمعيار الذي وظفته 

  .واملغربية على حد سواء 
إن هذا التكامل يف مراجعة جوانب األطروحة املهيمنة يف تواريخ الثقافة املغربية سواء يف جانبها املنهجي أم       

خل الذي شرع منه الباحث يف صياغة أطروحته البديلة، تلك يف مضموهنا النقدي واملعريف هو ما شكل املد
تأسيس املنهج يف التحقيب ؛ تأسيسا يستثمر يف مستوى  –ومنذ البداية  –األطروحة اليت أخذت على عاتقها 

التاريخ ، علم االجتماع ، فلسفة التاريخ ، علم النفس املعريف ، نظرية : مفاهيمه وآلياته حقوال معرفية خمتلفة 
كل ذلك يف تركيبة . تحليل البنيوي ، وعناصر منهاجية أخرى تتناص مع غريها بالتشابه أو االختالف ال

حتقيب الثقافة املغربية منذ نشأا أو باألحرى منذ : معقدة وملتبسة أحيانا يواجه ا الباحث إشكال التحقيب 
ديث ، مسكونا اجس البحث عن اللحظة التارخيية اليت اختارها لتكون تاريخ النشأة إىل عصرها احل

 اخلصوصية يف تلك الثقافة حماولة إلنصافها ، وتأسيسا ملنظور إيديولوجي يؤطر عمل الباحث يف العــمق 
  . سينكشف يف موقعه من مضمار هذا البحث 

دد لقد عاجل الباحث حتقيب الثقافة املغربية واشتغل على ماضي تاريخ املغرب منذ فتح األندلس ووظف بص    
ولكن مفهوم املغرب أخذ يف االلتباس ألن التحقيب كان موجها  قراءة التراث املغاريب وصف املغرب ،

اليت أقدم "الثقافة املغربية " كمشروع قرائي حتليلي إىل ثقافة وتاريخ املغرب األقصى دون سواه ، فهل كانت 
افة يعاد صياغة هويتها حلساب قطر سياسي الباحث على حتليل بعضا من عيناا هي ثقافة املغرب الكبري أم ثق

حديث يدعى املغرب األقصى ؟ وهل كان ملشروع التحقيب اجلديد يف ارانه بالبحث عن اخلصوصية املغربية 
   ووصل ماضيها حباضرها وصال سياسيا وإيديولوجيا توجه ما لتعضيد سلطة املخزن املغريب وتأكيد شرعيته ؟

اختلفت صيغته أو تلون مضمونه ، يتعلق أساسا بتوجيه البحث حنو مقصدية  ومهما –هنا  –إن السؤال     
الباحث اإليديولوجية السياسية يف حتقيب الثقافة املغربية ، ذلك التحقيب الذي سيتم عرب الفصول الثالثة هلذه 

  . الدراسة حتليل منهاجيته وأطروحته ، وبنيته ، ومنظور قراءته للتراث املغاريب 
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

كدافع أساسي " حممد مفتاح " فضال عن األثر الذي تركته اآلراء السائدة حول األدب املغريب على الباحث      
عادة التحقيب، فإنه اختار منذ البداية أن يواجه السؤال عن املربرات العلمية إلعادة حتقيب الثقافة املغربية مباشر إل

   فلماذا التحقيب إذن ؟. برغم التحقيبات العديدة اليت أجنزت حوهلا 
قيب ذاته حىت يف هكذا تساءل الباحث حمددا دافعني علميني إلعادة التحقيب، يتعلق األول براهنية إشكال التح    

أن  –إذن  –فاألوىل  93»...ال يزال الباحثون عاكفني على تأمل اإلشكال وحتليله« الثقافات األوربية حيث 
 رغم الدراسات –حيث مازال اإلشكال  –تكون معاجلة هذا اإلشكال ضرورية يف الثقافة املغربية والعربية عموما 

أما املقدمة الثانية فتتعلق بطبيعة إشكال التحقيب . دون مستوى حضوره وحتليله يف الثقافة الغربية  –العديدة حوله 
فالتحول الذي يصيب  94»...دينامية التفاعالت البشرية يف خمتلف جماالا « نفسه باعتباره إشكاال ديناميا 
انطالقا من هاتني من املقدمتني اعترب . ة لكل ثقافة يسمح كل مرة مبراجعة حتقيبها الظروف الداخلية واخلارجي
داخلية شيء إعادة النظر يف حتقيب الثقافة املغربية بناءا على ظروف عاملية وجهوية «الباحث حممد مفتاح أن 

   .95…»يفرض نفسه على الباحث الواعي مبا يروج حوله 
هذا النحو حدد الباحث املربرات العلمية اليت تفرض إعادة التحقيب إجابة على من ميكن أن يســتهني  على    

وبصورة  -على أن التحقيب وحىت يكتسب كامل مشروعيته العلمية يفرض . هذه العملية" جدوى " أو يقلل من 
إيديولوجية حىت ال يكون متطلبات معرفية وعلمية وخلفيات «من جانب آخر وكما أكد الباحث  –ضرورية 

  .96…» اعتباطيا وعبثيا
ونتيجة تأمل يف مسار تاريخ . نتيجة قراءات وتأويالت ملتون «ومن هنا استلزم أن يكون مشروع الباحث     

على ضرورة العدة العلمية واملنهاجية " اح حممد مفت" هكذا يؤكد . 97»... املغرب السياسي والثقايف واالجتماعي 
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واخللفية اإليديولوجية ملشروعه ، تلك العدة اليت اختذت لنفسها مصطلحني متكاملني والفتني ميكن تركيبها يف 
  .  النسقية –املنهاجية الشمولية : الصيغة التالية 

 –تمدها البحث العلمي واألديب تنبين ما من شك يف أن أي منهاجية يع :النسقية  –املنهاجية الشمولية  –أوال 
على رؤية فلسفية للعامل هي اليت تتحدد من خالهلا املفاهيم واآلليات والغايات اليت متيز طبيعة تلك  –ضرورة 

 –املنهاجية ، ومن هنا يكون منطقيا أول األمر البحث يف الرؤية اليت أطرت منهاجية الباحث املنهاجية الشمولية 
  ؟  كانت تلك الرؤية فماذا. النسقية 

  : استحضار الرؤية اهلرمسية : األصل الفلسفي  - 1
تعتمد املنهاجية الشمولية على رؤيا «: الرؤية اليت شكلت منطلقا ملنهاجيته بقوله "حممد مفتاح " لقد حدد     

. وانتظام الكون يعين وحدة وتعالق أجزائه . 98»والرؤيا للعامل هذه تؤكد على أن الكون انتظام . للعامل أمشل 
تعود إىل التصورات اهلندية «من حيث جذورها الفلسفية اليت  –كما بني الباحث  –وهي رؤية قدمية 

 99… »والفيثاغورسية واألفالطونية والرواقية واألفلوطينية وبعض التيارات الصوفية والفلسفية والفكرية اإلسالمية
كثريا من تيارات الفكر احلديث واملعاصر العلمية واإلنسانية واألدبية أعادت «وهي من جانب آخر جديدة ألن 
  .100»...احلياة إىل هذه الرؤيا الشمولية للكون

فية القدمية واستعادا تيارات علمية ملاذا اختار الباحث وصف الرؤية اليت تستند إليها هذه التيارات الفلس    
؟ وبعبارة أخرى على أي أساس استحقت هذه الرؤية وصف الشمولية ؟ " الشمولية " وفكرية حديثة بالرؤية 

  وهل هو صف علمي عرفت به هذه الرؤية أم هو حكم قيمي ينحاز به الباحث لتربيرها ؟ 
الباحث نفسه مبعث اختياره لوصف الشمولية يف  ميكن وإجابة عن التساؤالت السابقة أن نستوضح من    

إذ أكد أن األحباث اليت أجنزهتا النظريات . التعريف ذه بالرؤية حيث يقابل بينها وبني الرؤية املنطقية األرسطية
يتبني له أهنا بدأت تكتسح ] الشمولية[ =ضمن الرؤيا املذكورة «السيميائية والبيولوجية والفيزيائية والفلسفية 

مشولية " وإذن فإن الرؤية اليت اعتمدها الباحث .101»..لرؤيا الذرية اجلزئية اليت هيمنت منذ عهد أرسطو إىل اآلنا
هذه هي الفكرة اليت يعيد الباحث التأكيد عليها وهو . قياسا إىل الرؤية األرسطية ذات الطبيعة اجلزئية الذرية " 

ضمن الرؤيا واملنهاجية الشموليتني اللتني تنظران إىل كل ما هو موجود يف «ثقافة املغربية إمنا مت يوضح أن تأرخيه لل
  . 102»...الكون يف تعقده وتركبه ال يف جزئيته  وذريته 

، حيث يضع حكمه هكذا يسعى حممد مفتاح إىل صياغة توصيف قيمي للرؤية اليت اختارها منطلقا ملنهاجيته    
متنح بظاهرها املباشر واحلريف داللة إجيابية  )رؤية جزئية / كونية  -رؤية شاملة ( ضمن صيغة ثنائية مقارنة 

للرؤية " اجلزئية " مقابل داللة قدحية هي  للرؤية اليت اعتمدها الباحث" الكلية  –الشمولية " مطلقة هي 
   .املغايرة اليت يرفضها ضمنيا 
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ما تؤشر عليه صيغة احلكم اليت اختارها الباحث لتحديد رؤية منهاجيته ، أما الطبيعة احلقيقية لتلك  هذا أوال   
الرؤية فهي ما ستكشف عنها خطوات التحليل التالية حيث سيتحقق الوقوف عند اجلذور الفلسفية هلذه الرؤية 

. من تناقض أو انسجام مع العقالنية األرسطية  والتيارات الفكرية اليت تبنتها واآلليات اليت تشتغل ا مث ما متثله
هل هناك حقيقة أخرى : يشكل مدخال ضروريا لكل ذلك أال وهو  –هنا  –على أن سؤاال ينبغي أن يطرح 

حياول الباحث أن خيفيها حينما يصفها بالشمولية ؟ وهل مارس الباحث قدرا ) الشمولية ( لطبيعة تلك الرؤية 
  .  ى على رؤيته وصفا إجيابيا قياسا إىل الرؤية األرسطية ؟ما من التضليل حينما أضف

متتد يف جذورها إىل تيارات فلسفية يونانية قدمية تقع  –اليت فضل الباحث وصفها بالشمولية  –الواقع أن الرؤية    
تلك  وتشمل. مجيعها من حيث األساس الفلسفي وآلية اكتساب املعرفة يف الطرف املقابل للعقالنية األرسطية 

وقد انصهرت املقوالت األساسية هلذه التيارات . األفالطونية ، الفيثاغورسية ، األفلوطينية احملدثة : التيارات حتديدا 
  . لتشكل منظومة الفكر اهلرمسي الذي فرض هيمنته يف العصر اهللنسيت ابتداء من القرن الثاين للميالد 

صل التام بني الطبيعة وما وراءها من خالل منظور عقالين فإن وإذا كانت الرؤية األرسطية قد قامت على الف   
الرؤية اليت استندت إليها مجيع التيارات السابقة قد تأسست على االعتقاد بوحدة الوجود من منظور مثايل يوحد 

شراقية بني مجيع مظاهر الوجود ويلغي احلدود املنطقية بينها من خالل آلية التشابه واملماثلة ويؤكد الطبيعة اإل
نقيضا للعقالنية " العقالنية"إزاء رؤية  –إذن  –فهل حنن .  103للمعرفة اليت يكون مصدرها الوجدان ال العقل

 األرسطية ؟ بإمكاننا أن نؤجل احلكم يف هذا املستوى من التحليل ريثما نستكمل الصورة التارخيية النبثاق
   .هذه الرؤية 

لقد ظهرت الرؤية الشمولية يف الفكر اليوناين كنقيض للفلسفة األرسطية والتقت يف منحاها املعريف مبدارس     
على . اهلندية ، والفارسية مث أمثرت فيما بعد تيارات الفكر الصويف والعرفاين املختلفة يف اإلسالم : الثقافة الشرقية 

 –أساسا  –ر هلذه الرؤية ليس موجها إىل جانبها التارخيي يف حد ذاته وإمنا يتوخى أن حتديد املنشأ ومسار التطو
فحص طبيعة تلك الرؤية من منطلق املنشأ نفسه ملا يوفر من معرفة وافية بشروط االنبثاق اليت حكمتها، ومن 

  . مث حتديد علمي أدق لطبيعتها
مهما يكن « ؟  لذي يسميه الباحث بالرؤية الشموليةذلك اكيف أفلت العقالنية اليونانية وظهر نقيضها ،     

راجعا إىل الظروف التارخيية االجتماعية اجلديدة .. من أمر وسواء كان العامل احلاسم من أفول العقالنية اليونانية 
ذي قام اليت رافقت فتح اإلسكندر واحلروب اليت تلتها أم كان راجعا إىل طبيعة تلك العقالنية ذاهتا ، فإن البديل ال

   104»...أي اعتماد مصدر آخر للمعرفة خارج احلس والعقل " الالعقالنية " ليخلفها هو نقيضها؛ 
هذا ما يؤكده اجلابري يف تتبعه جلذور العقل املستقيل يف التراث، ذلك الذي متثله تيارات التصوف والعرفان     

قافة اإلسالمية ، وجيد مصدره األول يف منظومة الفكر اهلرمسي اليت ركبت فيها كل عناصر الرؤية املختلفة يف الث
وكان اجلابري مستندا يف حتليله لتراث العقل املستقيل إىل دراسة قيمة . الالعقالنية يف االجتاهات الفلسفية القدمية 

وشيئا «وترمجتها والتاريخ هلا مؤكدا فيها أنه  يف حتقيق النصوص اهلرمسية" فيستوجري" أجنزها الباحث الفرنسي
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من هيمنة األسطورة وشبح اآلخرة أخذت .. فشيئا أخذت العقالنية اإلغريقية القدمية اليت حررت الفكر العلمي 
تتسم يف آن واحد بفقدان الثقة بالعقل والركون إىل مصادر تترك اال لوضعية فكرية خمتلفة متاما ، وضعية 

ة ، ومل تكن الواحدة من هاتني الظاهرتني نتيجة لألخرى، بل كانت باألحرى تعربان معا عن فكرية غنوصي
  .105»... استقالة العقل: ظاهرة واحدة هي 

يف تعريفه " حممد مفتاح " كيف نظرت تيارات العقل املستقيل هذه إىل الكون ؟ إهنا النظرة نفسها اليت بينها     
وكما يقول ... وحدة الكون والترابط بني أجزائه، تبادل التأثري بينها بالتجاذب والتنافر «: رؤية الشمولية بال
فال شيء يعرب عن هذا التصور واملبادئ اليت حتكمه مثل ذلك التشبيه املشهور الرائج يف األدبيات  "فيستوجري"

إن هذا املبدأ إذ يربز ترابط أجزاء العامل على غرار  " تشبيه العامل باإلنسان واإلنسان بعامل صغري" : اهلرمسية 
ترابط أجزاء اجلسم اإلنساين يؤكد سريان قوة واحدة فيه ككل وكأجزاء مثلما تسري احلياة يف مجيع أجزاء 

  .106»...بل قانونه األمسى . مما جيعل تبادل التأثري بني أجزاء الكون قانونا أساسيا من قوانينه .اجلسم البشري 
التحديدات القيمية املومهة واملقتضبة اليت خارج  –عند هذه احلد من استكشاف طبيعة الرؤية الشمولية     

أن نعني الفارق اإلبستمولوجي احلقيقي بني تلك الرؤية وبني الرؤية األرسطية ذلك  وضعها الباحث ميكننا
الذي قيم به الرؤيتني ) اجلزئية/ الشمولية (اوزه باالستناد إىل حكم الفارق الذي حاول الباحث إخفاءه أو جت

   .اإلجيابية بالنسبة إىل رؤيته والسلبية بالنسبة إىل الرؤية األرسطية : ذي الداللة املزدوجة 
 ال ميكن احلديث عن«كيف تؤسس الرؤية الشمولية فكرة وحدة الوجود وتعالق مكوناته وأجزائه ؟ الواقع أنه     

. إن تداخل الكون وليد انبعاث إله يف الكون . تداخل أو تشابه كوين إال إذا ألغينا من حسابنا مبدأ عدم التناقض 
هكذا . 107»... إال أن أصل هذا االنبعاث هو الواحد غري القابل للمعرفة ويعد هذا الواحد بؤرة التناقضات ذاهتا 

األساس الذي تنطلق منه رؤية العقل املستقيل اهلرمسية مؤكدا  أن ما تنطوي عليه من "  أمربتو إيكو" فسر 
  . 108»...شيء مرتبط بغريه  احتفاء بتطابق املتناقضات هو نفسه ما يؤدي إىل ايار مبدأ اهلوية ، كل«

إن مبدأي اهلوية ، وعدم التناقض مها اثنان من املبادئ األربعة اليت انبىن عليها صرح العقالنية األرسطية واليت     
ن تلك الرؤية اليت حلل إيكو بنيتها بصورة الفتة حيث أكد أ. تتكامل يف صياغة رؤية منطقية موضوعية للعامل

فلكي تكون قادرا على ... قد انبنت على مبدأ مفاده أن املعرفة هي إمساك بالسبب ... العقالنية اإلغريقية «
حركة تسـري من : إن  منح العامل تعريفا سببيا جيب بالضرورة أن تستحضر فكرة وجود سلسلة وحيدة االجتاه

ومن هنا؛ من أجل تربير " أ " إىل " ب " من  يفترض غياب أية قوة قادرة للسري ذه احلركة" ب " إىل " أ " 
مبدأ عدم ) أ = أ ( مبدأ اهلوية : الطابع األحادي االجتاه للسلسلة السببية جيب االستناد إىل جمموعة من املبادئ 

أ إما صحيحة وإما : ( ومبدأ الثالث املرفوع . يف نفس الوقت " أ " وال " أ " يستحيل أن يكون الشيء ( التناقض 
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منبثق من هذه املبادئ وهي عينها " حد مطروح "إن النموذج النوعي للفكر العقالين الغريب كـ) ئة خاط
   109»... شرط وجوده

اليت تتأسس عليها الرؤية العقالنية األرسطية واليت يقوم ما  –ويف صورا املتكاملة  –هذه هي املبادئ     
تبادل التأثري بدال من السببية والتناقض بدال من عدمه  : شمولية على إلغائها مجيعا يدعوه الباحث بالرؤية ال

وتداخل اهلّويات واملوجودات بدال من حدة اهلوية ، وهذا التعارض التام يف مستوى املبادئ بني الرؤيتني ينتهي 
ية األرسطية تقيم طريق فإذا كانت العقالن. إىل تعارض مماثل يف مستوى آلية إكساب املعرفة  –ضرورة  –

املعرفة على آلية القياس املنطقي الذي يبىن على املقدمات والنتائج املنطقية ، فإن رؤية العقل املستقيل تؤسس 
اعتمد الربط بني امليتافيزيقي والواقعي «حسب مصطلح الباحث فقد املعرفة بالعامل على آلية املماثلة أو التشبيه 

، وهي آلية ضرورية للربط بني وبتعبري آخر آلية التشبيهأن ندعوها بآلية التوصيل ،  ومكونات الواقع بآلية ميكن
فربطت بني مكوناته وإن كانت ال تظهر   أقامت الفلسفات الغنوصية تصورها للعاملأجزاء الكون وعلى أساسها 

ك املشاة من القوة أو الضعف ومهما كان اجلانب الذي تعقلت به مهما كانت درجة تل. 110»...بينها روابط 
قد يتشاان أحيانا من «  -مثال  –ودون أن يكون هناك حدود ما يتوقف عندها عمل تلك املشاة، فالشيئان 

. يف زمن واحد وسياق واحد حيث السلوك وأحيانا من حيث الشكل وأحيانا أخرى من حيث أما يوجدان
فعندما يطلق العنان آلليات التناظر فال شيء .  هذه املسألة هو شكل القرابة ال املقياس الدال عليها فاألساس يف

فالصورة واملفهوم واحلقيقة اليت يتم الكشف عنها من خالل املماثلة تتحول هي ..ميكن أن يوقف هذه اآللية
كون حيكمه منطق املماثلة أن يفترض وسيكون من حق املؤول داخل ..األخرى إىل عالمة تشري إىل تناظر جديد

   111»... أن ما يعتقد أنه داللة ؛عالمة ما؛ فإنه ال يشكل يف واقع األمر سوى عالمة تشري إىل داللة إضافية
التأويل يف مستوى يجتها على صعيد التأويل ؛ حيدد النص السابق بصورة دقيقة وجمردة عمل آلية املماثلة ونت    

ذلك أن الرؤية اهلرمسية ومن خالل آلية املماثلة ال حتدد .  النظر إىل العامل أو التأويل يف مستوى قراءة النص
ال حتدد انطالقا من .. «األشياء أو املوجودات من زاوية خصائصها املوضوعية كما هي يف الواقع فالنبتة مثال

ورفولوجية والوظيفية ، بل تتحد انطالقا من تشاها مع عنصر آخر يف الكومسوس حىت لو كان هذا خصائصها امل
فإذا كانت هذه النبتة تشبه بشكل عام جزءا من اجلسم اإلنساين ، فداللتها آتية من كوهنا . التشابه تشاا جزئيا 

وهذا النجم له داللة ألنه حييل على . على جنم  حتيل على اجلسد ، وهذا اجلزء من اجلسم له داللة ألنه حييل بدوره
فكل شيء سواء كان أرضيا أو مساويا خيفي داخله سر ، وكلما مت الكشف . تراتبيه مالئكية وهكذا إىل ما هناية 

إا . 112»...عن سر ما ، فإن هذا السر سيحيل على سر آخر ضمن حركة تصاعدية موجهة حنو سر ائي 
الطبيعة املوضوعية ملوجودات العامل يف وجودها واختالفها حبثا عن  –أو مل –إذن حركة املعرفة اليت تتجاوز

   113»...سر فارغ «  -كما بني إيكو –املشاات أو األسرار املوهومة ، فالسر اهلرمسي
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لنصوص السابقة حتديد الفارق االبستمولوجي بني الرؤيتني من أجل ويف ضوء ا –اآلن  –لقد بات يف الوسع     
إنه فارق ، "الشمولية " الكشف أخريا عن الطبيعة احلقيقية لتلك الرؤية اليت تبناها حممد مفتاح ودعاها بالرؤية 

  :مبستويني اثنني حيث تتناقض رؤية الكاتب مع الرؤية العقالنية  - وبصورة متكاملة-يتعلق 
: على نقص مبادئ العقالنية جمتمعة ) الشمولية ( يف مستوى املبادئ الفلسفية حيث تعتمد الرؤية : أوال    

التناقض، تداخل اهلويات ، تبادل : اهلوية ، عدم التناقض ، السببية ، الثالث املرفوع ، وتشيد بدهلا مفاهيم
  . التأثري بني عوامل الوجود 

ولكن على ا حيث تستند رؤية الباحث ال على أي من اآلليات املنطقية، يف مستوى آلية املعرفة ذاهت :ثانيا    
فهل ميكن ويف ضوء هذا . اليت تندفع يف حركة ال ائية حبثا عن املتشاات أو األسرار املوهومة" املماثلة "

د انكشفت لقالتحليل القبول أو التسليم بذلك التصنيف الذي وصف به الباحث رؤيته حينما اعتربها مشولية ؟ 
الشمولية املزعومة عن رؤية ذات طبيعة هرمسية تقع يف صميم الالعقالنية اختارها الباحث بكل احترافية 

  ووعي منهجي إلعادة حتقيب الثقافة ، فلماذا وقع اختياره على هذه الرؤية برغم الطابع الالعقالين هلا ؟ 
إىل أي من النتائج اليت ستنكشف يف سياقها املنطقي  ميكن القول يف هذه املرحلة من التحليل ودون االستباق    

هلذه الرؤية الالعقالنية إمنا وقع بسبب ما هتيئه من شرطني حامسني " حممد مفتاح " من هذه الدراسة أن استعادة 
  :والزمني بالنسبة إىل املنحى الذي اختاره إلجناز التحقيب 

كم طابعها الالعقالين وإقرارها مبدأ التناقض وهو ما هو ما توفره من إمكانية التربير للباحث حب: األول 
من استيعاب كل التناقضات واالختالفات اليت عرفتها الثقافة املغربية طوال  –يف إطار التحقيب  -يسمح

  . تارخيها ضمن الرؤية الواحدة اليت يسعى الباحث لتأسيسها 
آلية املماثلة وميكن الباحث من تشييد الدالالت اليت ويتعلق باستراتيجية التأويل املفتوح الذي تتيحه : الثاين 

   .خيتارها يف قراءته للثقافة املغربية 
وهكذا فإن الرؤية الالعقالنية تستجيب مببادئها وآلياهتا املعرفية لالجتاه الذي اختار فيه الباحث أن جيري حتقيبه      

ميكن على أن ما . ا إىل أطروحة التحقيب اجلديد ذلك االجتاه الذي سيتم حتديد كامل مالحمه عند التطرق الحق
استشرافه اآلن من منظور طبيعة الرؤية املؤسسة للتحقيب ، هو أن الباحث يسعى حنو صياغة فكرة الوحدة 
والتشابه فيما يتصل ببنية الثقافة املغربية وتارخيها ، وأن التحليل النقدي العقالين لتلك الثقافة لن يكون له 

  . ذه الوجهة من البحث حضور ما يف ه
على أن ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا السياق هو أن الباحث كان يف اختياره هلذه الرؤية يستلهم منهج أستاذه 

جيل مسكويه :الرتعة اإلنسانية يف الفكر العريب "الذي اختار ذات الرؤية يف دراسته عن " أركون"
حيث نظر إىل تصنيف مسكويه للعلوم باعتباره جتسيدا لرؤية نسقية جتعل أنواع العلوم واملعارف 114"والتوحيدي

ظرة الوحدوية النإىل «  أنساقا فرعية تندرج ضمن نسق كبري هو علم األخالق ، مفسرا تلك الرؤية مبا هو راجع
لإلنسان والكون ، ومن املعلوم أن وحدة اإلنسان والكون كانت قد تبلورت بشكل واصح يف الفلسفة 

، ذلك أن بنية الكون هي اليت تفسر اإلنسان و مع ظهور الفلسفة األفلوطينية ..األفالطونية مث زادت حدا 
                                                  

 1997، دار الساقي ، مصر  1هاشم صاحل ، ط : جيل مسكويه والتوحيدي ، تر: الفكر العريب حممد أركون ، نزعة األنسنة يف  -114



  

بيعة اإلنسان تساعدنا يف خط الرجعة على فهم الكون ولكن ط. تفرض عليه القواعد اليت ينبغي أن يتبعها يف حياته 
وضمن هذا املنظور نالحظ أن كل العلوم تتداخل وتؤثر على بعضها البعض ،وهذا ما يدل عليه ...بشكل أكرب

ة الكتب وإذا كان حممد مفتاح قد أثىن على رؤية أستاذه واعتربها فتحا منهاجيا يف دراس. 115»تصنيف العلوم 
يف التراث ، فإنه قد وظفها يف إجراء التحقيب لتعضيد مقاصده اإليديولوجية السياسية ، يف حني كان  116اجلامعة

يف وجه التيار الالهويت ، يهتم باإلنسان وليس فقط " علمانيا"أركون يكتشف من خالهلا تيارا إنسانيا عقليا أو 
  .                117 باهللا
وإذا كانت الرؤية أساسا نظريا للمنهج ، فإن املبادئ واملفاهيم العلمية واألدوات اإلجرائية هي ما يكشف     

حني جعل من التعريف " حممد مفتاح " لقد كانت هذه القاعدة بارزة يف عمل. صورة املنهج وحيدد مدى فاعليته 
مبنهاجيته ممارسة احترافية حافلة تبدو أحيانا وكأا مقصود لذاا من فرط االستغراق يف التعريف مبصطلحها 

ما هي املفاهيم العلمية : ولكن السؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه اآلن هو .وعناصرها والتنويه بفاعليتها وجدواها 
   باملنهاجية الشمولية ؟ –أيضا  - هاجية الباحث واليت دعاهاواإلجرائية اليت تشكلت منها من

  : التجريب العلمي ومنحى التعقيد والغرابة: مفاهيم املنهاجية الشمولية  - 2
من أجل فرز املفاهيم املنهاجية لدى حممد مفتاح يتعني االلتزام بأقصى قدر من احلذر والدقة ليس فقط لكثرة     

لكن ملنحى حضورها املكثف والتراكمي الذي يسبق عملية التحليل ويصاحبها ويعقبها تلك املفاهيم واآلليات ، و
ففي التعريف مبنهاجيته الشمولية شكل الباحث      . أخريا ، والذي يشكل حبق حتديا نظريا ومعرفيا أمام القارئ 

وبقدر .تلفة بل املتعارضة أحيانامنهجية تلتقي فيها حقول معرفية متعددة وتتجاور يف إطارها املفاهيم املخ" بؤرة " 
ما كان عمله متعارضا ومشوبا بأعراض التعقيد والغرابة والقسرية ، بقدر ما كان وفيا لرؤيته اهلرمسية ذات 

    مبادئ ومفاهيم املنهاجية الشمولية؟ –إذن  –الطابع الالعقالين واملنطق املتداخل ، فماذا كانت 
واملفاهيم املوظفة هي جوهر البحث العلمي املعاصر ولذلك فهي تنتقل يف املبادئ « يؤكد الباحث أوال أن     

جماالت علمية متنوعة ، وتوظف بكيفيات خمتلفة فيها ، وقد شغلناها حنن يف حتليل اخلطاب ويف التاريخ للثقافة 
ياحا عن االستعمال وقد يرى املختصون يف اهلندسة ويف الفيزياء ويف البيولوجيا ويف علم االجتماع ويف التاريخ انز

القانوين هلا يف جماالهتا العلمية األصلية، إال أن ما جيب االحتكام إليه يف هذا الشأن هو إنتاجية املفهوم ومردودية يف 
   118»..اال الذي وظف فيه

طبيعة املفاهيم املوظفة فيها : أوال: إىل منهاجية الباحث  تضعنا الفقرة السابقة إزاء قضايا أساسية ثالث بالنسبة    
أن : ثانيا " . جوهر البحث العلمي املعاصر "فيما يذكر الباحث  –بل هي باعتبارها مفاهيم ومبادئ علمية 

الباحث يقوم بعملية جتريب علمي واعية مقصودة حيث أنه ينقل تلك املبادئ واملفاهيم من جماالا اشتغاهلا 
ليوظفها يف جمال مغاير متاما هو حتليل اخلطاب " اهلندسة ، الفيزياء  البيولوجيا، علم االجتماع : "  ليةاألص
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أن ما يركز عليه البحث يف عملية التجريب العلمي ليس مدى املالءمة املنطقية لتلك : ثالثا  .والتاريخ للثقافة
  .ا مدى اإلنتاجية أو املردودية اليت حتققها تلك املفاهيماملفاهيم العلمية مع اال املغاير الذي توظف فيه ، وإمن

 –فعال  –إىل أي مدى : تقودنا مناقشة هذه القضايا الثالث يف منهاجية الباحث إىل مواجهة أسئلة ثالثة      
؟  هل يتمكن الباحث من القيام " جوهر البحث العلمي " تتطابق املفاهيم املوظفة مع حكم الباحث باعتبارها 

بعملية جتريب علمية ناجحة ومنتجة فيما يتعلق بنقل املفاهيم العلمية من ميادين الفيزياء والبيولوجيا واهلندسة 
إىل جمال التأريخ الثقايف ؟  وأخريا ما هو املعيار الذي ميكن االستناد إليه للتأكد من إنتاجية املفهوم أو عدم 

لية املفهوم ؟ أم تكون اإلمكانيات التربيرية اليت يتمتع ا إنتاجيته ؟ هل يكون جمرد التطبيق عالمة على فاع
  املفهوم هي ذاا دليل فاعليته ؟ 

مبعرفة طبيعة املبادئ واملفاهيم اليت وضعتها املنهاجية  –أساسا  –إن اإلجابة عن مجلة هذه األسئلة ترهتن     
مجيع  -وحبكم الرؤية املوظفة  -الشاملة اليت حتكم الشمولية يف معاجلة حتقيب الثقافة املغربية ، املفاهيم واملبادئ

مبدآن شامالن –كما بني الباحث  –مظاهر الوجود يف هذا الكون؛ املادية واإلنسانية ويف مقدمة تلك املبادئ 
: إهنما يلخصان عوامل أخرى طبيعية يشرح الباحث عملها يف الثقافة املغربية قائال ". التشابه واالختالف:"مها
االهتمام إىل االستقرار والدينامية يف حتقيب الثقافة املغربية ، فالدينامية جتعلها تتجه حنو غاية ما واالستقرار  وأعرنا«

وذا تشات احلقب واختلفت  . يوقفها يف حمطات معينة لضبط املسار والتكيف مع احمليط بالرجوع إىل املورثات 
ف ، والتشابه واالختالف مبدآن عامان شامالن لكل ما يف الكون فاملورثات حتتم التشابه ، واحمليط يفرض االختال

من ظواهر طبيعية وثقافية ، إذ ما ميكن التوصيل والتواصل بني الكائنات الطبيعية والثقافية ، وما يتم النمو 
  119».. والتطور 

للمنهاجية الشمولية ، فإنه من الضروري تفكيك العالقة  تشكل عنوانا" التشابه واالختالف " إذا كانت ثنائية    
اليت يقيمها الباحث بينها وبني ثنائيتني من املفاهيم هلما داللة واضحة على منحى التجريب العلمي الذي يتوخاه 

نائيتان فهاتان ث.  احمليط/ املورثات : ثانيا ،  الدينـامية/ االستــقرار : أوال  الباحث يف بناء منهاجيته إهنما
ترتبطان من حيث مفاهيمهما مبجايل املادة والبيولوجيا حيث امليدان األصلي لعمل املفاهيم والقوانني العلمية 
الطبيعية ؛ يباشر الباحث استعماهلما يف وصف الظاهرة الثقافية وحتديدا حتقيب الثقافة املغربية ، حيث تغدو الثقافة 

دينامية تضمن منو الثقافة : وانني نفسها اليت حتكم الظاهرة البيولوجية وجودا ماديا عضويا يتحرك وينمو وفق الق
حنو غاية معينة ، واستقرار يضمن عناصر الثبات فيها ، ومورثات حتفظ اخلصائص األصلية اليت حتملها تلك 

ا حيث مع حميطه الثقافة ومن مث حتقق مظاهر التشابه والوحدة داخلها، مث تكيف يتجه بالثقافة إىل التفاعل
  .تتشكل مظاهر االختالف يف إطار التشابه 

حيث اكتسبت الثقافة يف منظور 120" بيولوجيا الثقافة"  -وكما وصف الباحث-إننا إذن إزاء ما ميكن اعتباره    
" ار والدينامية االستقر"وهكذا فإن . املنهاجية الشمولية كل احملددات والقوانني اليت حتكم الظاهرة البيولوجية 
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من خالل عمل قوانني املورثات والتكيف الطبيعية اليت تؤدي يف النهاية إىل كل ما  –يف حركة الثقافة  –يتمان 
  . جنده يف الثقافة من تشابه واختالف 

 الواقع أن هذا التجريب العلمي الذي ميارسه الباحث يف حتقيبه للثقافة املغربية ينسجم متاما مع ما تتيحه    
فالكائن : حيث يغدو كل شيء مشاا لكل شيء) اهلرمسية ( آلية املماثلة يف الرؤية الشمولية الالعقالنية 

العامل الكبري ، وعامل الثقافة صورة مشاة لعاملي الوجود واإلنسان : احلي  العامل الصغري نسخه من الكون 
علمية يف جمال التحليل الثقايف مستأنسا برأي أحد ومن هنا أكد الباحث مشروعية التوظيف للمفاهيم ال  واحليوان

أن الباحث الثقايف  يستطيع أن يفتش عن البنيان املتناظرة واملتشاة كما يبحث «الباحثني البيولوجيني الذي رأى 
  121»...عامل احليوان عن التناظرات 

االختالف ، االستقرار ، الدينامية ، املورثات ، احمليط ، ليست التشابه ، : هذه املبادئ واملفاهيم املوظفة     
يف واقع األمر إال تشكيلة أوىل من مجلة املفاهيم العديدة ليت تنتمي إىل جمال املنهاجية الشمولية املنهاجية اليت 

  .  يظهر أن أفقها يتسع لكل املفاهيم واملبادئ
طبيعة العالقة املتجلية «:وهي أوال مستوى املفاهيم الكربى: يني إن الباحث ميز يف حتديد منهاجيته بني مستو    
اليت  العميق ، مستوى املبادئ النظام:ثالثا، طبيعة االشتراك: ثانيا. 122».. التراتب ؛ التفاعل؛ التجاوز: يف 

واالنسجام واالتصال  مبدأ التشابه ، والتدريج واالنتظام«: توظف من خالهلا تلك املفاهيم وهي
  .123»…واالنفصال

وقبل أن يتناول التحليل تفصيال . هكذا يصوغ الباحث خطاطة نظرية قوامها مفاهيم كربى، ومبادئ عامة     
عامل هذه اخلطاطة ينبغي أن نقبل مسايرة الباحث يف العودة إىل البداية حيث يتحرك حتليله يف حركة دائرية لرسم م

ما يروج يف البحث العلمي املعاصر هو النظر إىل «: منهاجيته والتنبيه إىل أصلها الفلسفي ومنحاها العلمي ذلك أن 
أي شيء مهما كان ، باعتباره كال قابال للتدريج أو جزءا ينتمي إىل كل ،وذين االعتبارين املتالزمني ميكن 

بارة عن جمموعة من املكونات أو األجزاء متفاعلة ، وثانيهما أنه ذلك الشيء ع:صياغة مبدأين مترابطني أوهلما أن 
إهنما مبدآن شامالن ومشوليان وظفتهما . إىل أن يصبح غري قابل للتدرج .. قابل ألن يدرج وتستخرج منه مراتب 

حلياة وقد أعادت إليهما ا. الفلسفات القدمية يف ترتيب عناصر الكون وخملوقاته ومصطنعاته النظرية العلمية 
   124».. التيارات الفلسفية والعلمية واألدبية املعاصرة 

إضافة إىل الرؤية اهلرمسية اليت يعيد الباحث التأكيد على مضموهنا يف هذه الفقرة يصوغ وانطالقا منها مبدأين     
ه الشيء وجودا ماديا أو معنويا  كل شيء وحدة متعالقة األجزاء ؛ سواء كان هذ: آخرين كليني وشاملني أيضا

: صيغ ثنائيةهكذا تتواىل املبادئ العامة وتتزاحم يف .كل شيء قابل للتدريج واالنقسام إىل مراتب 
يف أو .  االنفصال/ التدريج ، االتصال / االختالف ، التفاعل /الوسط ، التشابه/الدينامية ،املورثات/االستقرار

وفضال عن . التفاعل التجاور، التشابه، التدريج ، االنتظام ، االنسجام  التراتب ،:صيغة متعددة مرة أخرى
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فإن لغة الباحث تضاعف االلتباس . الغموض الذي نشأ من الطبيعة اردة املتعالية لتلك املفاهيم واملبادئ 
مر عناصر والتداخل حني تضع فارقا ومهيا بني ما تسميه مفاهيم وما تعتربه مبادئ ، وهي مجيعا يف واقع األ

متجانسة من الناحية املنطقية ميكن وصفها مجيعا باملفاهيم ، إا لغة تدور حول نفسها يف عملية التحديد 
  . النظري، تذكر املفاهيم واملبادئ ، تكررها ؛ ترادف بينها لتصنع منحى الفتا من التعقيد والغرابة 

ال ينشأ فقط من تعامله مع املفاهيم " حممد مفتاح " ى إن التعقيد أو الغموض الذي يكتنف الصناعة النظرية لد    
عنده  –النظرية اردة اليت حتمل بطبيعتها قدرا معينا من الغموض ، وإمنا ينشأ من طريقة التنظري نفسها اليت تأخذ 

هذا ما ميكن أن نكتشفه . إال مزيدا من التجريد والغموض –غالبا  –منحى مضاعفا حيث ال يضيف التحليل  –
ولكن مثاال واحدا يغين يف هذا الصدد . يف غري نص من نصوص الباحث اليت تستغرق يف عملية التحليل النظري 

خاصة « مبينا أن  وحدة الشيء وتعالق أجزائه ومبدأ التدريج إىل مراتبفقد أورد يف حتليله املفهومي ملبدأ 
الشيء ، فقد يكون املنطلق طبيعيا أو تواطئيا مثل  ودرجتها حتدد بطبيعة املنطلق أو] بني مكونات الشيء [ العالقة 

وتبعا . التسميات اللغوية، وقد يكون طبيعيا أو اصطناعيا وتواطئيا مثل  املقوالت ، وقد يكون جمرد تشييد نظري 
ي لطبيعة املنطلق فإن العالئق بني العناصر تكون وثيقة االصطناع والتشييد ، وقد تكون واهية يف الطبيعي والتواطئ

لكن درجة العالقة ختتلف قوة وضعفا حبسب قرا من املنطلق أو بعدها عنه ، كما أن ما يلزم التشديد عليه ... 
   125»...هو أن كل الدرجات هلا احلق يف الوجود واالعتبار بغض النظر عن رتبتها 

معقدا املفهوم ومضاعفا أنواعه وتسمياته " اح حممد مفت" على هذا النحو ميضي التحليل املفهومي لدى     
طبيعي وتواطئي أو اصطناعي وتواطئي والعالقة بني : فالشي يتحول إىل منطلق ، واملنطلق نوعان : ودرجاته 

وكل ذلك يف الواقع مفاهيم دقيقة .. عناصره قائمة على االصطناع والتشييد أو على الطبيعي والتواطئي 
  . لذاهتا التحديد والضبط ومصطلحات نظرية تستدعي 

أيا كانت األسباب اليت تقف وراء هذا املنحى يف عملية التحليل املفهومي والنظري لدى الباحث، وهل     
تكون بعض أعراضه  –رمبا  –هي تتعلق بإشكال الترمجة للمفاهيم واملصطلحات العلمية والنظرية الذي 

ىل التغريب قائم بصفة واعية أو ال واعية لدى الباحث يتجه السلبية قد أصابت عمل الباحث أم تتعلق برتوع إ
إىل حتقيق مسافة معرفية من القارئ تضمن ملشروعه  يف الكتابة مستوى من التميز واجلدة  كبديل واقعي عن 

ا من أن يتجه اآلن إىل دراسة تلك اخلطاطة النظرية ملنهاجيته اليت مت الفراغ آنف ينبغي فإن التحليلأصالة مفقودة ؟ 
  . املفاهيم ، املبادئ ، ومتييز املنحي الذي اختذه الباحث يف حتليلها: حتديد طرفيها 

أما املفاهيم الكربى فقد حددها الباحث يف ثالثة ، تتعلق كلها بنوع العالقة الذي يربط عناصر املوجودات     
ف ترتبط كائنات العامل ويتعلق بعضها كي. املختلفة سواء كانت ظواهر طبيعية أم مقوالت نظرية أم ظواهر ثقافية 

  : ببعض ؟ جييب الباحث بأن هناك ثالثة أنواع من االرتباط تعينها ثالثة مفاهيم كربى هي 
 "خطي " ترتيب  :وحيدد نوع االرتباط بني أجزاء العامل من خالل نوعني خمتلفني من الترتيب :التراتب : أوال 

من املالئكة إىل : اليت ترتب املخلوقات من أعلى إىل أسفل ) هلرمسية ا( الفلسفية " الفيض " مستمد من نظرية 
: واسطة ، )احليوان، اجلماد (  سفلي، )اهللا (  علوياإلنسان إىل احليوان إىل النبات فاجلماد وجتعل الوجود عاملني 
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م على جنس يتجلى يف الشجرة الفورفورية اليت تلخص املنطق األرسطي ، وتقو :ترتيب شجري مث . اإلنسان
أعلى يتفرع إىل أنواع متكافئة ، مث يصري كل من تلك األنواع جنسا يتفرع إىل نوعني متقابلني حىت الوصول إىل 

إهنا شجرة ختضع ملقوالت اإلسبتمولوجيا األرسطية ، ولقد انتقلت إىل الثقافة اإلسالمية وأخذ ا . ما ال يتنوع 
أبو القاسم السجلماسي يف كتابه   –حسب تقدير الباحث  –عل أبرزهم الكثري من املناطقة والنقاد والبالغيني ل

  .حيث وظفها يف ترتيب وتصنيف القضايا البالغية " املرتع البديع يف جتنيس البديع "
ورغم تعارض قاعدهتما اخلطي والشجري : ويؤكد الباحث أن الترتيبني السابقني التفاعل الدينامي: ثانيا

يف « -مثال-فعند النظر.126»..حيتويان على درجة من التفاعل وليس غريبا هذا االحتواء « :اإلبستمولوجية فإهنما 
ولذلك فإهنا حمكومة .. تعريفات الشجرة فإن الفروع املتوالدة ليست متكافئة يف الصفات الذاتية الضرورية 

                         127» .. بالتدريج مما يؤدي إىل اختالفها 
يقع  –كنوع عالقة بني املوجودات أو العمليات املعرفية  –حسب حتديد الباحث فإن التجاور  :التجاور : ثالثا  

وهي نظرية تأخذ ا تيارات " الوحدات املستقلة " يف مقابل الترتيب اخلطي من حيث أنه يقوم على قاعدة 
أن كل عملية إدراكية أو معرفية أو لسانية هي عملية مستقلة عن باقي .. تعين « ية ولسانية وبيولوجية وفيزيولوج
كل .. «: يف مستوى التحليل اللساين بطريقة حتليل –مثال  –ومن هنا فهي تأخذ 128».. العمليات األخرى 
حتليل املستويات «: ذلك أن  129».. ي والنحوي الداليل املستوى الصويت والصريف واملعجم: مستوى على حدى

مجيعها دفعة واحدة يطمس خصوصية كل مستوى ومتايزه ، وما يقال يف الدرس اللغوي يقال يف التحليل        
  .130»...الثقايف 

من خالل أحد أنواع الترتيب املذكورة سابقا، فإن " املنطلق " أو " لشيء ا" وإذا ثبتت العالقة بني مكونات     
  : ضمن املستوى الثاين من املفاهيم " حممد مفتاح " تلك العالقة املشتركة هي ما حبثه 

لقد وضعت طبيعة االشتراك بني مكونات أي من املوجودات الطبيعية واالجتماعية  :طبيعة االشتراك : مستوى 
فقد قدم بعض البيولوجيني مفهومني هلا مسي أحدمها بالتناظر  « من خالل جمموعة من املفاهيم املختلفة  –علميا  –

فالتناظر يكون يف التكوين أو يف الوظيفة بني أعضاء كائنات حية وغري حية لنشوئها . وثانيهما بالتناظر املتسلسل 
والتناظر املتسلسل هو مثل التناظر بني . يوان من أصل واحد كاملشاة الشكلية بني بعض أعضاء اإلنسان واحل

هذان مفهومان بيولوجيان مت تبنيهما يف علم االجتماع من طرف أصحاب . 131».. اإلنسان وسرطان البحر 
الذي عنوا به التناظر النظرية العامة لألنساق مع إجراء تعديل بسيط يتعلق بالتسمية حيث وظفوا مفهومي 

 املقايسة، مث 132»اختالف العوامل الفاعلة يف الظواهر ولكن القوانني اليت حتكمها متطابقة على املستوى الشكلي «
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تشاات بني ظواهر ال تتطابق يف األسباب وال يف القوانني اليت حتكمها، مثل قياس شعب على .. «اليت قصدوا ا 
   133»...يف النمو والشيخوخة ويف الوفاة  كائن حي حيث التشابه بينهما

أما األنثروبولوجيون فإن مفاهيمهم يف حتديد طبيعة االشتراك بني املوجودات مستندة إىل املقوالت األرسطية     
 134»...دأسو/العرضي أبيض/الكذب،الذايت/الفساد،الصدق/القائمة على ثنائية القيم املتحكمة فيها مثل الصحة«

على أن مراجعة النظرية األرسطية يف اجتاهات العلم احلديث الداللية ، الفيزيائية والرياضة واملنطقية أدى إىل ظهور 
فهذه املفاهيم اليت مت تطويرها . مفاهيم جديدة مثل نظرية التشابه العائلي ، الشبكة الداللية ، النموذج األمثل 

جمموعة األطر اردة اليت يتم من خالهلا إدراك طبيعة  –يف الواقع  –القا من مراجعة النظرية األرسطية متثل انط
  االشتراك بني املوجودات املختلفة

وهكذا فإن املفاهيم املتعلقة مبستوى نوع العالقة بني املوجودات أو مبستوى طبيعة االشتراك بني مكوناته     
حيكم موجودات العامل على اختالف أنواعها ويقع خلف مجيع " نظام عميق " لى وجود تتظافر يف التأكيد ع

  .مظاهر االنقسام و التشتت والفوضى والتمايز 
لقد أكد الباحث أمهية هذا املفهوم رغم ما اقترح يف جماالت علمية معاصرة مثل الفيزياء من  ":النظام العميق "  -

ع الرؤية الشمولية اليت يستند إليها، ومن تلك املفاهيم التشعب ، االنشطار مفاهيم علمية جديدة تتعارض معه وم
أن االنشطار والتشعب ينطلقان من نواة والدة مما يفرض وجود «التعقيد ، العماء ، الالنظام ، الفوضى ، ذلك 

هذا النظام العميق . 135… »وما يظهر من عدم النظام والفوضى وراءه نظام عميق... عالقة ما بني األم واألبناء 
الذي حيكم كل مظاهر الوجود رغم اختالفاهتا الظاهرة اقترح الباحث لتأكيده وتوضيح آليـاته ، جوامــع 

أوهلا  اجلامع األنطولوجي ويتعلق بوحدة املنبع الذي تفيض عنه املوجودات أو تنتمي إليه سواء : ثـالثة 
  ئنات طبيعية حية ، أو كانت علوما وأنظمة معرفية تصدر عن منطلق وأساس واحدكانت هذه املوجودات كا

: ويتعلق بوجود وحدة يف املوضوع أو يف الوظيفة أو اآلليات التعبريية ، ثالثها : اجلامع الصوري : ثانيهما 
االنتظام : ، وأخريا  ويتصل بالتشاات املعطاة أو املشيدة اليت تصنع ترابطا بني املوجودات:  اجلامع الشبهي 

وحدة الكون والتعالق بني عوامله « اليت تنتهي إىلحصيلة اجلوامع الثالثة السابقة  –يف الواقع  –الذي هو 
فاالنتظام يشمل احلي والالحي بالطبيعة أو بالتشييد من قبل املنظرين ...وكائناته ، ومن مثة فهو منتظم  انتظاما
   136».. ع قوانني متنع التصورات اليت تتجاوز احلدود وختلق الفوضى والباحثني الذين حاولوا جهدهم وض

هكذا تتحدد املفاهيم الكربى للمنهاجية الشمولية يف مستوى العالقة بني عناصر أو مكونات أي شيء يف     
، ترتيب شجري مصدره ترتيب خطي مصدره الفلسفات األفالطونية الفيثاغورسية ، األفلوطنية : الوجود 

اإلبستيمولوجيا األرسطية ، تفاعل دينامي جيمع بني النسقني ، مث جتاور قائم على مبدأ االستقالل متثله تيارات 
كما تتحدد يف مستوى الوصف العلمي لطبيعة االشتراك بني مكونات أي من . علمية بيولوجية ولسانية معاصرة 
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النظام العميق الذي ميكن البحث عنه مهما كانت مظاهر االختالف اليت   املوجودات الطبيعية و باملثل يف مستوى
  .   تربز ا املوجودات يف الواقع 

من أجل فهمها ضمن  -مهما كان بسيطا وواضحا -هذا العرض ارد للمفاهيم اليت يوظفها الباحث ال يغين    
نهائية اليت تربطها بأطروحة الباحث يف التحقيب  عن النظر إىل العالقة اإلجرائية ال سياق اإلشكال الذي تعاجله

منظورا حتليليا يقوم على إقرار مبدأ الوحدة والتفاعل يف كل  ذلك أن مجيع املفاهيم السابقة تتعاضد لتشكل
اليت سيتم النظر إليها كأنساق متفاعلة متراتبة منتظمة  –موضوع التحقيب  –ظواهر الوجود مبا فيها الثقافة 

فمن أجل هذه الغاية النهائية اليت يسعى إىل . دة يف املنبع أو املوضوع أو الوظيفة أو فيها مجيعا تقوم على وح
تشييدها جيتهد الباحث يف استدعاء كل املفاهيم ذات العالقة املباشرة من كل جماالت البحث والتحليل، من 

  . الفلسفة والفيزياء والبيولوجيا واألنثروبولوجيا ، وعلم االجتماع 
وهكذا تتعدد املفاهيم وتتزاحم وتتقارب مواردها وتتداخل مرجعياا ، ويكتنف الغموض واإلام احلدود     

أن يدرج الترتيب الشجري وهو قائم  –مثال  –كيف تسىن للباحث . العلمية اليت يشتغل فيها كل مفهوم 
طوين اهلرمسي ؟ أمل يذكر الباحث على املنطق األرسطي ضمن مفاهيم املنهاجية الشمولية ذات األصل األفال

يف إطار  –اآلن  –عن الرؤية الشمولية أا أخذت تكتسح النظرية األرسطية ، فكيف مت له اجلمع بينهما 
الفيزيائية البيولوجية : خطاطته النظرية هذه ؟ مث كيف مت له من جانب آخر أن يرد كل التيارات العلمية 

والقطيعة ،  وهي متعارضة بصورة مطلقة مع منظور املنهاجية الشمولية   القائلة بالفوضى والعماء واالنشطار
إىل مبادئ التراتب والنظام العميق والتفاعل والوحدة املهيمنة ؟ إنه سؤال االنسجام املنطقي العلمي الذي هو 

  . شرط وجود املنهج ال شرط صحته فحسب 
د والغرابة يف حتليله املنهجي حني خيلط بني نسقني يضيف عامال آخر من عوامل التعقي –هنا  –إن الباحث     

النسق األرسطي ، النسق األفالطوين الفيثاغورسي اهلرمسي، ويفتح مفاهيم : نظريني متمايزين ومتعارضني 
إا . النسق األول على مفاهيم النسق الثاين يف حماولة لبناء خطاطة منهاجية غريبة والفتة يف نفس الوقت 

اليت تقترب من أن تكون عائقا على مستوى التلقي، ال تفتح منافذ يسرية فاعلة ومثمرة يف " اهة املت" اخلطاطة 
، ولكنها تضع حتديا أو اختبارا لفك العقد والتداخالت والتقاطعات اليت تنسجها من  سبيل القراءة والتحليل
  . خالل املفاهيم املقترحة

تحليل املنهاجي للباحث، فإن تشكيلة املفاهيم السابقة ليست إال وبغض النظر عن منحى التعقيد الذي يتخذه ال    
أما اجلانب الثاين منها فيتعلق باملبادئ اليت مت يف ضوئها توظيف تلك جانبا أوال من خطاطتة النظرية املنهاجية ، 

لتقرير منظور  إطارا نظريا مضاعفا –عمليا  -، اليت تشكل"التنسيق األربعة " املفاهيم ، وهي ما أمساها مبادئ 
بالنظر إىل أن مقصود الباحث من صياغة هذه املنهاجية  -حتديدا-الوحدة والنسقية يف التعامل مع الظاهرة الثقافية 

  ؟  تلك املبادئ –إذن  –فما هي هو التحليل الثقايف ضمن إطار إشكال التحقيب ، 
وهو املبدأ الذي اشتغل عليه الباحث يف  "أن كل شيء يشبه كل شيء"وفقا لقاعدة  :مبدأ التشابه : أوال     

صياغة أطروحة الوحدة يف الثقافة املغربية وإعادة تصنيف علومها اليت رأي أهنا تتشابه أو تتماثل من حيث وظيفتها 
ولذلك أعترب "  غاية االحتاد للجهاد" : يف التعبري عن غاية واحدة وجهت ثقافة املغرب عرب تارخيها الطويل وهي



  

تبين ترتيب للعلوم خمالف ملا اقترحه ابن خلدون باعتبار درجة التعبري عن االفتراض وحينئذ قد  ميكن« أنه 
شعر اجلهاد ، علوم القرآن ، علوم احلديث ، علم الفقه ، أصول الفقه  : التايل  يكون ترتيـبها على الشكل

   137».. التصوف والتاريخ ، علم الكالم وعلوم اآللة ، فالعلوم العقلية 
حسب حتليل  –إنه املبدأ الذي حيكم" : كل شيء قابل للتدريج"وفقا لقاعدة أن :  مبدأ التدريج: ثانيا     

هي لب الفلسفات املثالية اليت كانت تشبع حاجات « كثريا من ظواهر الكون ويرتبط باستراتيجية  -الباحث
ومن هذا املنطلق ذاته تكمن أمهيته بالنسبة إىل مشروع . 138… »ينةوتسد ثغرات ، وتوفق بني مذاهب تظهر متبا

من إمكانية النظر التوحيدي التوفيقي للثقافة املغربية؛ الغاية  –إىل جانب مبدأ التشابه  –الباحث ملا يتيحه 
  . كن من صياغتها الكربى اليت يسعى الباحث إىل استحضار كل املفاهيم واآلليات اليت مت

ذلك أن ما يهم . كما تقتضي املنهاجية الشمولية"  فكل شيء ينسجم مع كل شيء"  :مبدأ االنسجام: ثالثا    
بالتعقيد واالنسجام والتناغم ، وهي الرؤيا اليت يشري ا كثري من الفيزيائيني « الباحث هو الرؤية القائلة 

وذا املعىن  139… »منطوي يف أجزائه ، واألجزاء منتشرة يف الكلوالبيولوجيني املعاصرين ومؤداها أن الكل 
التدريج يف إقامة املنظور املنهجي والفكري الذي يسمح باستيعاب ؛ التشابهيتكامل مبدأ االنسجام مع مبدئي 

  .  تشييدها االختالف والتنوع والتعارض داخل الثقافة املغربية ضمن وحدة يقصد الباحث إىل
كل شيء متصال بكل " التشابه والتدريج واالنسجام تقتضي أن يكون  :االنفصال / مبدأ االتصال : رابعا     

إىل الفلسفات « وتستند نظرية االتصال هي األخرى . فمنهاجية الباحث ترفض االنفصال والقطيعة " شيء 
يف حني تتكئ نظرية القطيعة  140».. كة التجاذب والتنافر األفالطونية اليت تنظر إىل الكون باعتباره متناغما حبر

   141».. على املقوالت الفلسفية األرسطية الذرية اليت تنظر إىل الكائنات يف انفصاهلا 
ع الثقافة املغربية من جهة باعتبارها ثقافة مل تعرف قطائع وإذا كان األخذ مببدأ االتصال لدى الباحث يربره واق    

على أن . عرب تارخيها؛ فإنه من جانب آخر ينسجم مع سعيه إىل بناء أطروحة الوحدة يف الثقافة والتاريخ املغربيني 
 الباحث مل يتجاهل عرض املوقف العلمي املعاصر الذي يرفض االتصال ويؤكد القطيعة سواء يف جمال العلوم

موقف القطيعة املطلقة الذي ميثله «: اخلالصة أم يف جمال العلوم اإلنسانية اليت رصد الباحث بشأهنا مواقف ثالثة 
مث موقف التوسط  142… »فهو يرى أن هناك قطيعة بني عصر احلداثة وما بعد احلداثة. ومدرسته " بوديارد"

ميثله ... موقف االتصال املتطور «يشيل فوكو يف أعماله األخرية ،وأخريا م –حسب رأي الباحث  –الذي ميثله 
تيار مدرسته فرانكفورت ، فإهنا رأت أن مشروع احلداثة مل يكتمل بعد ، وأن خطاب ما بعد احلداثة حيتوي بني 

   143»...ثناياه على بعض مفاهيم ما قبل احلداثة 
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أن املفاهيم  –هنا  –يؤكد بدأ االتصال دون القطيعة اليت هي أيضا موقف علمي معاصر إن أخذ الباحث مب    
العلمية اليت يوظفها الباحث ختضع يف النهاية إىل اختيار الباحث نفسه حبسب ما متيل عليه الرؤية الفلسفية 

" جبوهر البحث العلمي " لتزام اليت تبناها والغايات املعرفية واإليديولوجية اليت يسعى إىل حتقيقها ، ال إىل اال
بالنسبة إىل توظيف " االنتقاء " موقف –يف النهاية  –إن الباحث يكرس . كما حياول الباحث أن يوحي 

املقترحة ، و رفض مجيع املفاهيم العلمية املعاصرة  املفاهيم العلمية ؛ انتقاء املفاهيم اليت تربر أطروحة التحقيب
  . ة إبستمولوجية مغايرة للمنهاجية الشمولية األخرى اليت تستند إىل قاعد

االتصال يف جمايل العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسـانية ألقـى / ويف سياق تركيزه على حتليل مفهوم القطيعة     
راج يف سنوات « حممد مفتاح  الضوء على مفاهيم أخرى متصلة به ورائجة يف البحث العلمي املعاصر، فقد 

وقد روج هلما  "  اإلبدال وعدم القياس"ا إىل جانب مفهوم القطيعة مفهومان أساسيان مها الستني وما بعده
ويعين اإلبدال فيما يعنيه حل مسائل معينة مبفاهيم وتصورات " . بنية الثورات العلمية " يف كتابه " توماس كون"

جيعل ذوي اإلبداالت املختلفة خاصة ويف جماالت حمددة ، وهذه النظرية جتعل إبداال خيتلف عن إبدال ، مما 
ونتيجة هلذا االختالف فإنه ال ميكن قياس نظرية على نظرية وال ترمجة نظرية إىل نظرية . يعيشون يف عوامل خمتلفة 

وهو مرادف  متاما عدم القياس   –هكذا يشرح الباحث مفهوم اإلبدال . 144»...مما يؤدي إىل نسبية متطرفة 
معتربا أنه صيغة تنتهي إىل نسبية متطرفة ولذلك وجهت إىل املفهوم انتقادات " توماس كون " ملفهوم القطيعة لدى 

عبارة عن مولدة متكونة من «يرجع إىل صيغة معدلة جتعل من اإلبدال " توماس كون " عديدة جعلت صاحبه 
ل إال عنصرا من نسق التنظري العام ، ومن مث ميكن أن يتفاعل مع عدة عناصر تكون كال تشتغل مجيعا وليس اإلبدا

ومن مث ميكن أن يكون هناك قياس وترمجة وعالقات بني ظروب اإلبدال قدميها وحديثها  . باقي العناصر األخرى 
   145»...وقد تكون عالقات استيعابية وتفاعلية 

يتفاعل اإلبدال مع "عدم القياس حيث ميكن أن  –اليت يقرأ ا مفهوم اإلبدال " ن املمك" إن الباحث وبصيغة     
ينتهي إىل قبول صيغة " كما ميكن أن يكون هناك قياس وترمجة وعالقات بني ظروب اإلبدال " بعض العناصر 

يف هذا . ليةمعدلة ملفهوم اإلبدال ميكن استيعاا ضمن حدود مفهوم االتصال كما حتدده  املنهاجية الشمو
االتصال  : التشابه ، التدريج ، االنسجام وأخريا : املستوى من التحليل  تتكـامل مبـادئ املنهاجية الشمولية

وحدة النسق وتعالق مكوناته مهما كان ذلك النسق؛  طبيعيا "  أوجها أربعة لطبيعة واحدة أو ملبدأ واحد هو
صياغتها وتربير تلك هي املنهاجية اليت اجتهد الباحث يف ".  يقمبادئ التنس" ولذلك مساها الباحث "  أو ثقافيا

مشروعيتها وفعاليتها مؤكدا امتداداا العلمية واإلبستمولوجية والفلسفية القدمية واملعاصرة حماوال يف الوقت 
يف ذاته أن يظهر افت الرؤية الفلسفية والتيارات العلمية املستندة إىل أسس اإلبستمولوجيا األرسطية 

أن تكشف  –وبناء على االستنتاجات السابقة  –فهل ميكن إذن . منطلقاا القدمية وجتلياا العلمية احلديثة 
  مبادئ املنهاجية املعتمدة عن طبيعة األطروحة اليت يسعى حممد مفتاح إىل تشييدها يف الثقافة املغربية ؟ 
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يتجه حممد مفتاح إىل صياغتها فيما يتعلق بتحقيب الثقافة  حيدد منظور املنهاجية الشمولية املالمح الكربى اليت    
الوحدة والتشابه ال االختالف، االنسجام ال : إا ثقافة حتكمها ويف مراحل تطورها املختلفة ثوابت : املغربية 

ترتكز تلك هي احلدود اليت ترمسها املنهاجية الشمولية تأسيسا على أهم مبدأ .  التعارض ، واالتصال ال القطيعة
... أنه البد من وجود منطلق تسري روحه يف كل املكونات والعناصر املتنمية إليه «عليه والذي ينص على 

وحينما ننقل هذا املبدأ إىل جمال خاص هو البنية الثقافية باالعتراف باملواد مجيعها ، من القرآن وعلومه إىل أسرار 
ويف ... نا خطوة هامة يف سبيل تكوين رؤية توحيدية للثقافة فإننا نكون قد خطو... النجوم واعتبارها متكاملة 

وتطبيقا لتلك الرؤية . 146»... هذه الرؤيا التوحيدية لألنساق نظرنا إىل الثقافة املغربية يف تدرجها وتفاعلها
ونات الثقافة املغربية وعهودها وقع التوحيدية اليت ستهدف إىل إشاعة االنسجام والتواصل والتفاعل بني مجيع مك

والتطور احملافظ كان نتيجة ألحداث هامة خلخلت اتمع . مفهوم التطور احملافظ « اختيار الباحث على تبين 
كما نظرنا إىل التيارات الفكرية والنصوص . .ورمست له حقبا بارزة وجعلت تارخيه الثقايف عبارة عن تأرجحات 

   147»...ية والترمجة يف ضوئها موظفني بصفة خاصة مبدأ التدريج الشعرية والظواهر األدب
هكذا تفضي املنهاجية الشمولية مبفاهيمها و مبادئها املختلفة إىل بيان غايتها يف حتقيب الثقافة املغربية وذلك يف     

متفاعال " نسقا " ة ، ثانيهما  دراستها باعتبارها تأسيس رؤية توحيدية لتلك الثقاف: أوهلما : مستويني متالزمني 
إن املنهجية الشمولية هي ذا . يف مكوناته متدرجا يف التعبري عن حاالته وأهدافها متصال يف منوه وتطوره 

إن الشمولية والنسقية  تفضيان يف التحليل األخري إىل . املنحى تترادف مع جانبها األخر ؛  طبيعتها النسقية 
وإذا كان التحليل قد أمل باملنهاجية الشمولية ومفاهيمها  . تربير أطروحة الوحدة يف الثقافة املغربية : احدة غاية و

  . فإن الطبيعة النسقية ملنهاجية الباحث هي ما تتكفل بتحليله الفقرة املوالية من دراسة منهاجية التحقيب وأطروحته 
   :تربير أطروحة الوحدة : نسقية الثقافة - 3
هو يف واقع األمر نفاذ إىل املستوى العميق من مستويات البناء املنهجي الذي . إن حتليل املنهاجية النسقية       

ذلك أنه التحليل سيتعلق مباشرة ببنية املفاهيم العلمية اإلجرائية اليت يضع حممد مفتاح  . اجتهد الباحث يف صياغته 
ة ،  بعد إذ أرسى مقدماته املنهاجية النظرية يف مستوى الرؤية أوال مث من خالهلا أطروحته عن حتقيب الثقافة املغربي

؟ جييب "  النسقية" مكونات  –إذن  –فما هي . يف مستوى املفاهيم واملبادئ الفلسفية املنهاجية العامة ثانيا 
اعتماد  اعتبار األدب نسقا فرعيا من نسق جمتمعي عام ،«: الباحث حمددا تلك املكونات يف عناصر ثالثة 

   148»...املقايسة إلثبات العالقة بني األنساق ، تبين منهاجية نسبية معتدلة 
النسق واملقايسة ، وعلى رؤية موجهة : على مفهومني أساسني مها  –حسب حتديد الباحث  –تنبين النسقية     

دال ، وتتجلى حتديدا من خالل التعريف النظري لطبيعة هلذين املفهومني تتميز حسب توصيفه بالنسبية واالعت
ما النسق ؟ وما املقايسة ؟ سؤاالن ضروريان يتحدد بواسطتهما الوقوف على : املفهومني وكيفية توظيفها 

   .املضمون العميق للمنهاجية النسقية 
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ء اليت يترابط بعضها مكون من جمموعة من العناصر أو من األجزا« أما النسق فهو حسب حتديد الباحث     
وانطالقا من هذا التحديد استخلص الباحث  149»...ببعض مع وجود مميز أو مميزات بني كل عنصر وآخر 

ما له بنية داخلية  :ثانيا النسق ما تكون من عناصر مشتركة وخمتلفة ،  :أوال : خصائص أربعة ألي نسق هي
يؤدي وظيفة ال يؤديها نسق آخر وبذلك يتم  :رابعا ود مستقرة يتعرف عليها الباحثون ، ما له حد :ثالثا ظاهرة  

  . 150قبوله من طرف اتمع
هذا التحديد الدقيق والشامل ملفهوم النسق يطرح إشكاال أساسيا يتعلق بعالقة األنساق املختلفة بعضها ببعض     

السابق مستقل يف بنيته ووظيفته عن أي أنساق أخرى ، وهذا يف ذاته يتعارض مع  ذلك أن النسق يف املفهوم
لقد . األساس األول يف منهاجية الباحث النسقية ، حيث اعترب أن األدب ميثل نسقا فرعيا من نسق جمتمعي عام 

تمتع ما األنساق يف واجه الباحث هذا اإلشكال إذ الحظ أنه وبناء على خاصييت  التساوي واالستقاللية اللتني ت
ال ميكن محل نسق فرعي على نسق فرعي آخر، ومعىن هذا أن النسق الثقايف أو األديب ال «حتديده النظري 
هذه نتيجة نظرية عامة ، أما تشخيصها على مستوى إشكال حتقيب الثقافة . 151»...السياسي  عالقة له بالنسق

واعتمادا  «ذلك أنـه . إىل نتيجة خطرية تؤكد األطروحة نفسها اليت يتصـدى الباحث لنقـضهااملغربية فينتهي 
على عدم التعالق هذا ميكن استنتاج أن األدب املغريب توالد وتناسل وانتظم واستحال من النواة 

نسق اتمع املغريب بأنساقه : اتمعي العاممن حيث أنه مل يكن نســقا متفاعال مع نسقه  152»...املشرقية
الفرعية املختلفة ، ولذلك أكد حممد مفتاح أن أطروحته عن الثقافة املغربية بالنظر إىل استقالل األنساق          

  153»...ستتهاوى من تلقاء نفسها إذ إا حتاول أن توجد تفاعال بني فعاليات ال عالقة بينها « 
هكذا يتعارض مفهوم النسق املستقل يف بنيته ووظيفته مع اجتاه األطروحة اليت يسعى الباحث إىل تشييدها     

مفهوم تقع احلاجة املنهجية إىل املفهوم الثاين يف املنهاجية النسقية ؛  –بالذات  –وهنا . حول الثقافة املغربية 
  .املقايسة 

أن االستقالل « جامعة بني األنساق ، إذ ميكن قياس بعضها على بعض ، ذلك  تعين املقايسة وجود عالقات    
املطلق ال يصح إال يف األنساق الطبيعية املنغلقة ، وال يسوغ يف األنساق الطبيعية املنفتحة ، وما نتحدث عنه هو 

ا تشيد باعتماد على األنساق الطبيعية اليت يوجد بينها عناصر جامعة ، وإذا مل توجد تلك العناصر فعال فإهن
ما هي إذن اجلوامع اليت متكن الباحث من قياس النسق الثقايف على باقي األنساق .  154»... االستقالل باملقايسة 

ويتعلق باشتراك  :اجلامع األنطلوجي  -: االجتماعية األخرى ؟ جييب حممد مفتاح حمددا جوامعا ثالثة هي 
 155»...انطلقت من نسق واحد هو اتمع وعليه فإهنا ترجع إليه « لفة يف مصدر وجودها حيث األنساق املخت

"     الوراثة " ومن هنا تنشأ عالقات ثالث بني الفرع واألصل حيددها الباحث على أساس مفهوم بيولوجي هو 
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إذا " مشاة " ت السمات املشتركة بينها كثرية ، وتكون العالقة إذا كان" مماثلة " إذ تكون العالقة بني األنساق 
إذا كانت السمة املشتركة واحدة بني " تشاا عائليا"كانت السمات املشتركة بينها قليلة ، وتكون العالقة 

  . األنساق 
وظيفته؟  ينطلق الباحث  بنية النسق أم : أي اجلانبني يقع عليه التركيز يف املنهاجية النسقية  :اجلامع الوظيفي  -

مستأنسا  156»...الوظيفة حتدد الشكل «من مسلمة أن " املقايسة " يف إثبات العالقة بني األنساق أو ما دعاه 
الوظيفية يكمن يف مسلمتها  -عجز نظرية البنيوية « إىل النظرية البنيوية حيث رأى أن " آيزر"بالنقد الذي وجهه 

حترم  الوظيفية –النظرية البنيوية اسية أي أن مفهوم البنية يسبق مفهوم الوظيفة ونتيجة هلذه املسلمة فإن األس
نفسها من حظ استشكال البنيات ومن البحث فعال عن معىن تشييد البنية وتشييد النسق ، إال أن العكس حاصل 

   157»...مفهوم البنية إذا قبلنا ترتيب املفاهيم األساسية أي أن مفهوم الوظيفة يسبق 
ال مسلمة البنية قبل الوظيفة إمنا يستجيب ملنحى " الوظيفة حتدد الشكل " الواقع أن اختيار الباحث ملسلمة     

أطروحته نفسها يف حتقيب الثقافة املغربية حيث يرى أن وظيفة األدب املغريب هي ما حيدد خصوصيته من حيث 
إذن  –فماذا كانت . 158»...ددت مسارات األدب املغريب وروحه وأنواعه الفصيحة والزجلية وامللحونة ح« إهنا 
   الوظيفة اجلامعة اليت حددت ذلك ؟ –

بوسعنا أن نؤجل اجلواب عن هذا السؤال حىت نستكمل حتليل عناصر املنهاجية النسقية حيث العنصر الثالث     
ويتعلق بعناصر القوة  "بالعامل اجلامع " ع العالقة بني األنساق اتمعة املختلفة ، والذي مساه الباحث من جوام

منشئة للبنيات والوظائف ولألنساق اتمعية والسياسية «املادية واملعنوية الفاعلة اليت تكون بطبيعتها 
ة ذات الدور الفاعل واملنشئ جلميع األنساق ببنياا ووظائفها يف تاريخ فما هي تلك القو. 159»...والثقافية

   الثقافة املغربية ؟
السالطني املغاربة على شاكلة كثري من «كما حدد الباحث موضحا أن "  السلطة احلاكمة ومن ساعدها"إهنا     

: شهر األمثلة يف الثقافة املغربية كانوا حيكمون ويشعرون وجياهدون، ومن أ –سالطني العصور القدمية والوسيطة 
املهدي بن تومرت ، املنصور السعدي ، وحممد بن عبد اهللا العلوي، وقد كان مساعدوهم سياسيني وفقهاء 

هذا العامل السياسي الذي يؤكد هيمنة السلطة احلاكمة كقوة مادية ومعنوية يف توجيه وحتديد . 160»...وشعراء 
حسب تقدير  –الثقافة املغربية ومن مث حتكم النسق السياسي يف األنساق األخرى وتداخله معها ، يرتبط  مسارات
يف األمم ذات .. الكليانية أو الشمولية « بوضعية تارخيية يف العصور القدمية والوسيطة حيث سادت  –الباحث 
فهل يكون تعالق األنساق  161»...رة ويف ظل هذا الوضع تكون األنساق متداخلة ومتفاعلة بالضرو. الدول 

   هي العصور القدمية و الوسطى ؟ -واملغرب واحد منها -املختلفة مرتبطا مبرحلة تارخيية معينة من تاريخ األمم
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متايز األنساق والتخصص الدقيق مل يقع إال يف العصور املتأخرة «جييب الباحث باإلثبات حيث يوضح أن     
فهل تكون املنهاجية . 162…»صوصا لدى األمـم اليت مرت بإصـالحات خمــتلفة وثورات أدبية وعلمية خ

النسقية كما قدمها الباحث ذات طابع تارخياين وال تصلح من مث لتحليل األنساق الثقافية احلديثة من كوا ال 
الثقافية يف العهود القدمية، أما حديثا فقد أصبحت الشروط تستجيب أو تليب إال شروطا تارخيية للوضعية 

  التارخيية والثقافية خمتلفة وتتعارض مع مفهوم تعالق األنساق وانفتاحها ؟ 
الواقع أن تلك هي النتيجة الالزمة من التحليل السابق للباحث واملتصل بتعالق األنساق ، ولكن هذه     

جوهر البحث "من أن منهاجيته تتأسس على  –سابقا  –رره الباحث النتيجة نفسها تتعارض أيضا مع ما يق
.  وأا لذات السبب تستجيب لشروط التحليل العلمي للثقافة يف تارخيها القدمي و احلديث" العلمي املعاصر 

  النسق"فإذا جتاوزنا هذا التعارض الذي يشوب جانب االتساق املنهجي لدى الباحث، فإن حتليله السابق ملفهوم 
الذي يؤكد على " املنهاجية النسقية " وعالقته باألنساق اتمعية األخرى يدخل ضمن املكون الثالث من " الثقايف 
حيث يتم رفض فكرة األنساق املستقلة املتمايزة ذات الطابع املتطرف اليت ال تصلح  "النسبية املعتدلة " الرؤية  

فكرة تعالق األنساق اتمعية املختلفة استنادا إىل  -باملقابل –ين كما ذكر الباحث إال لألنساق االصطناعية ، وتب
تعود إىل الوظيفة  ووظيفيةانطالقا من وحدة مصدر تلك األنساق ؛ أي اتمع  انطلوجية: عوامل جامعة 

  .منشئة تتجسد يف قوة السلطة احلاكمة واألطراف املساعدة هلا  جامعةاملشتركة اليت تؤديها ، و
بوصفه عبارة عن عناصر مترابطة « وء النتيجة السابقة يأخذ النسق مفهومه النهائي لدى الباحث ويف ض    

، بوصفها نسقا الظاهرة الثقافية مثالوبناء على ذلك ميكن النظر إىل كل ظاهرة ،  163»...ومتفاعلة متمايزة 
اآلن  –هل ميكن . 164»...دينامية داخلية ودينامية خارجية حتصل بتفاعله مع حميطه والنسق الدينامي له « ديناميا 

وانطالقا من مفاهيم النسقية اليت مت حتليلها حتديد االجتاه العام الذي تسعى إليه أطروحة الباحث يف التحقيب ؟ 
ومثلما  –وبصورة علمية  –قته مبحيطه يؤسس إن مفهوم النسق الثقايف الدينامي داخليا وخارجيا يف عال

 –إىل إرساء أطروحة الوحدة والتوحيد يف الثقافة املغربية باعتبار أا  – كانت مبادئ املنهاجية الشمولية
. تغدو من خالله نسقا متفاعال ذاتيا بعناصره الثقافية املختلفة ، وخارجيا يف عالقته مبحيطه  –الثقافة املغربية 
الرؤية التوحيدية لثقافة املغرب لدى الباحث هي ما يصوغ يف التحليل األخري منهاجية التحقيب  وهكذا فإن

  . إا املنهاجية اليت تربر أطروحة الوحدة . املعتمدة 
يف واقع  –سياقة االجتماعي والتارخيي هو : على أن اعتبار الثقافة املغربية نسقا ديناميا متفاعال مع حميطه     
قدمة اليت نفضي من خالهلا إىل صلب أطروحة التحقيب فإذا كانت عملية التحقيب ذاهتا تعين يف امل -األمر

كيف تتحدد عملية التحقيب من جوهرها تقسيم الزمن التارخيي والثقايف ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو 
ة النسق الثقايف على مستوى خالل مفهوم النسق الدينامي للثقافة املغربية ؟ وبطريقة أخرى كيف تتحدد دينامي

ويقضيان مباشرة  هذا السؤال بصيغتيه املختلفتني ينتهي بنا إىل معاجلة مفهومني إجرائيني يتصالن بالنسق الزمان ؟
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ذلك أن النسق ) ". النواة الصلبة ( احلاالت األولية أو " و " احلقبة " إما مفهوما . إىل إجراء التحقيب ذاته 
يأخذ يف حركته منطا دوريا ، وهذه الدورية هي ما يستلزم املفهومني  –تيار الباحث وحسب اخ –الدينامي 
فالنسق الثقايف بطابعه الدوري ينطلق من قاعدة مؤسسة تنتهي كل حركة بالعودة إليها كل مرة  . السابقني 

قطعه حركة النسق الثقايف أما األمد الذي ت .وهذه القاعدة هي ما يسميه الباحث بالنواة الصلبة أو احلالة األوىل 
تؤكد رجوع كل « فالدورية . دعاه الباحث باحلقبة انطالقا من حالته األولية وعودته إليها من جديد فهو ما 

نسق إىل حالة أولية يف اية أمد طويل إىل حد ما ، أو يف اية أمد طويل ، هذا التكرار هو ما يدعى   
  165»...باحلقبة

لقد أصبح مناسبا أن نطرح السؤال مباشرة عن أطروحة التحقيب انطالقا من هذه الصيغة النهائية للمفاهيم     
اإلجرائية يف عملية التحقيب اليت تتناول الثقافة املغربية باعتبارها نسقا ديناميا ودوريا حتكمه نواة صلبة أو حاالت 

احلالة األوىل أو النواة الصلبة  –إذن  –ما هي . لة أو طويلة نسبيا أولية ال يتحرك إال ليعود إليها ، يف آماد طوي
وما هي اآلماد أو احلقب اليت قطعتها تلك الثقافة يف منوها وتطورها ؟  اليت حددت مسارات الثقافة املغربية ؟

   هذان سؤاالن ننتقل عربمها إىل حتديد أطروحة التحقيب وآماده
   :لثقافة املغربية أطروحة التحقيب اجلديد ل: ثانيا 
إجابة على السؤالني السابقني فإن أطروحة الباحث ذات النظرة التوحيـدية للثقافة املغربية ، إمنا تتموضع من     

خالل حتديد الباحث للحاالت األولية أو النواة الصلبة أو الثوابت اليت حكمت مسار تلك الثقافة، حيث أفترض 
يف الثقافة املغربية كانت هي االصطدام مع األجنيب ، وهذا االصطدام اقتضى أن احلاالت األولية أو الثوابت «

   166»...الدعوة إىل وحدة األمة ووحدة الشرعية ملقاومته 
هذا نص الفرضية اليت اعتمدها حممد مفتاح يف حتقيب الثقافة املغربية ، وقد أحل على طرحها انطالقا من     

خمتلفة ومتجانسة يف منهاجيته ، ففي حتليله ملبدأ التشابه وعالقته بقضية تصنيف العلوم ذكر الباحث انه يف مداخل 
وهي أن الثقافة املغربية إىل عهد خروج املسلمني من األندلس كانت ...وضعنا فرضية أعم « ظل مبدأ التشابه قد 

ويف حتليله لتعالق األنساق انطالقا من اجلامع  167»...هتدف إىل وحدة األمة ووحدة الدولة للقيام بأعباء اجلهاد 
اليت حددت مسارات األدب املغريب وروحه    «أوضح أن الوظيفة هي ذاهتا " الوظيفة حتدد الشكل"الوظيفي حيث 

  168»...حتاد هي مجاع تلك الوظائف ولعل وظيفة اجلهاد واال... فإن األدب له وظائف متعددة ... وأنواعه 
من  –لنسق الثقافة املغربية واعتبارا " احلاالت األولية " ومع أن الباحث قدم أطروحته انطالقا من مفهوم     

يلبث أن  للغاية اليت هتدف إليها تلك الثقافة أو اجلامع الوظيفي ألنساقها املختلفة فإن الباحث مل –جانب آخر 
: حيث قال  الروح الناظم أو املوجه أعاد صياغة فرضيته عن الثقافة املغربية من منظور مفهوم آخر أعم وأمشل هو

   169»" ...الدعوة لالحتاد والقيام باجلهاد " أما أطروحتنا فتزعم أن الروح الناظم لألدب املغريب هو « 
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التحقيب السياسي املهيمن يف تواريخ األدب  –كما كشف التمهيد عن ذلك  –رفض  وإذا كان الباحث قد    
مفهوم الروح الناظم يتجه حنو البحث عن األساس الذي أقام عليه حممد  -حتديدا–العريب فإن السؤال الذي يثريه 

  . مفتاح حتقيبه اجلديد 
  االحتاد للجهاد: روح العصر : أساس التحقيب - 1

مفتاح أساس التحقيب من أسس ثالثة مستعملة يف التحقيبات األدبية والثقافية احلديثة واملعاصرة اختار حممد     
وقد جاء اختياره منسجما مع ثابت االتصال يف الثقافة املغربية .  روح العصر ؛ اإلبستمي ؛ أفق االنتظار: وهي

ولذلك  170»...وآدابنا اليت مل ختضع لقطائع أن حتقييب اإلبستمي وأفق االنتظار غري مالئمني لثقافتنا «حيث اعترب 
روح العصر إذن هو . 171»...التحقيب الذي ميكن االستفادة منه هو التحقيب القائم على روح العصر «رأى أن 

  .ها ثقافة وحدة واتصال ال ثقافة انفصال وقطيعة األساس الذي يسمح بإجراء حتقيب الثقافة املغربية باعتبار
ولكن حقيقة اختيار الباحث هلذا األساس ال تظهر إال عند حتديد مرجعيات تلك األسس الثالثة اليت فاضل     

هو مفهوم ابستمولوجي ابتدعه ميشيل فوكو للداللة على اإلشكالية اليت تنتظم  اإلبستميذلك أن مفهوم . بينها 
جمموعة كاملة من العالقات توحد يف فترة « ات حقول املعرفة يف مرحلة تارخيية معينة إذ عرفه بأنه مجيع مستوي

املمارسات املقالية اليت تؤدي إىل ظهور األشكال املعرفية والعلوم ، ورمبا نظم املعرفة اليت صارت نظما … معينة 
يف جمال العلوم الطبيعية مث " غاستون باشالر"الذي اعتمده  173ويرتبط هذا املفهوم مبفهوم القطيعة. 172…»رمسية 

ميدان العلوم اإلنسانية من حيث اعترب أن إبستميات ثقافة ما هي إبستميات مستقلة عن بعضها نقله فوكو إىل 
وهذا أيضا ما ميكن اختاذه معيارا . فكل إبستمي يتأسس على أنقاض اإلبستمي السابق ، وهذا ما حيقق تطور العلم

  .لنهاية حقبة وبداية حقبة جديدة ومن مث أساسا للتحقيب 
الناقدين األملانيني  ياوس وآيزر فهو حمور نظرية التلقي اليت ميثلها كل من"  أفق االنتظار"أو " وقع أفق الت"أما     

آرت "وكما أورد عبد العزيز محودة عن "  راسل" و " جادامرب"؛ " هيدجر"املتأثرين بالظاهراتية التأويلية لدى 
والبناء يف العمل األديب ينتجان عن تفاعل مع نص  أبرز معطيات هذه النظرية هو أن كال من املعىن"« فإن " بريمان

بتوقعات مستمدة من أنه قد تعلم وظائف وأهداف وعمليات األدب القارئ الذي جييء إىل العمل األديب 
   174»" ...باإلضافة إىل عدد امليول واملعتقدات اليت يشترك فيها مع األعضاء اآلخرين يف اتمع

من خالل أفق انتظار القارئ ، على أن األهم يف هذه  –وفق هذا منظور  –إن معىن العمل األديب يتحدد     
  ال يتعلق بذوق شخصي لدى كل قارئ وإمنا هو"  أفق االنتظار" املقاربة بالنسبة إىل قضية التحقيب هو أن 

يلخص يف مرحلة تارخيية معينة وداخل ثقافة ما املعرفة بطبيعة األدب وأنواعه ؛ نتائج " منظور مجايل تارخيي "
"  اجلماعة املفسرة"القراءات املتراكمة لألعمال األدبية ؛ امليول واملعتقدات والقيم املشتركة اليت تعرب عن اجتاه 

وملا كان أفق االنتظار بوصفه منظورا مجاليا تارخييا هو ما يشكل يف النهاية لدى مدرسة ". القارئ الفرد "  ال
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فإن التحول الذي ميكن أن يصيبه نتيجة عملية تارخيية يؤشر  بالضرورة . معيار داللة األدب وقيمته  التلقي
 إن رصد . اية عصر وبداية عصر أديب جديدعلى حتول يصيب اجتاه األدب نفسه ، ومن مث يكون عامال يف

  .  التغري على مستوى أفق االنتظار هو ما يسمح بتحديد احلقب أو العصور الثقافية
وقد فضل الباحث . هذه إمجاال طبيعة العالقة بني مفهومي اإلبستمي وأفق االنتظار وبني إشكال التحقيب     

ذلك أن اإلبستمي يستلزم القطيعة وأفق االنتظار يستدعي . ية عنهما روح العصر كأساس لتحقيب الثقافة املغرب
من  –وهذان شرطان يتعارضان . حدوث التحول يف مقاييس القراءة ومنظورها اجلمايل ليمكن إجراء التحقيب 

  .مع واقع الثقافة املغربية اليت وجهها روح واحد عرب تارخيها الطويل  –وجهة نظر الباحث 
عة الثقافة املغربية يف ثباهتا واتصاهلا االستناد إىل أساس حتقييب يوافق تلك الظاهرة ويعني هكذا استلزمت طبي    

ويف . ولكن التوحيد ال يعين التطابق بينهم. فروح العصر يوحد كل كتاب وشعراء وقت ما « مظاهرها املختلفة 
وهكذا افترضنا .ني الشخصيات والنصوص ضوء ما قدمنا حقبنا الثقافة املغربية مراعني أنواعا متدرجة من العالئق ب

   175»...أن شخصيات حقبة ما مهما اختلفت إنتاجا هتم  الثقافية ، فإهنم يسهمون يف صياغة روح ما 
ليل طبيعية ميكن الكشف عن مدى املالءمة اليت قدرها الباحث بني روح العصر وواقع الثقافة املغربية من حت    

وقد اختذ منه . ذلك املفهوم ضمن إطار مرجعيته الفكرية ، إذ هو مفهوم فلسفي هيجلي ينتمي إىل فلسفة التاريخ
على أن مفهوم الروح ال . هيجل املبدأ ارد الذي يوجه وبطريقة حامسة حركة التاريخ بكل جتلياهتا املختلفة 

وإمنا يشكل مبدءا حموريا تقوم عليه كل منظومته الفلسفية " لهيج"ينحصر يف جمال فلسفة التاريخ وحدها لدى 
فاحلرية هي احلقيقة الوحيدة «املادة تتحدد ماهيتها باحلرية  –كما يبني هيجل  –إن الروح الذي يقابل . املثالية 
وليصل بني الروح كمبدأ جمرد وبني التاريخ كتجل .  177… »أن ماهية املادة هي الثقل« كما 176»...للروح 

يف العامل ؟ وخلص يف جوابه  –حقيقة الروح  –مادي واقعي له ، طرح السؤال عن الوسائل اليت تتحقق ا احلرية 
فإن الوسائل اليت تستخدمها هي ) أي جوانية ( على الرغم من أن احلرية يف األصل فكرة غري منظورة «إىل أنه و 

وهكذا فإن تاريخ العامل يتجه حنو غاية . 178»...على العكس خارجية وظاهرية تتمثل يف التاريخ أمام أنظارنا 
ولكن كيف يتجسد روح التاريخ الكلي يف مستوى التاريخ  179»...لروح التحقق الفعلي لفكرة ا«واحدة هي 

إن الروح مبا العيين اجلزئي ؟ كيف يتحول الروح املطلق إىل روح عصر ما أو إىل روح أمة أو شعب واحد ؟ 
تنتج حضارة متمثلة يف يتجسد يف أدوار تارخيية متعاقبة ومطردة، يتشخص، كل دور يف دولة «هو مبدأ مطلق 

  .  180»...أدوار تارخيية متعاقبة ، ويف كل دولة حيل روح العصر كتجسيد مؤقت للحقيقة املطلقة 
هذه الكلية الشاملة « يتحقق يف وجود عيين هو الدولة  أن روح عصر أو شعب ما إمنايرى هيجل     

الناضجة اليت تؤلف كيانا واحدا ، كما تؤلف روح شعب واحد حبيث يكون كل فرد هو ابن أمته ويف نفس 
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فال أحد يتخلف عن عصره، واألصعب . هو ابن عصره  –وبقدر ما خيضع للدولة اليت ينتمي إليها  –الوقت 
هو روح جزئي  –كما حيدد هيجل  –إن الروح اخلاص بشعب ما . 181»...اوزه من ذلك أن حياول أحد جت

  . معني جيسد املطلق يف الزمان واملكان ويتشكل وفقا لدرجة التطور التارخيي لذلك الشعب 
روح شعب ما، فإنه قد عىن ا معىن أوسع  وإذا كان هيجل قد بني أن الدولة هي الكلية اليت يتحقق ضمنها    

العبقرية القومية تلك « وأعقد من مفهوم الدولة كسلطة، ولذلك كشف عن أن خاصية روح أمة ما ؛ هي 
اخلاصة بأمة من األمم وداخل حدود هذه اخلاصية تعرب روح األمة يف جتليها الغييب عن كل جانب من جوانب 

فدينها ونظمها السياسية وأخالقهــا , اق الكامل لتحققها الفعليأي على النط: وعي األمة وإرادا
على . 182»... وتشريعهــا بل وحتـى علمها وفنها ومستوى مهارا الفنية ذلك كله حيمل طابعها املميز

روح مطلق يتحقق يف ؛  هذا النحو يتكامل التاريخ الكلي للعامل مع التاريخ اجلزئي لشعب أو ألمة من األمم
وأرواح جزئية قومية منبثقة عن الروح املطلق وجتسد حركته يف التاريخ بالنسبة إىل ، التاريخ الكلي للعامل 

الصور اليت تتخذها مراحل التقدم «ولذلك بني هيجل أن حقبة تارخيية معينة كما بالنسبة إىل أمة من األمم ، 
القومية املميزة يف التاريخ، وهي الطابع املميز حلياهتا األخالقية وحكومتها  هذه هي األرواح] تقدم الروح املطلق[=

   183»...حتقيق هذا التقدم بدرجاته املتفاوتة الدافع الذي ال حد له لروح العامل ويعترب . وفنها ودينها وعلمها 
لتاريخ العامل ، حيث تغدو مراحل التطور اليت يعرفها يطرح مبدأ روح العامل ، أو روح العصر حتقيبا شامال     

تاريخ األمم والشعوب حقبا متصلة ومتعاقبة يتجلى من خالهلا الروح املطلق يف صور جزئية ، جيسد كل منها 
ولكن كيف يتمكن الباحث أو املؤرخ من اكتشاف روح عصر ما . الطابع اخلاص أو الروح املميز لكل شعب 

   أو روح  شعب ما ؟
أي القوانني : بالروح املوضوعييتجه الباحث أواملؤرخ يف عملية حتديد روح الشعب إىل ما يسميه هيجل     

حماورة اآلثار املادية إذا مل .. ال يستطيع « على أن املؤرخ واألعمال الفنية واآلثار املختلفة اليت ختلفها الدول ، 
. يطرح معيار عقله هو ليستعري معيار احلضارة اليت يدرسها  ال بد له أن. يهتد إىل إحياء الروح الذي أوحى ا

   184»...عليه أن ينبذ النقد العقالين ويتقمص احلقبة اليت يروم فهمها 
الروح املوجه أو  فروح العصر. هذه يف الواقع اخللفية النظرية للمبدأ الذي اختذه حممد مفتاح أساسا للتحقيب     

ومن خالل . للثقافة املغربية واملميز للشعب املغريب هو الدعوة إىل وحدة الدولة ، وحدة األمة للقيام باجلهاد 
  .هذا الروح تتجسد اخلصوصية املغربية ويتحدد مسار التاريخ الثقايف املغريب 

املثايل الشمويل حيث يدمج الدولة واألمة  أساسا للتحقيب ألنه مبضمونه" روح العصر"لقد اختار حممد مفتاح     
والثقافة بكل جتلياهتا يف وحدة كلية تارخيية شاملة ، يستجيب ألطروحته يف حتقيب الثقافة املغربية من جانبني 

التأكيد على : الثاين  التأكيد على فرضية الوحدة يف تاريخ املغرب وثقافته حيث حيكمها روح واحد ،: األول 
أنه مل يشر وفضال عن  –يف توظيفه ملفهوم روح العصر  –على أن حممد مفتاح .  ة املغربيةخصوصية الثقاف
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ملرجعيته الفكرية أدىن إشارة ، قد أخرجه من إطار بنيته الفلسفية املوجهة لتفسري العامل والتاريخ واستعمله 
ولة واألمة والثقافة ، الفرضية معزوال عنها مستغال بعده الشمويل يف ما يتصل بالوحدة التارخيية القومية للد

  .اليت يسعى الباحث لتشييدها أو تأكيدها بالنسبة إىل املغرب 
وحتت تأثري هذا التوجه أغفل حممد مفتاح مسألتني أساسيتني يف إمكانيات التحقيب على أساس روح     

مسار التاريخ العاملي، ألن هذا األوىل وتتعلق مبوقع الثقافة املغربية كمعرب عن روح العصر بالنسبة إىل :  العصر
فعندما يواجه « بالضبط هو ما يربر منهجيا استعمال املفهوم باعتباره أساسا لتحقيب التاريخ الكلي للعامل  

الباحث آثار حقبة معينة البد له من إدراك احلقبة لكي يدرك معىن دساتريها وقوانينها ومذاهبها وعلومها وفنها ، 
     185»... ليت ابتدعتها والدورة اليت متثلها تلك الدولة يف سري التاريخ العامعليه أن يفهم الدولة ا

فإذا . الذي يتطابق مع أساس روح العصر أما املسألة الثانية فتتصل حبدود اال التارخيي واحلضاري والقومي    
حله الكربى اليت ميثل كل منها روح شعب أو أمة من األمم كان هيجل اعترب التاريخ جتليا للروح املطلق عرب مرا

هل ميكن قصر مفهوم روح العصر على الثقافة املغربية برغم أا جزء من : فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو 
ثقافة أعم تتأسس على مشتركات واحدة هي الثقافة العربية ؟ هل هناك فعال روح عصر مستقل للثقافة 

ل بآثارها املختلفة أجزاء من الروح املوضوعي الذي خلفته احلضارة العربية اإلسالمية ؟ هل املغربية وهي متث
    توجد يف الثقافة املغربية عناصر مميزة تسمح حقيقة باكتشاف روح مميز ا ؟

أن يتخلص من مستلزماته املنهاجية الواقع أن حممد مفتاح قد أغفل املضمون الكلي لروح العصر من أجل     
التأكيد على ثابت التوحيد واجلهاد كخصوصية  –بصورة تربيرية  –املعرفية واستعمله كصيغة مفرغة تراكم و

إسنادا سيقع التعرف  إسنادا من التاريخ ؛ –وعلى طريقته أيضا  –للمغرب ، تلك الفرضية اليت التمس هلا 
  . عليه يف الفقرة املوالية من هذا الفصل 

   :من تشييد األطروحة إىل تشييد التاريخ : التارخيي فرضية التحقيب والسند  -  2
هي املميز للثقافة املغربية ، عربت عن ذلك مجيع األنساق الفرعية داخل تلك الثقافة " االحتاد للجهاد " وظيفة     

سي أصرح تعبري عن الوظيفية الوحدوية اجلهادية هو الفعل السيا«ذلك أن . على درجات متفاوتة يف ذلك التعبري 
املخصص حيزا لفقه اجلهاد " مذهب مالك"الذي قام به املرابطون واملوحدون واملرينيون ، والفقه املتجلي يف 

، والبالغة املوظفة لبعض املبادئ الرياضية واملنطقية ضبطا " األصالن"والشعر احلاث على االستنفار والتوحيد  و
   186»...اء البصريني مث باقي العلوم  األخرى لقوانني التأويل حىت تؤمن الفرقة ، والنحو اآلخذ بآر

حمض  –يف نظر الباحث  –هذا الروح الشامل الذي صاغ مجيع األنساق اتمعية والثقافية للمغرب ليس     
تعاليم اإلسالم مبا  - ... «  املغرب تشييد وإمنا هو مستند إىل أحداث تارخيية مؤسسة للثقافة العربية اإلسالمية يف

وقد . من حرص على توحيد األمة واالنقياد إىل خليفة واحد ونشر اإلسالم بني األمم مىت ساعدت الظروف  فيها
فتح العرب واملسلمني  -هـ ،  62نشر العرب واملسلمون هذه املبادئ بني الناس حينما فتحوا املغرب سنة 

ومهما كانت ... ة طارق بن زياد الذي أحرق السفن وخطب خطبته الشهرية حتت قياد هـ 92لألندلس سنة 
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أا كانت دستورا طبق بنوده العرب هو  –يف سياقنا هذا  –اآلراء املختلفة حول صحتها انتحاهلا فإمنا يهمنا 
حتاد اال"واملسلمون مدة إقامتهم يف األندلس، وأا كانت نواة األدب املغريب الذي نفترض أن روحه هو 

وما نعتين . هـ  138وتأسيسه خالفة أموية ا سنة  دخول عبد الرمحن األموي إىل األندلس -، " واجلهاد 
املغربية صيغت يف عهد الدولة األموية ومضمون هذه األطر هو  –بالتنبيه إليه هو أن أهم األطر الفكرية األندلسية 

تنازعة يف املذاهب والعقائد والسلوك وإقامة خالفة االبتعاد عما كان يف املشرق من ملل وحنل متصارعة وم
تلك هي .187»..نسانيا وطبيعياإ على احلصار املضروب على األندلسقوية بدل اإلمارات املتشرذمة لتتغلب 

قافة واألدب إىل يومنا طبيعتها التأسيسية لروح الثقافة األندلسية املغربية ، روح وجه الث«العوامل اليت أكد الباحث 
   188»...هذا 
قبل مناقشة هذا السند التارخيي الذي التمسه الباحث ألطروحته ميكن التوقف عند األنساق الثقافية السياسية     

حيز  فقد اعترب ضمنها الفقه املالكي مبا فيه من. عن تلك األطروحة  –وبدرجة متفاوتة  –اليت رأى أهنا تعرب 
لفقه اجلهاد ، علما أن اجلهاد هو باب من أبواب الفقه يف كل املذاهب وليس منحصرا يف املذهب املالكي 

ولذلك فهو ال يصلح نسقا شاهدا على األطروحة من حيث أن باب اجلهاد ال حيمل أية داللة خاصة . وحده 
 املشرق واكتملت صياغته األصولية بالثقافة املغربية ، فضال عن أن املذهب يف حد ذاته هو مذهب تأسس يف

ومن مث فإن . أيضا ال حيتمل مطلقا أن يعد نسقا جمسدا لروح الثقافة املغربية  –هناك ، فهو من هذا اجلانب 
  . العالقة اليت أقامها الباحث بني املذهب املالكي وبني الروح املغريب هي عالقة حمض تشييد 

والسنة ضمن أنساق الثقافة املغربية مبا يتضمنانه من دعوة إىل الوحدة  الكتاب:  األصالنكما أدرج الباحث     
، وهو إدراج ال يستقيم حبال من حيث أن القرآن واحلديث أصالن  إسالميان عامان يؤسسان منظور واجلهاد 

ال باملشرق  روحا خاصا باملغرب و –ال يف البنية وال يف الوظيفة  –الثقافة العربية اإلسالمية ومن مث ال يعكسان 
ومع أن هذه احلقيقة واضحة ال حتتمل لبسا ، فإن حممد مفتاح ال يلتفت إليها انسياقا مع حاجته لتأكيد 

أن استعمال األصلني ومجيع عناصر الرمزية اإلسالمية  –يف هذا السياق  –وال خيفى . أطروحته بأي سبيل 
  . إليديولوجي هلا األخرى يف التأكيد على األطروحة ميثل إحدى طرق التسويغ ا

تندرج  –استعمال املضامني واألحداث ذات الرمزية الدينية لتسويغ األطروحة  –ويف هذا االجتاه نفسه     
وهي أحداث ال يسلم توظيفها من احتمال . األحداث الثالثة اليت وظفها الباحث لالستدالل على واقعية أطروحته 

يف تعاليمه على الوحدة ونشر الدين إال أن واقع االختالف  فاإلسالم وإن كان قد حث. التناقص الداخلي 
والصراع السياسي الذي وصل إىل حد التقاتل بني املسلمني هو الوضع الذي هيمن على التاريخ السياسي 

وزاد من تعميق هذا الوضع ما هو مستقر يف . لإلسالم منذ عصر اخلالفة الراشدة إىل ما تالها من عصور 
للمجتمع العريب من عصبية قبلية مل يتمكن اإلسالم  من القضاء عليها ائيا ، ومن عصبية  القاع االجتماعي

إىل فرق  –يف وقت مبكر من تارخيهم  –دينية ومذهبية أصبحت عامل متزق منذ أن انقسم املسلمون 
  . ومذاهب ، كل منها يصادر احلقيقة لنفسه 
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نذ العهد األول لإلسالم حيث أصبحت قاعدة الغلبة والقهر فلقد انفتح باب السيف والدم بني املسلمني م    
وهذا الواقع السياسي التارخيي عم بالد . هي أداة احلكم األوىل ، واألساس الذي تقام عليه الدول واإلمارات 

ة فإذا كان اإلسالم يدعو إىل الوحدة فإن الواقع العميق يف احليا. املشرق واملغرب واألندلس : املسلمني مجيعا 
  . االجتماعية والسياسية للمسلمني احتكم إىل حالة االختالف والفرقة والصراع 

وخطبة طارق بن زياد اليت اعترب هذه احلقيقة تسلمنا إىل املالحظة الثانية اليت تتعلق حبدث فتح األندلس     
فهذا املوقف . ألندلس الباحث أا كانت نواة األدب املغريب ودستورا طبق املسلمون بنوده مدة إقامتهم يف ا

من الباحث قائم على تشييد حمض ، ذلك أن اخلطبة يف ذاا نص منحول مل يستند من يصححها على أي دليل 
موقف راجع هو أن خطبة طارق واألبيات « فقد ذكر عمر فروخ بشأا موقفني أحدمها . قويا كان أم ضعيفا

ومن مث فإن االستناد إليها كحدث مركزي مؤسس يشكل عالمة ضعف  189».. املنسوبة إليها منحولة   كلها 
فهذه اخلطبة مل تثبت صحتها حبال ، ومل تكن بذلك . إجرائية وعلمية فيما يقدم عليه الباحث من حتقيب

إمنا هي مقتضيات الصراع وما طبقة املسلمون يف األندلس ليس بنود اخلطبة الومهية ، و. دستورا ألحد 
السياسي والعسكري بينهم و بني املسيحيني ، أو بني بعضهم بعضا حني تنازعوا على السلطان واستبدت م 

وال ميكن أن نتجاوز يف هذا . القبلية بني القيسية واليمنية ، أو العرقية بني العرب والرببر والصقالبة  العصبيات
داية القرن اخلامس اهلجري  ؛ الذي أودى باخلالفة األموية نفسها وشكل السياق حادث الفتنة الرببرية ؛ ب

خالفا ملا يصور  –ورمبا كانت اإلمارة األموية . ذروة الصراع العرقي القبلي الذي كانت األندلس حتتدم به 
هـ ، هي اليت استنسخت ذلك الصراع الذي كان قائما 138واليت قامت باألندلس منذ سنة  –الباحث 

لدى احلكام  –إثارة العصبيات القبلية والعرقية  –شرق يف ظل الدولة األموية  فقد عرفت هذه الرتعة بامل
األمويني باملشرق وكانت سببا يف التعجيل بسقوط ملكهم حيث ثار العباسيون ضدهم مستغلني نقمة الفرس 

  .  على ظلمهم وعصبيتهم
دخول عبد الرمحن األموي ؤسس ألطروحة الباحث أال وهو هذه احلقيقة تنتهي إىل مراجعة احلدث الثالث امل    
املغربية اليت مضموهنا هو  –األطر الفكرية األندلسية "تأسست يف ظلها " هـ  138وتأسيسه خالفة أموية سنة " 

االبتعاد عما يف املشرق من ملل وحنل متصارعة ومتنازعة يف املذاهب والعقائد، وإقامة خالفة قوية بدل اإلمارات 
  " املتشرذمة لتتغلب على احلصار املضروب على األندلس إنسانيا وطبيعيا

يقدم على تشييد وجهات نظر فحسب ، ولكنه يشيد وبصورة مباشرة ال  –يف هذه الفكرة  –إن الباحث     
من الذي فر " عبد الرمحن الداخل"الواقعة التارخيية اليت ال تقبل التشييد باعتبارها حقيقة معطاة ، ذلك أن 

لكنه مل يؤسس خالفة كما ذكر الباحث . هـ  138وجه العباسيني متكن من دخول األندلس بالفعل سنة 
أما تأسيس اخلالفة األموية فسيتأخر إىل منتصف . وإمنا أسس إمارة مستقلة منهيا بذلك عهد الوالية باألندلس 

اصر، ومل تتجاوز مرحلة القوة يف هذه اخلالفة امللقب بالن" عبد الرمحن الثالث"القرن الرابع اهلجري ويتم على يد 
عهدي الناصر وخليفته املستنصر ، مث سيطر على مقاليدها املنصور بن أيب عامر ومل يبق لألمويني من خالفتهم غري 

  .االسم متاما كما حدث يف املشرق مع اخللفاء العباسيني حني استبد م األمراء من الديلم واألتراك
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الرتاعات املذهبية والعقائدية اليت عرفها املشرق انتقلت إىل املغرب حيث متكن اخلوارج من  وباملثل فإن     
واستوىل الفاطميون على املغرب ووصلت أصداء دعوم . تأسيس إمارات هلم أشهرها إمارة الرستميني 

ملخاض والفتح جمتمعا فضال عن ذلك فإن اتمع األندلسي استقر بعد مرحلة ا. العلوية الشيعية إىل األندلس 
مسلمون ومسيحيون ، عرب ، بربر ، صقالبة  : اثنيا على املستوى العقائدي والعرقي واملذهيب إذا كان هناك 

أسبان ، وانتهت األندلس إىل حالة حادة واستثنائية من االنقسام السياسي جتسد يف ما يعرف بعهد ملوك 
ئما حتت قوة الغلبة العسكرية والسياسية كما حدث يف وكانت حالة الوحدة حالة قسرية تتم دا. الطوائف

  . عهد املرابطني واملوحدين
فإذا أخذنا بعني االعتبار كل هذه املعطيات التارخيية املعقدة فإنه ميكن التأكيد أن حممد مفتاح قد صادر على      

اعتبار : نيا ثا.ندلس  واملغرب اعتبار الدولة األموية هي ما صاغ األطر الفكرية لأل: أوال : املطلوب فكرتني 
وهكذا . االبتعاد عن امللل والنحل والتنازع بني املذاهب مما هو معروف باملشرق : مضمون تلك األطر هو 

ترتكز على منحى تشييدي  –بإسنادها التارخيي–فإن فحص األحداث املؤسسة الثالثة يؤكد أن أطروحة الباحث 
وإذا . لى التوحيد ، وتشيــيد منطلقات تارخيية تسند تلك الفرضية بارز ؛ تشييد فرضية للتحقيب قائمة ع

فما هي املراحل أو احلقب التارخيية اليت جتلى من كانت الدعوة إىل االحتاد واجلهاد  هي روح الثقافة املغربية ، 
رحها إىل حقب الثقافة املغربية كما تقت - بصورة مباشرة –خالهلا ذلك الروح ؟ إن هذا السؤال يقودنا 

   .أطروحة الباحث 
   :الرتعة اإلقليمية وهاجس التوحيد : البنية واألدلوجة : التحقيب  -3  

قبل أن نتعرف على حقب الثقافة املغربية كما حددها الباحث ينبغي استعادة املفهوم األول للحقبة الذي مت     
هوم النسق الدينامي الدوري الذي ينطلق من فقد تبىن الباحث مف. التعرض له يف فقرة سابقة مرتبطا مبفهوم النسق 

إهنا األمد الزمين الذي  .احلقبة وهذا األمد هو حتديدا . حالة أولية ليعود إليها بعد أمد طويل أو طويل إىل حد ما 
   .يقطعه النسق الثقايف يف حركته الدورية انطالقا من حالته األولية اليت تشكل ثابتا وعودا إليها يف هناية املطاف 

ال خيتلف كثريا عن التعريف السابق " الربت قولد بتر"على أن الباحث قدم تعريفا آخر للحقبة نقال عن     
أن توصف كمتتالية حيث تتلو مرحلة التنامي األولية مرحلة التناقص « وحسب هذا التعريف فإن احلقبة ميكن 

: هذا التعريف الذي ينظر إىل احلقبة باعتبارها مرحلتني متتاليتني.190».. اليت تعود بالنسق إىل نقطة االنطالق 
شطرا من الثقافة املغربية إذ « إال  –حسب تقدير الباحث  –مرحلة منو تتلوها مرحلة ضعف أو تناقص، ال يالئم 

اعتبار « -يف رأيه- م هذا املفهوم بصورة مطلقة يستلزم فتحكي. 191… »كان ازدهار وتنام تاله كساد وتناقص
»احلقبة الالحقة أحط من سابقتها حكمنا على التاريخ الثقايف « وتكون النتيجة من ذلك أن192… 

املفهوم «تخلص الباحث أن وانطالقا من حتليل األبعاد اليت يطرحها هذا التعريف األخري اس. 193…»باالنقراض
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وهذا ما افترضناه يف ... املالئم يف األنساق الثقافية املفتوحة هو التأرجح أو التموج مما يعين ارتفاعا فاخنفاضا 
   194»...الثقافة املغربية 

لنسق الثقايف حركته الدائرة أمد زمين طويل يستكمل فيه ا: بناء على التحديد السابق فإن مفهوم احلقبة هو     
حنو املركز الذي انطلق منه، وأن هذه احلركة إذا نظرنا إليها من اجلانب املوضوعي للثقافة يف ما تظهر به من 

فكيف تتشكل . ازدهار أو ختلف، فإهنا حركة حمكومة حبالة متوج حيث يعقب كل ازدهار ضعف على حنو متتال
التاريخ الثقايف للمغرب ؟ كيف ينطبق مفهوم احلقبة ذا املعىن على أدوار  -يف ضوء هذا املفهوم للحقبة

التاريخ الثقايف للمغرب تأسيسا على الروح املهيمن لذلك التاريخ ؟ أو ما هي األدوار التارخيية اليت شكلت 
  حقب الثقافية املغربية عرب تارخيها الطويل ؟

جاهد « املغريب على حمور الدعوة إىل االحتاد واجلهاد فقد إن هذا السؤال يضعنا إزاء دورية النسق الثقايف     
املسلمون األجنيب يف األندلس ففتحوا أرضه، مث أخرجهم منها، مث انتصروا عليه يف وقعة وادي املخازن، مث فرضت 

هذه الدوائر الكربى وما بينها دوائر صغرى تتجلى يف . احلماية مث وقع التخلص منها مع بقاء بعض آثارها 
   195».. وهذا يعين دورية التاريخ الثقايف املغريب وحقبيته تبعا لدورية الصراع وحقبيته ... واجهات متعددة م

تقدم هذه الفقرة اآلماد الكربى اليت قطعها التاريخ الثقايف املغريب وفقا لروحه املوجـه ، وتتعني نقطة البداية     
أما األحداث العظمى ذاهتا اليت حددت جمال احلقب . ية لكل أمد ثقايف بواسطة حادثة تارخيية عظيمة والنها

فتح األندلس ، سقوطها ، االنتصار يف وقعة وادي املخازن ، فرض احلماية على املغرب : الثقافية فهي
ذات أربعة « ربع حقب ثقافية وانطالقا من هذه املعامل التارخيية البارزة افترض حممد مفتاح أ. االستقالل 

  : 196»...إشكاالت إيديولوجية 
وهي حقبة «هـ  892إىل  92متتد من فتـح األندلس إىل سقوطهـا أي من  " :اهليمنـة " احلقبـة األوىل 

  .197»...االحتاد للجهاد لتحقيق هيمنة اإلسالم يف الغرب اإلسالمي 
هـ  986متتد من سقوط األندلس إىل انتصار املغاربة يف وقعة وادي املخازن سنة  " :التحصني " احلقبة الثانية 

   198»...حقبة االحتاد للجهاد حتصينا للذات ودفاعا عن الوطن «وهي :م  1578املوافق لـ  
هـ  1330متتد من وقعة وادي املخازن إىل فرض احلماية الفرنسية على املغرب سنة  " :البعث " ة احلقبة الثالث
  199»حقبة االحتاد للجهاد بعثا هليمنة اإلسالم وده «م وهي 1912املوافق لسنة 

ماية إىل الوقت احلاضر أي من سنة متتد من فرض احل " :استكمال التحرير وبناء الدولة العصرية"احلقبة الرابعة 
حقبة االحتاد للجهاد األصغر واألكرب واستكماال لتحرير الوطن وبناء الدولة «م إىل اآلن وهي  1912/  1330
   200»...العصرية 
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زاء أسئلة أساسية إ –خبطته اخلارجية  –هكذا استوى التحقيب اجلديد للثقافة املغربية ، وهو حتقيب يضعنا     
على أي أساس مت حتديد حلظة االنطالقة التارخيية للثقافة املغربية يفتح األندلس ؟ وما مصري : أوال : ثالثة 

املراحل السابقة من تاريخ املغرب ؟ هل يتعلق األمر بقطيعة ثقافية عرفها املغرب يف تلك اللحظة  التارخيية ؟ 
القطيعة ؟ وملاذا ال يكون ما قبلها حقبة ثقافية خمتلفة تستحق أن وإذا كان األمر كذلك فكيف حدثت تلك 

هل : تدرج ضمن إطار التحقيب انطالقا من املبدأ الذي يضمن استيعاا يف التاريخ الثقايف للمغرب ؟ وأخريا 
مل يتغري إذا كان الروح املوجه للثقافة املغربية هو نفسه :  ثانيا شرع الباحث أطروحة االتصال على القطيعة ؟

هل : لثا ثا وتفاوتت آمادها ؟ –إذن  –فكيف تعددت احلقب االحتاد للجهاد ، :على مدى احلقب املختلفة 
  نشأة ثقافة مغربية أو أدب مغريب ؟  -فعال - يتخذ تاريخ فتح األندلس الفترة اليت عرفتميكن أن 

به دون االهتمام بتقدمي املربرات العلمية الواقع أن حممد مفتاح قد افترض تاريخ فتح األندلس كبداية لتحقي    
إىل املختصني يف تاريخ املغرب ملا قبل  –وبطريقة ال ختلو من ال مباالة علمية  –التارخيية الالزمة اليت ألقى ا 

اإلسالم حيث قال بعد أن قدم فرضيته ؛ الدعوة إىل وحدة األمة ووحدة الشرعية ملواجهة األجنيب باعتبارها الثابت 
وللمختص يف تاريخ املغرب ملا قبل اإلسالم أن ميحص هذا املقترح فيقبله أو يرفضه  « :وجه يف الثقافة املغربية امل

أما حنن فرتعم أن اإلسالم أجج الصدام مع املخالف وعزز وحدة األمة ووحدة الشرعية باعتبارها ثالوثا يكون 
   201».. جوهره 

واليت أسقطها ائيا من هكذا ودون أن يلقى الباحث باال لتلك املرحلة الطويلة من تاريخ املغرب قبل اإلسالم     
حتقيبه ليس فقط كمرحلة هلا مكاا الطبيعي يف تاريخ املغرب، ولكن أيضا كأثر تارخيي ميكن أن تكون قد 

يف الفقرة السابقة أن يصطنع  –حماوال  –رضيته احنلت بعض مكوناته يف املراحل الالحقة من تارخيه ، قدم ف
بالنسبة إىل مرحلة ما قبل اإلسالم ، وذلك حني  –مبدئيا  –لغة أخرى تسعى بتعميم أو تقبل تلك الفرضية 

اعترب أن الصدام مع األجنيب هو الوجه اآلخر لألطروحة اليت حكمت تاريخ املغرب الثقايف فلما جاء اإلسالم 
كيف حدث هذا يا ترى ؟ وإذا كان األمر على هذا النحو فكيف كان موقف املغرب  .أجج ذلك  الصراع 

مع اإلسالم نفسه يف مرحلة الفتح ؟ أمل يكن هو أيضا طرفا  أجنبيا ؟ كيف تبىن املغاربة ضمن حالة املواجهة 
ض مع املخالف نقيضهم اإلسالم إذن ؟ هذه األسئلة مجيعها تكشف بوضوح عن نتيجة واحدة هي تناق

   .أطروحة الباحث تناقضا جذريا مع أية إمكانية أو قراءة الستيعاب املراحل املختلفة يف تاريخ املغرب 
من تكريس قطيعة حادة يف التاريخ الثقايف للمغرب مشيدا عليها أطروحة قائمة على لقد انطلق حممد مفتاح     

فمنهاجية االتصال اليت أعتربها الباحث   . وهكذا تعارضت النظرية املنهاجية مع التطبيق. ثابت االتصال 
حينما تعلق األمر بتحديد بداية تارخيية  –املمارسة  –سرعان ما ختلى عنها حلظة " جوهر البحث العلمي "

ومع ذلك فإن ممارسة الباحث وإن كانت تنطوي على تسليم بقطيعة .  للتحقيب ترن ا مقصديته األدلوجية
فإا من جانب آخر مل تسلك اإلجراء العلمي املباشر ال قرار تلك القطيعة، وإمنا  حدثت عند الفتح اإلسالمي ،

اختذت صيغة اإلمهال أو السكوت املتعمد ، أو التغييب الذي ال تفسره غري الغايات األدلوجية املتحكمة يف 
ا يف تاريخ املغرب التحقيب انطالقا من حلظة تارخيية م - علميا وتارخييا- لذلك مل يكن مربرا . عمل الباحث 
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سواء كان اإلمهال تكريسا ملفهوم قطيعة مفترضة أم خضوعا لغاية إيديولوجية  وإمهال ما  سبقها من تاريخ 
وألجل هذا السبب فإن باحثا مغربيا آخر أدرج احلقبة اليت سبقت اإلسـالم ضمن حتقيب شامل بتاريخ     . ما

حقبة أوىل طويلة جدا يبدو لنا املغرب أثناءها كمجال ملبادرة  «حني ميز –املغرب الكبري ال األقصى  –املغرب 
صحيح أن وثائق كثرية ذات قيمة أدبية قد احندرت إلينا عن ... الغري ، فال نراه إال من خالل فاحتيه األجانب 

.. لنا  لكن كل ذلك ال يغري شيئا من كون تاريخ احلقبة خارجيا عنا ، هامشيا بالنسبة.. بعض فترات تلك احلقبة 
مىت انتهت احلقبة األوىل اليت كان املغرب أثناءها منفعال أكثر مما كان فاعال ؟ اقترح أن يكون تاريخ هنايتها أوسط 

عندما اعتنق الدعوة اخلارجية فتحرر من التبعية وأخذ زمام املبادرة ) هـ ( أي القرن الثاين ) م ( القرن الثامن 
                                                                                                                   202»..التارخيية

قامسا مشتركا بني مرحلة ما قبل اإلسالم وبني فترة متتد إىل أوسط القرن الثاين " العروي"على هذا النحو وجد     
ومهما كان مدى الصواب يف هذا " . بعيدا عن زمام املبادرة التارخييةمنفعال ال فاعال "اهلجري حيث كان املغرب 

على . التحقيب الذي اقترحه العروي ، فإن مشروعيته تتأكد من توجهه إىل استيعاب مجيع مراحل التاريخ املغريب
بدأ حقبة أن املالحظة األهم يف اقتراحه هي حتديده القرن الثاين اهلجري كبداية حتول يف ذلك التاريخ حيث ت

هذه الرؤية التارخيية . جديدة قوامها التحرر من التبعية وأخذ زمام املبادرة مقترنا باعتناق املغرب للدعوة اخلارجية 
  : تنقض منطلقني أساسيني يف فرضية الباحث حممد مفتاح 

 –قرن الثاين اهلجري إذ حتددت مبنتصف ال ويتعلق بالبداية التأسيسية الستقالل التاريخ الثقايف املغريب: األول 
واليت  –الثامن امليالدي ، وليست فتح األندلس كما ذهب حممد مفتاح ، على أن ثورة اخلوارج املغربية نفسها 

توقفت يف منتصف الطريق بالنسبة إىل إجناز مهمتها التارخيية فقد أكد العروي  –حررت املبادرة التارخيية للمغرب 
كان املذهب اخلارجي قد أدى الدور املنوط به بعد ) مـ(هناية القرن الثامن) ـه(أواسط القرن الثاين « أنه ويف 

. 203».. أن مكن املغاربة من انتزاع استقالهلم الذايت دون أن يزودهم بالدولة القومية اليت كانوا يطمحون إليها 
نتيجة حامسة يف  –الدعوة اخلارجية  –حركة املعارضة عصرئذ وقد استلزم حتقيق املغاربة الستقالهلم الذايت يف ظل 

أواخر القرن الثامن امليالدي فقط حتققت كل عوامل االستقالل ، ورمبا هذا « تارخيهم هي اعتناقهم اإلسالم ففي 
   204».. هو السبب الذي جعل املغرب يعتنق اإلسالم  

تحليلي التارخيي يتعذر أن نسلم بتلك البداية اليت حددها حممد مفتاح كتأسيس للتاريخ الثقايف يف هذا املنظور ال    
فقد كان املخاض السياسي والعسكري عسريا وطويال  ومل يكن وصول الفاحتني إىل إسبانيا العريب املغريب ، 

يقودنا إىل نقض املنطلق  عالمة كافية على حدوث القطيعة أو االنتهاء من عهد التأسيس، وهذا بالذات ما
  الثاين يف أطروحة الباحث حممد مفتاح 

مل تتم صياغة أطره من طرف الدولة  أن توجه املغرب حنو التميز عن املشرق سياسيا وإيديولوجيا: الثاين     
 صياغة الدولة ذات التوجه العريب القومي السين ، وإمنا أخذ املغرب يف –كما ذكر الباحث  –األموية يف األندلس 

وهنا ينبغي إبراز حقيقة على غاية من األمهية تتعلق الدعوة اخلارجية ،  –استقالله ضمن أطر حركة املعارضة 
                                                  

  35 – 34 ص ، 1ج  ،اريخ املغرب جممل ت ،  العروي - 202

  148 ص ، 1ج  نفسه ،رجع امل -203

  150ص  ، 1ج  نفسه ،املرجع  -204



  

ففي أحداث القرن اخلامس اهلجري ذكر العروي . بالدور الذي لعبته الدولة األموية يف األندلس إزاء املغرب 
حاول ... من يتوىل توحيده بعد أن يأت الظروف  كان يف انتظار) املغرب األقصى (= الشطر الغريب «أن 

لكن السبب احلاسم .. ذلك بنو زيري مث بنو محاد إال أن احملاوالت الصنهاجية باءت بالفشل ألسباب عديدة 
كان معارضة اخلالفة األموية اليت مل تكن ترضى جبوار دولة قوية موحدة يف جمموع مشال إفريقيا  ألن ذلك ميثل 

   205»...ة هلا خطرا بالنسب
فلم يكن دور اخلالفة األموية بالنسبة إىل املغرب أو بالنسبة إىل الغرب اإلسالمي عموما حمكوما بصياغة     

أطر توحيدية من أجل وحدة املغرب واستقالله عن املشرق واالبتعاد عما فيه من ملل وحنل كمهمة إيـجابية 
دورا حمكوما  –وكما يثبت التاريخ  -ريخ  حاول الباحث تأكيدها ، وإمنا كان على العكسيف منظور التا

مبنطق اهليمنة والتوسع ومقارعة اخلصوم يف املذاهب واملعتقدات أو يف املرتع القبلي ، ويف هذا املنحى ذاته 
عيفا مشتتا إىل إمارات بل وقعت املنافسة بينهم وبني الفاطميني يف املغرب ، واجتهدوا يف أن يبقى املغرب ض

ولذلك مل يكن صدفة أن احلركة التوحيدية لبالد املغرب مل تنجح فعليا إال . بيوتات يدين بعضها هلم بالوالء 
بعد أن اارت الدولة األموية يف األندلس ، حيث متكنت احلركات السياسية الدينية املغربية بعد أن أار 

الذي جسدته الدولة األموية من حتقيق حلمها يف تأسيس الدولة املغربية من أمامها العائق التارخيي السياسي 
  . خالل جتربتني مها حركتا املرابطني واملوحدين 

ويف االجتاه نفسه فإن اإلمارات اليت كتب هلا أن تنشأ وتستقر نسبيا قبل هذا التاريخ يف بالد املغرب الدولة     
هل . انت بعيدة نسبيا عن نفوذ األمويني يف وسط املغرب أو شرقه هي ما ك –مثال  -الزيرية ، واحلمادية

ينبغي التأكيد أيضا على أن الدعوة اخلارجية قاومت بشراسة الدعوة الفاطمية الشيعية يف أواخر القرن الثالث 
اهلجري وبداية القرن الرابع ليكتمل جانب من الصورة اليت غيبها حتقيب حممد مفتاح ، وهي الصورة 

خة اليت تظهر أن املغرب مل يكن بعيدا عن الصراع الديين واملذهيب الذي تأسس يف مرحلة مبكرة من الصار
عمر اإلسالم وأصبح بعد ذلك إحدى لوازم الدعوة حيل معها أينما حلت ؟ هل كان صراع اخلوارج جهادا 

جهادا ؟ وضد  –فاطمية الدولة ال –أيضا ؟ وضد من ؟ وهل كانت الدعوة الشيعية حبروا املؤسسة لدولتها 
إذن نلغي من  –من ؟ وهل كانت حرب املوحدين إلزالة سلطان املرابطني جهادا كذلك ؟ وضد من ؟ علينا 

حسابنا يف التحليل التارخيي والثقايف كل العوامل املوضوعية الفاعلة يف حركة اتمع والتاريخ من أجل أن 
بية ، تلك اخلطاطة البسيطة اليت اختزلت التاريخ السياسي نسلم بأطروحة الباحث يف حتقيبه للثقافة املغر

   "االحتاد للجهاد " والثقايف املغريب يف شعار واحد هو 
وإذا كانت البداية اليت اقترحها حممد مفتاح منطلقا تأسيسا للتاريخ الثقايف املغريب ال تصمد أمام االعتراضات     

ملرتبطة ا عضويا وهي نشأة األدب املغريب العريب مع نفس البداية أي التارخيية العلمية املؤسسة ، فإن النتيجة ا
أين الشعراء ؟أين . تاريخ فتح األندلس فرضية يصعب التسليم ا قياسا إىل احلقائق التارخيية واألدبية املعطاة 
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من ذلك  الكتاب؟ وأين هي النصوص اليت ميكن أن تتخذ بداية حقيقته تأسيسه للتاريخ الثقايف ، ال شيء
  . اخلطبة املنحولة الذي استند إليه الباحث منسوبا إىل طارق بن زياد  - سوى النص

مل يتمكنوا من تقدمي أية صورة مهما كانت باهتة عن وجود  –ضمنيا  –الواقع أن مؤرخي اآلداب العرب     
عن ناظمني وافدين من املشرق أدب عريب مغريب يف هذه املرحلة ، عدا املقطوعات أو األبيات الشعرية اليت رووها 

أما أبناء املغرب الذين مل تكن شخصيتهم السياسية والثقافية قد تشكلت وانفصلت عن سياق . مع حركة الفتح 
اخلضوع والفتح واملواجهة كما مت تبيينه يف املنظور التحليلي السابق ، فإهنم مل يدشنوا حىت تاريخ فتح األندلس أية 

ك احلركة اليت سيتأخر ظهورها إىل مرحلة تارخيية الحقة حينما تتشكل اإلمارات تل. حركة ثقافية فاعلة 
ويف هذا الصدد فإن األندلس سبقت املغرب يف ظهور احلركة الثقافية العربية املغربية بعد أن استقرت      . املغربية

على أن ما .  دين من املشرق الدولة األموية ا، وإن كانت هذه احلركة قد ظلت تتغذى لفترة طويلة بقدوم الواف
هو أن حركة العلم اخلاصة بالرواية والفقه قد ارتبطت عضويا بانتشار اإلسالم ومن مث  –هنا  –ينبغي اإلشارة إليه 

فقد كان ظهورها سابقا متقدما عن حركة األدب والفكر اليت اقترح العروي هلا تارخيا متأخرا نسبيا مرتبطا 
بين زيري وبين محاد الصنهاجيني الذين « ، ذلك أن د يف شرق ووسط املغرب الكبريبإماريت بين زيري وبين محا

تعربوا تعريبا تاما هم الذين أوطنوا حقيقة الثقافة العربية يف بالد املغرب ، وذلك باحتضان أطرها االجتماعية 
ياة الذي ال تنشأ هذا النمط اخلاص من احل... من أة ومراسيم سلطانية وحياة بالطية وجمالس علمية ، 

يرجع الفضل يف توطينه يف بالد املغرب إىل الدولة الصنهاجية ... وترعرع اآلداب باملفهوم العريب إال يف كنفه 
.. كان املثقفون هم الفقهاء والعباد ... قبل القرن الرابع اهلجري كانت الثقافة منحصرة يف العلم والرواية .. 

راء ، الكتاب ، رواة األخبار فكلهم وافدون على املنطقة من املشرق أو من الشع: أما األدباء باملعىن الضيق 
  206».. لكن أيام بين زيري كانت الثقافة العربيــة قد تأصلت . األندلس 

لنقدي ال يسمح بتغييب أي مهما كان صواب االجتاه الذي تسري فيه قراءة العروي ، فإن منطلقها التارخيي ا    
حقيقة نشأة الثقافة العربية ويف أول تلك املسائل . من املسائل املعقدة واملرتبطة بإشكال حتقيب الثقافة املغربية 

املغربية وشروط انبثاقها التارخيي باعتبارها قاعدة كل حتقيب يبحث يف اجتاه استقالل املغرب وخصوصيته 
دة هلذه املسألة فإن حممد مفتاح قد صاغ خطة حتقيبه بطريقة تغيب متاما قضية ورغم القيمة املؤك. الثقافية 

النشأة هذه مركزا على الرمزية اإليديولوجية للحدث السياسي كمعلم للبداية و النهاية ، ومستوحيا 
  . ا الدالالت الثقافية من منطق األحداث التارخيية اليت انتقاها ، ال من اآلثار األدبية والعلمية نفسه

هكذا وعلى صعيد اللحظة التارخيية اليت انطلق منها حتقيب الباحث كما على صعيد اللحظة التأسيسية     
للثقافة العربية املغربية ، يفتقر حتقيب حممد مفتاح لشروط وأسس التحليل التارخيي العلمـي ليتأكـد انتماؤه 

فاهيم واآلليات العلمية اليت اجتهد يف حشدها امل" ترسانـة " برغم " القراءات اإليديولوجية " إىل حدود 
  . إلجناز عملية التحقيب 

بداية التحقيب ليست إال عنصرا أوال من بنيته الكلية اليت استكمل حممد مفتاح صياغتها يف عهود أربعة مؤكدا     
املفردات  –الباحث دون أي تصريح أو اعتراف من  –هو نفسه الطابع اإليديولوجي لتحقيبه اجلديد الذي تنبئ به 
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فالدعوة ، االحتاد ، اجلهاد ، اجلهاد األكرب ، اجلهاد األصغر، اهليمنة، التحصني   : اليت صيغت منها أطروحته
يصنع أفقا إيديولوجيا كثيفا ومشوليا وملفتا خيتفي معه البعد الثقايف األديب  كل ذلك.البعث ، التحرير والبناء 

ربية ، الثقافة اليت ارنت خصوصيتها يف التحقيب املقترح بشعار إيديولوجي الذي ميكن أن مييز الثقافة املغ
روحها املوجه على مدى احلقب األربعة اليت -يف نظر الباحث  –الذي شكل  "االحتاد للجهاد " صارخ هو 

يب يف هذا املستوى ميكن أن نستعيد سؤاال أساسيا سبق طرحه تعقيبا على خطة التحق. تألف منها التحقيب 
املقترحة أال وهو إذا كان الروح املوجه ؛ االحتاد للجهاد ، هو نفسه مل يتغري على مدى احلقب األربعة فكيف 

وتفاوتت آمادها ؟ وبصيغة أخرى هل يعكس تعدد احلقب متايزا ثقافيا حقيقيا بينها  –إذن  –تعددت احلقب 
لثقايف املغريب زمنا ثقافيا واحد متصال ما دام الروح برغم اشتراكها يف روح موجه واحد ؟ وملاذا ال يكون التاريخ ا

  الذي جيسده هو نفسه مل يتغري ؟ 
من مثانية قرون يف حقبة اهليمنة إىل أقل من : لقد اختلفت حقب الثقافة األربع يف آمادها الزمنية اختالفا بينا     

مدى مفتوح عمره ما يشارف على القرن قرن يف حقبة التحصني ، إىل أزيد من قرون ثالثة يف حقبة البعث ، إىل 
  : يف حقبة التحرير والبناء ، هذا التفاوت بني احلقب ميكن حبثه من جانبني اثنني 

حيث تصدر احلقب األربع عن روح عصر واحد ، ومن مث فهي مل تعرف أي  :الفارق اإلبستمولوجي : أوال 
اعتبارها حقبا متمايزة أو جمسدة ملضامني  –ساس ذلك على أ –حتول حقيقي على الصعيد املعريف الثقايف وال ميكن 

  . واجتاهات ثقافية وعلمية خمتلفة 
فإن الباحث قد اسند إىل هذه احلقب األربع وظيفة تارخيية سياسية واحدة  :يف املنظور السياسي التارخيي: ثانيا 
سيا من حيث املبدأ وإن كانت ومن مث فهي أيضا غري متمايزة سيا" الدعوة إىل الوحدة من أجل اجلهاد " هي 

. " مشاله " إىل حلظات انتصار أو هزمية ، قوة أو ضعف بالنسبة إىل الصراع بني املغرب و  –تارخييا  –تؤشر 
وضع االنتصار والقوة وجيسده : وذا املعىن ميكن فصل احلقب على أساس وضعني سياسيني تارخييني متقابلني 

وضع اهلزمية والضعف وجيسده سقوط األندلس ، احتالل : ن ، التحرير فتح األندلس ، واقعة وادي املخاز
    .الشواطئ املغربية ، احلماية 

والذي  –خيفي متاما وضع اهلزمية والضعف  –انسجاما مع هناياته اإليديولوجية  –على أن حتقيب الباحث     
راجع والضـعف إذ جعل مـنها بإضفاء تسميات ملتبسة إن مل نقل مضللة على حقب الت –هو واقع تارخيي 

لقد اكتسب التاريخ املغريب بكل أوضاعه وحقبه يف منظور القراءة اإليديولوجية ".حتصينا ، وبعثا ، وحتريرا " 
  .  مدلوله اإلجيايب املطلق 

 اليت مارسها الباحث على الفصل والوصلعلى أن الناحية األهم يف بنية التحقيب اجلديد هي هذه العملية من     
اليت متتد  حقبة اهليمنة: ذلك أن املالحظة األوىل لعناصر التحقيب ميكن أن متيز بني قسمني فيه. التاريخ املغريب 

احلضاري للثقافة العربية اإلسالمية يف  –يتعلق تارخييا باملاضي مثانية قرون كاملة ومتثل القسم األول الذي 
؛ وكلها التحصني ، والبحث ، والتحرير:  باحلقب الثالثل أما القسم الثاين فيتص. املغرب الكبري واألندلس 

، فكيف إذن فصل املاضي احلاضر للغرب تقع يف املدى التارخيي واجلغرايف ملا عرف حديثا باملغرب األقصى 
ضمن  –؟ وكيف ركب هذا املاضي نفسه ) املغرب الكبري (= اإلسالمي عن احلدود الكاملة اله التارخيي 



  

ليصبح جمرد حقبة تأسيسية يف تاريخ املغرب األقصى؟ هذان سؤاالن ضروريان للكشف عن  –خطة التحقيب 
  .  أحد جوانب األدلوجة اليت اشتغل الباحث لتربيرها

الواقع أن الباحث ومن أجل صياغة بنية حتقيبه اجلديد مارس عملية انتقاء على التاريخ املغريب فانتزع أحداثا     
، سقوطها ، معركة وادي املخازن ، وهي معركة جرت على أرض املغرب األقصى فتح األندلس : مخسة هي 

م ودارت فيها املواجهة بني جيش الدولة السعدية وجيوش الربتغال الغازية ، ومت فيها النصر للمغاربة  1578سنة 
ة وحترير انتهت وما ظهر يف مواجهتها من حركة مقاوم 1912اإلسبانية على املغرب سنة  –مث احلماية الفرنسية 

اليت استند إليها الباحث يف حتديد حقب التاريخ  املعامل –األحداث وهكذا فإن .  1956باستقالل املغرب سنة 
: احلضاري التارخيي للغرب اإلسالمي مها  –حدثان يتصالن باملاضي : الثقايف املغريب تعرف نفس القسمة السابقة 

معركة وادي املخازن  : ل بالتاريخ الوطين للمغرب األقصى هي فتح األندلس وسقوطها ، وأحداث ثالثة تتص
  . احلماية الفرنسية ، استقالل املغرب 

فسواء من جانب احلقب املقترحة أم من جانب األحداث التارخيية املنتقاة فإن بنية التحقيب اجلديد تؤكد     
مي عن مداه التارخيي الطبيعي  عملية مزدوجة من الفصل والوصل ، فصل املاضي التارخيي للغرب اإلسال

  . ووصل ذلك املاضي نفسه حبلقات تاريخ املغرب األقصى 
والوصل ويف ما إذا كان يستنبط نزعه إقليمية حتاول أن من أجل أن نكشف الداللة العميقة هلذا الفصل     

ملنظور الذي يورد تصادر التراث املغاريب حلساب الكيان احلديث للمغرب األقصى، ينبغي البحث يف جانب ا
ويف هذا السياق ميكن .  من خالله األحداث ، ويذكر األمساء ، وحيدد الوقائع وينسبها إىل أوطاا وأزمانه

  : الوقوف مع بعض النصوص 
يذكر الباحث كمثال عن السلطة احلاكمة باعتبارها قوة مادية منشئة وجامعة لألنساق اتمعية والثقافية     

على شاكلة كثري من سالطني العصور  –فالسالطني املغاربة « :فمن هم ؟ جييب الباحث . بة السالطني املغار
املهدي : كانوا حيكمون ويفتون ويشعرون وجياهدون ومن أشهر األمثلة يف الثقافة املغربية  –القدمية والوسيطة 

سياسيني وفقهاء وقد كان مساعدوهم . بن تومرت ، املنصور السعدي ، وحممد بن عبد اهللا العلوي 
   207»... وشعراء

عند فاعلية السرد يف صياغة املوقف التارخيي صياغة ختفي احلقائق البد يف هذه الفقرة من الوقوف     
بواسطة  املوضوعية للواقع التارخيي ، وتضع بدال عنها املنظور اإليديولوجي كــحدث بــديل يأخذ

عهد :وحبركة سردية سريعة جتمع عهودا تارخيية ثالثة  –فالفقرة السابقة .  لسرد صورة الواقع التارخيي نفسها
الدولة املوحدية بعلمها املهدي بن تومرت، عهد الدولة السعدية و سلطاا املعروف باملنصور الذهيب ، وعهد 

هم أشهر األمثلة على السالطني املغاربة الذين هؤالء  .الدولة العلوية باسم املــــوىل حممد بن عبد اهللا 
وهي  -وذه الصيغة السردية تكون الدولة املوحدية. كانوا جيمعون بني اجلهاد والفتوى والشعر واحلكم 

حلقة يف عهود دول وثقافة املغرب األقصى ، فداللة السابق يف هذه العبارة  تتحدد  -دولة مغاربية ال مغربية
  .كما هو واضح  -ورة ضر -بداللة الالحق
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كسلف  –وفق هذه السردية  –فإن املهدي بن تومرت مؤسس الدولة املوحدية يتحدد انتماؤه وباملثل     
وال ينبغي أن يفوتنا يف هذا السياق أن داللة . السعدية والعلوية : تارخيي لسالطني املغرب األقصى يف الدولتني 

، هذه التسمية األخرية اليت مل " املغرب األقصى " -حتديدا -كما حتددها لغة الباحث تعين" املغرب"لفظ 
وحده وهو يقصد يف الواقع  تاريخ وثقافة املغرب ) املغرب ( يستعملها الباحث مطلقا حيث اكتفى بلفظ 

وهكذا فإن سردية الباحث قد صادرت لفظ املغرب مقابل املشرق لتجعل منه علما للمغرب . األقصى 
وتسمية ) املغرب ( ءة احتواء التراث املغاريب انطالقا من املرادفة بني تسميته التارخيية األقصى ، لتنطلق قرا

  ) .املغرب األقصى(القطر احلديث 
ويف ضوء هذه اللغة السردية اليت متارس عملية تعديل داليل بآلييت توسيع أو تضييق ملدلول الكلمات واألمساء     
هكذا جاهد املسلمون األجنيب يف « : املغريب  بيان دورية التاريخ الثقايفأن نقرأ نصا آخر للباحث أورده يف ميكن

األندلس ففتحوا أرضه مث أخرجهم منها مث انتصروا عليه يف واقعة وادي املخازن مث فرضت احلماية مث وقع التخلص 
   208».. منها 
، أما ، هذا ما تعيــنه مقدمة الفقرة" املسلمون" جه األجنيب يف األندلس هو إن الطرف التارخيي الذي وا    

فتتحدد بواسطة األفعال التارخيية اليت قاموا ا أو وقعت ضدهم فالذين    ) املسلمني ( املهمة التارخيية هلؤالء 
عة وادي املخازن يف وق) انتصروا ( منها هم أنفسهم الذيــــن ) أخرجهم ( أرض األجنيب و ) فتحوا ( 

تتوحد هوية املسلمني الذين ) هم ( فبآلية ضمري الغائب . منها ) ختلصوا ( مث ) احلماية ( مث فرضت عليهم 
حاضر  –فتح األندلس ، سقوطها  وية املسلمني الذين تعلق م ماضي : تعلق م ماضي التاريخ املغريب 

االستقالل ، وهكذا بفضل هذه السردية األدلوجية تصبح وقعة وادي املخازن، احلماية ، : املغرب األقصى 
الكتلة البشرية التارخيية اليت أجنزت هذا الفعل التارخيي املتعاقب من فتح األندلس إىل استقالل املغرب األقصى 

  "  املغرب األقصى"ذات هوية واحدة ؛ إا حتديدا مغاربة 
ريخ الدولة املغاربية عضويا يف التاريخ الوطين للسلطة يف تا –ضمن السردية التارخيية للباحث يندمج إذن     

املغرب األقصى، فيصبح األول سلفا وتراثا خاصا للثاين ، وضمن نفس السردية تندمج األمة املغربية 
  . اإلسالمية بكل فعلها التارخيي يف اهلوية الوطنية لشعب املغرب األقصى 

املغريب ضمن إطار ث ، تتضح أكثر حينما يعيد وصف دورية التاريخ إن عملية الدمج هذه اليت ميارسها الباح    
اتمع " بأنا"الباحث " أنا"ويف صيغة سردية مغايرة يندمج فيها ) إسبانيا (= عالقة املغرب األقصى بشماله 

 خينا تارهي اليت أسهمت إىل حد كبري يف توجيه  عالئقنا بشمالناإن نوع «  )حنن ( املغريب بواسطة ضمري الـ 
عليهم يف وقعة وادي املخازن، مث فرضهم  ترابنا فانتصارنامنها ، مث احتالهلم ألجزاء من  وإخراجنالبالدهم  فتحنا

   209» ..عنافإجالؤهم  علينااحلماية 
الذي يتقمص من خالله ) نا ( املتكلم  بضمري -هنا –خالفا للفقرة السابقة ، فإن السرد التارخيي يتعلق     

وبطريقة أكثر وضوحا ومباشرة نسبة التاريخ  - مرة ثانية  –، ويؤكد املغاربة مجيعا :الباحث صوت أبناء وطنه 
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"  أوروبا"؛ التاريخ الذي انبثقت وقائعه بعامل الصراع الذي جرى بينهم وبني مشاهلم ) وحدهم ( املغريب إليهم 
وأرضهم اليت ) أخرج ( وهم من ) فتح ( املغاربة من  –فكانوا هم  - وجه اخلصوص  على"  إسبانيا"أو 

احتلت أجزاء منها ، وهم من انتصر يف وقعة وادي املخازن ، وهم من فرضت عليهم احلماية وهم من أجلى 
  . احملتلني عن أرضهم 

فاء اهلوية الوطنية للمغرب األقصى آلية سردية مؤدجلة يف إضإن النصوص الثالثة السابقة تتكامل من خالل     
أو هي بعبارة أخرى تعيد صياغة ذلك . األندلس واملغرب : على املاضي التارخيي واحلضاري للغرب اإلسالمي

وهكذا أمكن الكشف عن الرتعة . املاضي التارخيي ضمن حدود اهلوية التارخيية للقطر املغريب احلديث 
أطروحة الباحث حممد مفتاح ، الرتعة اليت جتعل من املغرب األقصى  اإلقليمية املتخفية اليت تنطوي عليها

املركز الذي ابتدأت منه وعادت إليه حركة التاريخ العريب اإلسالمي بكل جتلياا السياسية والثقافية يف الغرب 
  . اإلسالمي بأمجعه 

ث عن الشرعية والوحدة للحاضر البح –بال شك  –ملاذا توحيد املاضي يف إطار حدود املغرب األقصى ؟ إنه     
حاول «: النسقية القائمة على الوحدة والتراتب –يقول حممد مفتاح بصدد اختياره للمنهاجية الشمولية . نفسه 

حبثنا أن يأخذ بالتراتبية املنفتحة واملتنورة إلثبات مركزية ما ضمانا لوحدة األمة والوطن و خوفا من التشرذم 
تقر العقالنية بني أفراد اتمع؛ العقالنية السياسية واالجتماعية والدينية ، فمن أراد أن واحلروب األهلية ريثما تس

  . 210»...حيرق املراحل فإنه حيرق نفسه 
املعريف واإليديولوجي يتداخالن ويتكامالن ويوظف أحدمها األخر بطريقة قصدية وواعية  –إن املنهجي     

تلك املقصدية . هاجية التحقيب ، بنيته وأطروحته تتظافر مجيعا لتربير مقصدية الباحث اإليديولوجيةولذلك فإن من
الرتعة اإلقليمية أو مركزة التاريخ الثقايف املغاريب يف حدود : اليت كشف التحليل السابق عن جانبها األول 

إن أطروحة . توحيد احلاضر وبناء شرعيته  :املغرب األقصى ، أما جانبها اآلخر فهو الغاية الثانية من التحقيب
الباحث اليت اختذت الوحدة واجلهاد مبدءا للتاريخ املغريب استهدفت يف الواقع تشييد منظورين متكاملني بشأن 

  : شرعية احلاضر وعالقته باملاضي 
  . حتاد للجهاد من خالل ربطهما بوظيفة سياسية تارخيية واحدة هي  اال تشييد وحدة املاضي واحلاضر :األول 
التأكيد على الرسوخ : أحدمها: منطلق أصلني تضمنتهما أطروحة الباحث من  تأسيس شرعية احلاضر: الثاين 

إضفاء : التارخيي واالمتداد الديين للحاضر السياسي املغريب من خالل ربطه باملاضي السياسي املغاريب، وثانيهما
سياسي املغريب من خالل حتديد ماهيته التارخيية على أساس طابع الشرعية الدينية املقدسة على احلاضر ال

  حتقيق الوحدة ، والقيام باجلهاد  : وظيفتني مقدستني تارخييا ودينيا 
اليت أطرت حتقيب الباحث يف صعيد " األدلوجة " هي إن الرؤية التوحيدية وما تنطوي عليه من نزعة إقليمية     

وهي الرؤية اليت أعاد الباحث من خالهلا قراءة التاريخ السياسي . ية البنية واألطروحة واملنطقات املنهاج
الثقايف املغريب يف ضوء عملية البحث عن املعطيات األدبية والسياسية اليت جتسد روح التوحيد للجهاد ضمن 

: تلك املراحل اليت سيتم تناوهلا يف هذه الدراسة على قسمني.  إطار كل مرحلة من مراحل التحقيب األربع
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التحصني ، البعث ،التحرير وبناء الدولة : القسم األول يتناول حقبة اهليمنة ، بينما خيتص الثاين باحلقب الثالث 
  . العصرية

، ولكن  احلقبة األكرب تارخييا وحضارياسيقتصر القسم األول على حقبة اهليمنة وحدها، ليس فقط باعتبارها     
لسفية والبالغية واألصولية والشعرية من حتليل وقراءة لدى الباحث بسبب ما حضيت به آثارها الف –أيضا  –

ما تغيأه مفكرو املغارب إىل « حيث أعاد الباحث تأكيد أطروحته املركزية من أن " التلقي والتأويل"ضمنها كتابه 
 211»... اجلهادمنتصف القرن اهلجري التاسع من كتاباهتم وتأويلهم هو توحيد األمة وتوحيد الدولة للقيام بأعباء 

تفاعلية عالقية أي منهاجية بنيوية كشفت عن نوع اآلليات اليت منهاجية ... « ومذكرا بطبيعة منهاجيته مبا هي 
  212»..حتكمت يف بناء كل مكتوب على حدة ومنهاجية نسقية أثبتت التفاعل والتعالق بني املكونات احملللة مجيعا

على أن الباحث مل يتردد يف إدراج كل العناوين املنهاجية املستعملة يف حتليل اخلطاب معلنا حضورها مجيعا     
ضمن اختياره املنهجي غري مكترث مبا ميكن أن يطرح من عالمة استفهام كبرية وملحة عن مدى االنسجام الذي 

نظرية "أدوات املنهاجية النظرية والوصفية هي مبادئ ... « وهكذا كانت . قهيف وسع هذه املنهاجية املركبة حتقي
يف صيغتها األصلية واملوسعة ونظرية " الشاهد األمثل " ومشاة ونظرية "  استعارة"مبا تعنيه من مقايسة و" التناسب

    213»"... التلقي والتأويل "ونظرية " التداوليات"
 الواقع منهاجية حتترف استعمال كل اآلليات املتاحة يف ميادين التحليل العلمي املختلفة دون النظر ا يفإ    

" كل شيء" يف ميدان املنهج من أجل حتليل" كل شيء"إىل احلدود املنطقية واإلبستمولوجية بينها فهي توظف 
دون شك ولكنها هلذا السبب ذاته  إا منهاجية ال تراعي حق املنطق. يف ميدان النصوص واآلثار الثقافية

كل شيء يشبه "التشابه واالنسجام والتواصل حيث  منهاجية خملصة لرؤيتها الفلسفية اهلرمسية القائمة على
وحيث تتحقق وحدة املنهج كما حتققت بنفس الرؤية وحدة املوجودات ، وحدة " . ءوينسجم ويتصل بكل شي

  .ملعرفية التاريخ ، وحدة النظم ، و وحدة اآلثار ا
تلك كانت الفرضية املركزية ؛ واملنهاجية املعتمدة يف قراءة الباحث للتراث املغاريب من خــالل عيناته     

االجتاه البالغي املنطقي ، االتـــجاه التأويلي الفلسفي الكالمي : الكربى اليت أدرجها يف تيارات ثالثة 
لباحث فرضية االحتاد واجلهاد يف هذه اخلطابات املختلفة ؟ إنه فكيف قرأ ا. األصويل مث االجتاه الشعري التصويف 

  . اجلواب الذي ستقع إجابته يف مدى الفصل التايل من هذه الدراسة
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قد منح السلطة احلاكمة يف إطار تارخيه الثقايف دورا " حممد مفتاح " كما سبق أن كشف التحليل ، فإن      
" روح االحتاد للجهاد"مركزيا فاعال باعتبارها القوة املادية املنشئة لألنساق االجتماعية والثقافية ، ولذلك اعترب أن 

يتأسس ابتداء كإرادة سياسية للنخبة احلاكمة يف املغرب عربت عن وجودها  –كقوة موجهة للثقافة املغربية  –
أن فتح العرب واملسلمون الغرب « فمنذ . التارخيي مرتبطة حبركة الفتح اإلسالمي لبالد املغرب واألندلس 

أي حتقيق الوحدة االجتماعية والوحدة " هاد الدعوة إىل االحتاد للج" اإلسالمي كان هوس النخبة احلاكمة هو
    214»...الثقافية والوحدة السياسية لكن احملاوالت األوىل باءت بالفشل لعهد الدويالت املتنازعة 

التجلي الفعلي األصلي لروح لقد كانت السلطة املغربية احلاكمة اليت أفرزهتا عملية الفتح هي املنطلق األول ، و    
االحتاد للجهاد ، ولذلك فإن الباحث قد عرض جتليات الروح املوجه على صعيد السلطة السياسية أوال باعتبارها 

إنه الترتيب نفسه .نسقا مؤسسا، مث على صعيد األعمال األدبية والفكرية والعلمية باعتبارها أنساقا فرعية مؤسسة 
ؤية التوحيدية للتراث املغريب من منطلق السؤال امللح بشأن الواقع السياسي الذي سيتم وفقه حتليل الر

  .والثقايف عن مدى توافق ذلك الواقع مع دعوى النظر التوحيدي للباحث ؟ 
   :فرضية التوحيد وواقع االنقسام : النسق السياسي : أوال 

                                                  
  165ص ،التشابه واالختالف  ،حممد مفتاح  -214



  

إلطالق بأن غاية السلطة احلاكمة للمغرب يؤكد حممد مفتاح يف الفقرة السابقة ومن خالل سردية التعميم وا    
على أن احملاوالت  .الدعوة إىل وحدة األمة ووحدة الدولة من أجل النهوض بواجب اجلهاد: كانت دائما 

املختلفة اليت جرت منذ الفتح وحىت أواسط القرن اخلامس اهلجري من أجل حتقيق تلك الغاية الكربى كلها باءت 
جلدية األوىل هي ما مت على عهد الرابطني الذين متكنوا من ممارسة عملية التوحيد يف بالفشل ، وكانت احملاولة ا

 تألف اجليش املرابطي من أعراق خمتلفة  :عسكريا مت توحيد املغرب واألندلس ؛  :سياسيا : مستويات متكاملة 
  .بلية من األندلس اختفاء العصبية الق :اجتماعيا تغلب املذهب املالكي والعقيدة األشعرية ؛  :دينيا 
مث تعززت روح التوحيد على عهد املوحدين حيث حتققت وحدة العقيدة واملذهب على التعاليم املذهبية اليت     

ودون أن تأبه سردية الباحث إىل الفارق العقائدي واملذهيب بني املرابطني واملوحدين . جاء ا املهدي من تومرت
وانتهى بالقضاء عليهما معا واحدة بعد أخرى ، ربطت حلقات التوحيد والصراع الذي استلزمه بني النحلتني 

السياسي اليت أجنزهتا الدولتان مبا أجنزه املرينيون بعدمها ، حيث أعادوا العمل باملذهب املالكي والعقيدة األشعرية 
قصد التوحيد وتصوف اجلنيد ، وكان العمل العسكري هلذه الدول الثالث من منظور الباحث جمسدا هو اآلخر ل

؛ وانتصر املوحدون يف جهادهم داخل " الزالقة"واجلهاد حيث انتصروا يف األندلس على األسبان يف معركة 
وكذا سار املرينيون على طريق اجلهاد حيث عرب اثنان " العقاب"واهنزموا يف معركة " األرك " األندلس يف وقعة 

انتصار واهنزام وذلك قبل أن يترك األندلسيون إىل  يعقوب وأبو احلسن مرات عدة كانت بني: من أمرائهم 
      215مصريهم

يعيد الباحث تأكيد نزوعه اإلقليمي  –اليت سبقت اإلشارة إىل طبيعتها–" السردية األدلوجية"ضمن هذه     
" املغرب األقصى " إىل ثقافة " اأساس"ففي إطار حتقيبه املوجه . الواضح فيما يتصل بإعادة قراءة التاريخ املغريب

يؤرخ لدوليت املرابطني واملوحدين باعتبارمها سلفا سياسيا للدولة املغربية احلديثة اليت أخذت حدودها اجلغرافيـة 
  .   احلالية ترتسم ابتداء من عهد املرينيني

مصادرة التاريخ إلقليمية على هذا النحو يضع الباحث اجلانب األول من املصادرة اليت تقتضيها الرتعة ا     
يف الواقع  –املرابطني واملوحدين على أن هذه املصادرة ليست : السياسي املغاريب ممثال يف أبرز كياناته التارخيية 

: فهناك أوال . إال جزءا من املضمون األدلوجي الذي حتــــمله سردية الباحث يف الفقرة السابقة  –
اختزال الفعل السياسي : ثانيا : اكمة تسعى إىل االحتاد واجلهاد ، وهناك احلكم بتشكيل مبكر لنخبة مغربية ح

غري  –إننا إزاء عملية تبسيط . العسكري للحركات واإلمارات والدول املغربية ضمن حدود الدعوة نفسها 
ل ميكن فه. حلركية التاريخ املوضوعية واملعقدة اليت أخذ املغرب من خالهلا مساره التارخيي الطويل –مربرة 

عندما يؤخذ يف احلسبان ذلك املخاض العسري والطويل الذي عرفه انبثاق االستقالل التارخيي السياسي 
ضمن السياق  -للمغرب الكبري ، أن نسلم بوجود خنبة سياسية حاكمة ليس هلا هم غري اجلهاد ؟ وهل ميكن 

معزوال  –املغرب األقصى مثال  –ب الكبريأن ينجز علميا تاريخ واحد من أقاليم املغر –التارخيي القدمي نفسه 
حبركيته وعوامله املوجهة وروحه اخلاص املميز قوميا وسياسيا ؟ وهل ميكن احلديث عن دولة مؤسسة تارخييا 
على أساس هوية وحدود اإلقليم الذي قامت عليه ؟ وهل من اجلائز بعد ذلك كله أن تتخذ شعار الدعوة 
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على مدى  –طبعا  -ا لفهم حركة قيام الدولة يف املغرب، ويف غري املغربالدينية وحدها أساسا وحيدا مطلق
  عهوده املتعاقبة ؟ 

باألفق التارخيي الواقع أن طبيعة الدولة اليت ظهرت يف املغرب الكبري بكل أقطاره بعد انتهاء عهد الفتح  ترهتن     
يف عمقه االجتماعي من واقع التكوين  والثقايف الذي استقر يف املغرب عقب الفتح ؛ ذلك األفق الذي يتشكل

القبلي للمجتمع املغريب ؛ ويف بعده الديين الثقايف ضمن حدود احلركات السياسية الدينية املختلفة اليت توايل 
  . ظهورها واصطراعها يف املغرب بالتزامن مع عملية انتشار اإلسالم واعتناقه من طرف املغاربة 

ينية املذهبية أفقا سياسيا تارخييا بالنسبة إىل املغرب الكبري كله مت يف إطاره وهكذا فقد كانت احلركات الد    
ممارسة عملية تأسيس الدولة، بدءا بشكل اإلمارة املستقلة وانتهاء بشكل الدولة الكربى ذات الطابع اإلمرباطوري 

تكن خاصة ببالد املغرب وحدها   على أن هذه احلقيقة التارخيية مل. اليت أخذت يف اإلطار اإلسالمي تسمية اخلالفة 
فقد درج كل من طمع يف سلطان أن يركب سبيل الدعوة الدينية يف . وإمنا كانت سائدة أيضا يف بالد املشرق 

، حىت أن رموز بعض احلركات الدينية السياسية كانوا وافدين من املشرق إذ سرعان ما تفتح هلم املغرب
عبد "بني أبناء املغرب لتأسيس إمارة أو ملك أو خالفة ، فقد كان  الدعوة الدينية طريق التعبئة السياسية

، وكان إدريس األول " بتهارت"فارسيا خارجيا قدم من املشرق وأسس الدولة الرستمية " الرمحن بن رستم
علويا جاء " عبيد اهللا املهدي"مث كان . علويا فر من وجه العباسيني وأسس دولة األدارسة يف املغرب األقصى 

وهكذا فقد . ن املشرق بعد أن توطدت أركان دعوته الفاطمية يف املغرب أواخر القرن الثالث اهلجري م
داخل اتمعات اليت دانت باإلسالم قدميا أدلوجة أو ذريعة الوصول إىل السلطة اليت " الدعوة الدينية " كانت 

هذا التحليل ميكن أن نفهم كيف وضمن حدودها . يتحقق بواسطة رمزيتها إقامة السلطان وإنشاء الدول 
  . استعمل النسب العلوي يف كل البالد اإلسالمية كرمزية سياسية يتعضد ا كل داع إىل سلطان 

فسواء يف املشرق أم املغرب فإن األدلوجة اليت يتحقق يف أفقها حركة تأسيس السلطة واحدة ، إهنا تأخذ دائما     
اليت ميأل صداها تاريخ احلركات " األدلوجة السياسية " كن هذا املظهر وهذه ول" الدعوة الدينية املذهبية " مظهر 

  . العوامل املوضوعية الفاعلة يف ذلك التاريخ  –حبال  –الدينية يف اإلسالم ؛ ال تستوعب 
مسا برغم جمتمعا قبليا بامتياز، ظلت العصبية القبلية يف تارخيه عامال فاعال حمركا وحالقد كان اتمع املغريب     

ويف إطار تارخيية . ما أصاا من تعديل مل ميس جوهر عملها على الصعيد السياسي بتأثري العقيدة اإلسالمية 
  العصبية القبلية يف املغرب وآثارها احلامسة يف تارخيه انتهى ابن خلدون من صياغة نظريته عن العصبية والدولة 

ز بني األدلوجة ؛ وواقع التاريخ ميكن أن نفهم حقيقة الفعل وضمن هذا اإلطار التحليلي حيث يقع التميي    
السياسي الذي مارسته احلركات الدينية السياسية يف الغرب اإلسالمي ؛ فبقدر ما كانت تلك احلركات تعمل 

واقع الصراع : ضمن منظور الدعوة الدينية لتأسيس الدولة ؛ بقدر ما كانت تتحرك من منطلقها التارخيي العميق 
  . بلي يف اتمع املغريب واملتجه بصورة حتمية حنو حتقيق السلطة والسيادة الق

اإلطار السياسي الذي يتم فيه التعبري عن التحفز القبلي املستمر للسيادة لقد كانت الدعوة املذهبية     
نهاجة مث زناته وتشكيل اإلمارة ؛ وكان التاريخ السياسي تبعا لذلك مناوبة للسلطة بني القبائل املغربية ؛ ص

فصنهاجة مث مصمودة ، وكان الصراع املزدوج تارخييا بعاملي العصب القبلي والرتوع املذهيب سببا لواقع 



  

وقد عرفنا فيما سبق أن درسناه « : والذي أكده أحد الباحثني بقوله  االنقسام الذي عرفه تاريخ املغرب الكبري
ه خالل العصور الوسطى هو التفرق ، أما التجمع والتوحد أن الوضع الطبيعي فيإىل اآلن من تاريخ املغرب 

... وذلك نظرا التساع املغرب الشاسع ؛ واختالف طبيعته اجلغرافية  السياسي فكانا ظاهرتني غري معروفتني
أو البدو الرحل وأنصاف الرحل  جذم البتر: ونظرا كذلك النقسام أهل املغرب إىل اجلذمني الكبريين التقليديني 

   216»...أي احلضر املستقرين وهم املعروفون بالصنهاجية واملصامدة  وجذم الربانسوفني بالزناتية ، املعر
املغرب كانت الوحدة هدفا بعيد املنال ال يقع إال يف  ويف ظل واقع التفرق واالنقسام الذي طبع تاريخ    

حدث ذلك يف : فترات حمدودة وبصورة قسرية حتت ظرف اهليمنة املؤقتة اليت تفرضها إمارة من اإلمارات 
ومع أن الدولة . سيطرة الفاطميني منتصف القرن الرابع ؛ مث يف ظل الدولة املوحدية منتصف القرن السادس

. لة مغربية الطابع واللحمة إال أا مل تتمكن من توحيد املغرب الكبري إال فترة وجيزة املوحدية كانت دو
وكانت حرا الداخلية ضد اخلارجني عليها والطاحمني إىل االستقالل عنها تعدل أو تفوق جهادها ضد 

  . اإليربيني الذين كانوا قد بدأوا يف وقت سابق حركة استرداد األندلس 
هو ما يضعنا على أرض صلبة فيما ن واقع الصراع القبلي املتدثر بالنحل املذهبية يف اإلسالم ؛ وعلى هذا فإ    

ذلك الواقع الذي جتاهل الباحث . يتصل بتفسري املنحى الذي أختذه تشكل الدول يف الغرب اإلسالمي كله 
بطابعها " ىل االحتاد واجلهاد الدعوة إ"فاعليته الصارخة مستسلما إىل األغراض األدلوجية اليت تتيحها مقولة  

فكيف جرت فاعلية ذلك الصراع القبلي واملذهيب على صعيد تأسيس السلطة . التربيري املتعايل على التاريخ
   وعملها يف الدولة املغربية القدمية ؟

  
    :احللقة التأسيسية ودولة العصبيات : األمويون يف األندلس  - 1

سياسي الذي يسمح باختبار فاعلية الصراع القبلي واملذهيب يف حدود املرحلة اليت إذا حددنا اال التارخيي ال    
ركز عليها الباحث ، فإن التركيز سيقع على الدولتني املغاربيتني الكبريتني املرابطية واملوحدية ؛ أما إذا أخذنا يف 

قد  –وحسب تقديره  –لنظر إىل أهنا االعتبار الدور التأسيسي الذي أسنده للدولة األموية يف املغرب واألندلس با
صاغت األطر اإليديولوجية املميزة للدولة املغربية فإنه ال مناص من اختبار واقع السلطة يف هذه التجربة اليت حاول 

. الباحث أن يصادر انتماءها التارخيي حينما جعلها حلقة تأسيسية يف التاريخ السياسي والثقايف للمغرب األقصى 
: الذي وضع أساسه احلضاري يف األندلس على عهد الدولة األموية واستكمل بناؤه يف مرحلة الدولتني إنه التاريخ 

ويف منظور هذا التشييد الذي يقيمه الباحث لوحدة . املرابطية واملوحدية حيث أصبحت األندلس والية مغربية 
خرى من أجل إحكام صورة جمدية املاضي ختتفي عناصر تارخيية وتربز أخرى ، وتوصل عناصر ببعضها وتقطع أ

  . ما وسع األمر للتاريخ املغريب 
قبل عهد الدولتني حيث مل تظهر " إقليم املغرب األقصى " هو واقع ما خيتفي يف صورة حممد مفتاح التارخيية     

ع وكانت سلطة األدارسة ذات طاب،  وعلى مدى قرون أربعة أية قوة سياسية منظمة وفاعلة يف أحداث املغرب
عشائري وحملي ال خيرج عن حدود الوالء الشكلي الذي دانت به بعض القبائل للوافد العلوي ؛ وكان 
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: الشمال خاضعا لنفوذ األمويني أما الشرق والوسط فكان قسمة بني قبائل زناتية خمتلفة النحلة املذهبية 
   .خوارج صفرية ، سنة مالكية 

بها اآلخر فيتعلق بالواقع السياسي واحلضاري الذي كان يعرفه مغرب هذا جانب من الصورة املغيبة ، أما جان    
حيث تأسست يف مقابل خالفة األمويني الدولة املغربية الزيرية بفرعيها يف القريوان وجباية  الوسط والشرق، 

هلذه  فإذا ومقابل عملية التغييب. حيث توطنت احلضارة العربية اإلسالمية بطابعها املغريب يف عهدها األول 
لقد قطع . الصورة التارخيية ؛ اجته الباحث إىل إبراز دور تأسيسي للدولة األموية بالنسبة إىل املغرب األقصى 

مغرب الوسط والشرق حىت ال يكون هلما : الباحث بني املغرب األقصى وبني حميطه التارخيي األقرب 
 صياغتها عن مغرب مستقل مهيمن مؤسس حضورمها التارخيي والثقايف يف الصورة التارخيية اليت يسعى إىل

  .حلضارة املغرب اإلسالمي 
الباحث بني املغرب األقصى واألندلس ليجعل من النهضة األندلسية املبكرة " وصل " وبديال عن ذلك     

ذات الرنني التارخيي املميز حلقة تأسيسية متأل بكل جدارة الفراغ الذي قطعه املغرب األقصى قرونا أربعة قبل 
  . أن تتجمع فيه فاعلية العوامل التارخيية اليت كان املغرب الكبري يراكمها يف وسطه وشرقه

هذا هو املنظور التارخيي الذي تؤسسه سردية الباحث يف مشروع حتقيبه للثقافة املغربية، ولكن الصورة حتمل     
فهل كانت : ارستها وأهدافها وجها آخر هو ما سيكشف عنه اختبار الواقع التارخيي للسلطة يف تكوينها ومم

   السلطة احلاكمة خنبة توحيد وجهاد واقعا وعمال ؟
كان الواقع السياسي واالجتماعي قد تأسس على  –احللقة التارخيية املؤسسة يف منظور الباحث  –يف األندلس     

كان الفاحتون « د قاعدة الوتر العصيب ، ومل يلبث أن كشف عن وجهه يف وقت مبكر من استقرار الفاحتني فق
وقد نشأ الصراع أوال بني العرب ... الذين دخلوا األندلس مع طارق ومغيث وموسى بن نصري من الرببر والعرب 

ويف صحبته عشرة آالف ... والرببر وبني اليمنية واملضرية من العرب أنفسهم ؛ مث دخل بلج بن بشار بن عياض 
الثانية فهي قليلة العدد وقد وصلت بصحبة أيب اخلطاب الكليب وقد ومسي هذا الطالعة األوىل ، أما الطالعة .. 

أضاف هؤالء الشاميون عنصرا جديدا إىل عناصر اخلصومة يف األندلس إذ احتد ضدهم البلديون العرب والرببر 
 وهؤالء الشاميون كونوا مع األمويني عصبية "بلدنا يضيق بنا فأخرجوا عنا " : وأخذوا حياربوهنم ويقولون 

   217… »واحدة
فمن هذه النواة التارخيية لالنقسام استمر الصراع العصيب واقعا فاعال يف تاريخ الدولة األندلسية ، مل حتجبه     

سياسيا واجتماعيا للدولة الناشئة  حركة اجلهاد اليت كان هدفها توسيع احلدود، واليت مل تضمن أبدا استقرارا 
عهد الدولة األموية ظل ما نسميه سيادة قرطبة شيئا نسبيا ، ألن .. «ولذلك فقد أكد إحسان عباس أنه ويف 

وإذا . احلكام مل يستطيعوا أن يضبطوا مجيع اجلهات األندلسية  وال انتهت م احلروب اخلارجية إىل االستقرار 
 توسيع احلدود و يف احلروب القائمة على العصبيات ؛ فإن عهد الدولة األموية قد كان عهد الوالة قد مضى يف
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ويف أيام األمري عبد اهللا كانت ... شغل كثريا بتثبيت احلدود وبالقضاء على الفنت اليت يثريها الطاحمون يف الداخل 
   218»...بية يف كثري من النواحياألحوال تنذر بتفكك األندلس إىل دويالت صغرية ؛ إذ جنم الثوار وذر قرن العص

لقد انتهى هذا االنقسام احملايث لتكوين الدولة يف األندلس إىل االنتصار على كل عوامل االستقرار حيث راكم     
، بل قضى بسلطة األمويني يف األندلس –ائيا  –بالفتنة الرببرية وأودى مساره التارخيي يف حدث بارز عرف 

لقد . حيث استقل كل أمري مبدينة أو ناحية من النواحي مدشنا عصر ملوك الطوائفعلى إمكانية الدولة املوحدة 
هل كانت طبيعة التفكك .. نواة االنقسام الذي مت بعد الفتنة الرببرية موجودة يف تكوين الدولة نفسها « كانت 

داء اخلارجيني ؟ هل نشأت من عدم االنصهار ناشئة عن خلل يف اإلدارة األموية ؟ هل كانت من كثرة األع
   219» ...بني األجناس املتباينة يف الداخل ؟ 

حدثا طارئا وثانويا، بل كانت على العكس من ذلك حمصلة لذلك االحتدام  –إذن  –مل تكن الفتنة الرببرية     
ذلك . ها كلحظة حتول تارخيية وحامسة يف تاريخ األندلس ولذلك ميكن النظر إلي. التارخيي بني العصبيات األندلسية

الفتنة الرببرية من حيث أهنا قضت على الدولة األموية وأهنت عصرا سياسيا وأدبيا ابتدأت عصرا جديدا يف « أن 
كذلك فإن النتائج اليت . جتعلها حبق ظاهرة كبرية وليست حادثة سياسية ذات نتائج عارضة .. السياسة واألدب 

خضت عنها تلك الفتنة ختتلف يف طبيعتها ومدى تغلغلها يف األدب عن مجيع النتائج اليت جنمت عن األحداث مت
إىل سقوط الدولة األموية ) هـ  392( امتدت الفتنة ثالثني سنة من وفاة املنصور بن أيب عامر . 220».. األخرى 

البيت املرواين و الرببر وكان النصر واهلزمية من أجل ملك : الطرفني  ودارت احلرب بني) هـ  422( يف قرطبة 
  . هـ خالفة األمويني  422قرطبة سجاال بينهما إىل أن انتهى األمر إىل هشام الذي انتهت بقتله سنة 

حقيقة ميكن احلدس بوقوعها لدى من كان يرى ببصريته عوامل « لقد جرت أحداث الفتنة كاشفة عن     
ل والتجزؤ كامنة حتت سطح الظاهر املوحد الذي سعى املنصور بن أيب عامر ليحتفظ به حني ذهب االنفصا

يستكثر من اجلنسيات املختلفة يف اجليش ؛ وكان انقسام تلك اجلنسيات واستقالل الزعماء البارزين يف كل منها 
يف حوزة حجاب ضعفاء وخليفة  مرهونا بزوال احلاكم القدير ؛ ولذلك ما كادت شؤون الدولة بعد املنصور تقع

مسلوب اإلرادة حىت اشرأبت األعناق إىل الفتنة ومتايزت أهواء العناصر اليت مل يدركها التمازج واالنصهار وعمت 
                     221».. وانقسم الثغر الذي كان يف حاجة شديدة إىل رابطة جامعة يف واليات... الفوضى بالد األندلس

إن االنطالق من حتليل الفتنة الرببرية يف األندلس من أجل اختبار أطروحة الباحث عن روح التوحيد     
تتقاطع فيها العوامل التارخيية الفاعلة حمددة املنحى احلقيقي الذي اليت " البؤرة " واجلهاد إمنا يرتكز على أمهية 

ولذلك فإن حدث . يتحرك وفقه مسار التاريخ  ، وتتشكل من خالله اهلوية احلقيقية لطبيعة السلطة احلاكمة 
ها الباحث الفتنة الرببرية يرسم لنا االجتاه املوضوعي حلركة السلطة األموية يف األندلس ؛ السلطة اليت اختذ من

  . إطارا سياسيا وإيديولوجيا مؤسسا لفكرة التوحيد واجلهاد واالبتعاد عن العصبيات املختلفة 
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على أا دولة وهكذا وباستحضار عناصر اإلطار التارخيي الذي تأسست بواسطته الدولة األموية ميكن التأكيد     
لة الوحيدة اليت قامت يف الغرب اإلسالمي دون ورمبا تكون الدو.  قد قامت حبراك العصبية اإلثنية والقبلية

االستناد على أي دعوة دينية مذهبية ، فقد جلأ مؤسسها عبد الرمحن الداخل إىل األندلس واستثمر بصورة صرحية 
مكشوفة العصبيات العربية القبلية يف والءاهتا القدمية للبيت األموي حيث متكن من إنشاء إمارة مستقلة عن اخلالفة 

ومن املنشأ إىل السقوط كانت حركة هذه الدولة يف حروا الداخلية واخلارجية سية يف املشرق ،  العبا
   .وأهدافها السياسية تندفع بعامل العصبيات اليت كانت أداة لصيانة امللك وتوسيعه وهيمنته 

      :دورة الصراع القبلي واملذهيب يف املغرب : املرابطون واملوحدون  - 2
فكذلك كان احلالة بالنسبة إىل . ن اخلالفة األموية مل تكن بدعا من الدول اليت عرفها تاريخ املغرب الواقع أ    

ففي ضوء هذا . ومل يكن اخلالف واقعا إال يف نوع العصبية احملركة. املرابطية واملوحدية : الدول األخرى وحتديدا 
القبائل الصنهاجية يف جنويب املغرب األقصى إيل « األساس التارخيي تأسست الدولة املرابطية كتعبري عن تطلع 

يفكر يف أمر آخر إىل جانب « وكان حيي بن عمر باعث احلركة الصنهاجية  222».. التخلص من سلطان الزناتيني 
  223».. ينتسب إليها من استبداد الزناتيني وطغياهنم  اهتمامه بالعلم والفقه وهو إنقاذ اموعة الصنهاجية اليت 

فبواقع العصبية القبلية الضاربة هنض املرابطون ذوي االنتماء الصنهاجي وبذريعة الدعوة الدينية املذهبية اليت     
من القضاء « ل أمريها يوسف بن تأسفني قادها داعيتهم عبد اهللا بن ياسني إىل تأسيس دولتهم اليت متكنت بفض

على كل سلطان كان للقبائل الزناتية شرقي تلمسان وحىت حدود اجلزائر احلالية ؛ ومل يتعدوها إىل ما يليها شرقا 
ويف نفس احلركة . 224».. ألن بقية املغرب األوسط وأفريقية كانت إذ ذاك داخلة يف دولة بين زيزي الصنهاجيني 

اليعلل قيام حممد بن « التارخيية جاءت دعوة املوحدين جمسدة الرتوع القبلي للسيادة من طرف املصامدة إذ 
. 225». تومرت على املرابطني إال بأنه مظهر لرتوع املصامدة إىل إنشاء دولة خاصة م يسودون ا املغرب وأهله 

فكما جنح عبد اهللا بن ياسني يف القيام حبركة دينية إصالحية أسس ا سلطان صنهاجة ، جنح حممد بن تومرت يف 
  .    تأسيس دعوة مماثلة انتهت بإقامة دولة املوحدين 

واستنادا إىل العناصر املوضوعية والتحليلية السابقة، ومن خالل الكشف عن عامل التدافع القبلي كقوة     
ة حامسة وموجهة على صعيد ظهور السلطة وعملها وأهدافها أمكن الكشف عن الطبيعة املثالية واملتعالية تارخيي

ذلك أنه ويف إطار الصورة التارخيية اليت مت إبرازها كانت احلروب ". التوحيد واجلهاد " ألطروحة الباحث 
حة التارخيية ، وتأخذ املبادرة السياسية الداخلية املوجهة لفرض السيادة واهليمنة والتوسع هي اليت تغطي السا

وإذا كان للعصب القبلي دوره احلاسم كدافع للمواجهة والسيادة  . األوىل واألخرية يف تاريخ السلطة املغربية 
  . فإن الرتوع املذهيب شكل غالبا اإلطار الذي تتم داخله ممارسة املبادرة السياسية 

إىل اعتناق املذهب املالكي مع استمرار النحلة اخلارجية يف حدود ضيقة وإذا كان املغرب قد انتهى مذهبيا     
وذلك خالل القرن اخلامس بعد عدول بين زيري عن الدعوة الفاطمية و إعالهنم الوالء للخالفة العباسية ، فإن 
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ة اليت كانت الدعوة املرابطية قد حسمت هذا االنتماء املذهيب حينما متكنت من القضاء على أغلب النحل اخلارجي
متواجدة يف الغرب و الوسط املغريب ، و كان دورها تارخييا يف تثبيت االنتماء  السين املالكي للمغرب ، وذلك 

  .منذ منتصف القرن اخلامس اهلجري
ذلك التجاوب التارخيي الذي : واخلطورة ؛ أوهلما  تؤكد أمرين على غاية من األمهيةهذه احلقيقة التارخيية     

كما  – بني املشرق واملغرب فيما يتصل بإشكال الصراع املذهيب ، ومن هنا ال ميكن التسليم كان حاصال
على عهد الدولة األموية ،ابتعدت به عن  باعتبار األطر السياسية اليت صيغت يف املغرب –ذهب حممد مفتاح 

ن الصيغة املذهبية العقائدية للمغرب أ: وثنيهما . االختالفات والعصبيات املذهبية والعقائدية املذهبية والعقائدية 
ظلت تقطع خماضا عسريا حىت بداية القرن السادس اهلجري حيث جدد املوحدون الصراع على تلك الصيغة 

وهكذا ظلت احلرب املذهبية هي احملور البارز الذي دار . مبذهبهم املركب الذي ثاروا به يف وجه املرابطني 
ومل يكن اجلهاد ضد غري املسلمني يغفر قضية االختالف املذهيب  . غرب حوله صراع احلركات السياسية يف امل

، ويف هذا السياق ولذلك فشل املوحدون من أن ينالوا رضا وقبول علماء السنة يف املشرق كما يف املغرب 
ن علماء أ... من بعض االنتقادات املوجهة إىل مرشدة ابن تومرت يف األوساط الشامية احلنبلية « استنتج العروي 

السنة كانوا يعتقدون أن جهاد املوحدين ضد نصارى صقلية وقشتالة ال ميكن أن ينسي خطر مذهبهم على 
   226»... العقيدة الصحيحة

اب السلطان هكذا كان املوقف السين يف املشرق ، أما يف املغرب فإن االختالف املذهيب بني املوحدين أصح    
منذ منتصف القرن السادس وبني فلول املرابطني محلة املذهب األشعري املالكي سرعان ما حتول إىل حرب داخلية 

كانت قائمة يف جزر البليار شرق األندلس ، رفضت " ببين غانية "شرسة قادهتا فئة من املرابطني املنهاجيني عرفت 
  .القا من قاعدهتم اليت جتمعوا فيها شرق املغرب طاعة املوحدين ونظمت نفسها كقوة معارضة انط

لقد كانت ثورة بين غانية جتسيدا مزدوجا للصراع القبلي املذهيب ، إذ إن ثورهتم الطويلة واملستمرة على     
متثل إذا مل ندخل يف احلساب أهنا كانت « املوحدين منذ العهد األول لدولتهم ال ميكن أن تفهم أبعادها الكاملة 

ة أوسع يقودها فقهاء املالكية ؛ ال شك أن هؤالء كانوا يفضلون حكم بين غانيه وجنود البدو على معارض
   227»...سيطرة املوحدين، كما كان شيوخهم يفضلون خوارج أيب زيد على االمتثال لنحلة الفاطميني 

عهد القوة واملنعة يف الدولة املوحدية  فكانت سببا مباشرا يف  لقد استمرت ثورة بين غانية مدة ربع قرن زامنت    
قدر ما خسروا يف ... يف صراعهم مع بين غانيه « فقد خسر املوحدون . إضعافهما والتعجيل بسقوطهما

فافنوا األلوف من « ال احلمالت على أفريقية حيث اجتهدوا يف إرس 228»... صراعهم مع النصارى األسبان 
   229»... خرية رجاهلم وأنفقوا املاليني يف حروب عقيمة بال اية 

هو ما أصبح حيكم العالقة بني الدولة القائمة  –ال الوحدة  –يف منتصف القرن السابع اهلجري كان التناقض     
هو أن عقيدة املوحدين عقيدة ابن تومرت وعبد املؤمن مل .. أصل التناقض .. « تمع املغريب وكان وبني عامة ا
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ألهنا بقيت على الدوام عقيدة أقلية مفروضة على ... تلبث أن أصبحت عبئا ثقيال على كاهل الدولة اجلديدة 
   230».. أغلبية غري مقتنعة ا 

 –كما فعل الباحث  –املرابطية واملوحدية : إا احلقيقة التارخيية اليت ال حيتمل يف ضوئها وضع الدولتني     
ضمن منظور واحد باعتبارمها حلقتني متكاملتني سياسيا وثقافيا واجتماعيا  فقد كشفت الفقرات التحليلية 

مقابل مصمودة ، ويف النحلة املذهبية ؛ األشعرية  السابقة عن أما نقيضان يف الوتر العصيب ؛ صنهاجة يف
وقد كان هذا التناقض املضاعف هو ما جعل دورة الصراع تقضي . املالكية يف مقابل االعتزال واملهدوية 

فقد أسقط املوحدون دولة املرابطني ، لكن سرعان ما انتظمت فلول هذه األخرية يف ثورة بين . عليهما معا 
  .ر الدولة املوحديةغانية لتعجل بايا

   : السيبة / املخزن : وتأسيس الشرخ املغريب : بنو مرين  - 3
كان املغرب الكبري قد آذن باالنقسام منذ أوائل القرن السابع اهلجري، ووقع املغرب األقصى حتت سلطان بين     

هـ يف حروب  613ومنذ  مرين الزناتيني الذين أسسوا دولتهم يف احلاضرة مراكش بعد أن اشتبكوا مع املوحدين
  . 231ه 668حمرم سنة  2متقطعة منهكة انتهت بالقضاء على آخر خلفائهم أيب دبوس يف معركة حامسة جرت يف 

م إىل 1269ي من سنة هـ أ 863هـ إىل غاية سنة  668ومع دولة بين مرين اليت حكمت املغرب سنة     
تكتمل احللقة التارخيية السياسية الثالثة يف إطار حقبة اهليمنة ، ويف عهد هذه الدولة كانت . م 1458سنة 

القشتاليون قد استعادوا معظم األندلس ، ومل تبق إال إمارة غرناطة الصغرية واحملاصرة اليت تنتظر سقوطها احملتوم 
  .  لتاريخ الذي اختذه الباحث عالمة على هناية املرحلة األوىل من حتقيبه هـ وهو ا 1492الذي مت فعليا سنة 

انفصلت السلطة كهيئة إدارية عن اتمع وأصبح متثيلها احلقيقي مقتصرا على الفئات ويف عهد بين مرين     
ثالثة      وتشكل من فئات " املخزن "ذلك اجلهاز الذي عرف ومنذ هذا التاريخ باسم . املنتظمة يف جهازها 

اجلماعة األوىل ضيقة جدا وتنحصر يف شخصني أو ثالثة حيمل كل شخص اسم وزير أو حاجب ؛ وكانت « 
... كان يقوم ذا العمل الكتاب املوزعون على الدواوين ...اجلماعة الثانية هي اليت تعرب عن السياسة املرسومة 
  . 232»... مر أما اجلماعة الثالثة فهي اليت كانت مكلفة بتنفيذ األوا

لقد كان انبثاق املخزن كسلطة حاكمة وبتركيبته الفئوية املستقلة واملتناقضة أيضا، جتسيدا لذلك االنفصال     
مع ؛ مل يعد حبيث مل تعد الدولة ترمز إىل ات« العميق الذي شهدته العالقة بني السلطة احلاكمة واتمع املغريب 

وأصبح هذا االنفصام يطبع كل مظاهر ... السلطان يشخص الوحدة احملققة أو املرتقبة ؛ الواقعية أو الشرعية 
   233»... احلياة يف ذلك العصر

وحدة هكذا ومع منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي يف املغرب األقصى ظهرت ثنائية االنقسام ال ال    
حيث تعالت الدولة عن غايات اتمع " السيبة / املخزن " أو بعبارة أدق ، " اتمع / املخزن " بطرفيها 

  . السياسية والتارخيية إذ حتولت إىل جهاز للتحكم وفرض السيطرة من أجل مصاحل فئاا املتصارعة داخلها 
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لفعل السياسي للدول اليت تعاقبت على حكم املغرب يف إن املعطيات التارخيية السابقة واليت تعلقت بطبيعة ا    
التحليلي أن أطروحة الباحث حقبة اهليمنة وفق اإلطار التارخيي الذي حدده الباحث تكشف ضمن هذا املنظور 

سواء يف ما افترضه من روح موجه للدولة والثقافة املغربيــتني أو يف ما حتمله من نزوع إقليمي حياول أن 
خ املغاريب يف حدود الوجود التارخيي لقطر املغرب األقصى ، ال متتلك مشروعيتها كحالة تارخيية ميركز التاري

متجذرة ؛ وإمنا تقع ضمن إطار التشييد األدلوجي ، حيث اجته الباحث منتقيا أحداثا تارخيية معينة ومستعمال 
ة ترسيمة من اخلطاب السلطاين الذي إطار الرمزية الدينية من خالل قضييت الوحدة واجلهاد ، ليصوغ يف النهاي

ال  –فيما عدا ذلك  –ميكن أن يوظف بنجاح ضمن منظومة إثبات الشرعية وتأكيد الطاعة للمخزن ولكنه 
  . أي أفق جديد -وهو الغاية األوىل من البحث والتحقيب  - يفتح على صعيد التحليل الثقايف

دت هذه الفقرات حول جتسيد الدول املغربية لروح االحتاد وعودا على بدء فإن اختبار سردية الباحث اليت تص    
فقد كانت الـدولة الـمغربية . واجلهاد قد انتهى إىل حقيقة مغايرة متتد عميقا يف املسار التكويين للدولة املغربية 

حلة تتأسس على قاعدة الوتر العصيب الدافع التارخيي املهيمن، ترفده الن –وانسجاما مع أفقها التارخيي  –
هكذا تتحدد هويتها التارخيية العميقة اليت مل تكن هلا عالقة باإلقليم كحدود تاريـخية . املذهبية الدينية غالبا 

أما حدود الدولة الفعلية فقد كانت تنتهي عند حدود إمكانياا .أو طبيعية، كما حاول الباحث أن يثبت
طاف ميزان القوة والغلبة والسيف جتاه املسلمني وغري للتوسع واهليمنة  إا احلدود اليت يرمسها يف آخر امل

وقد كانت الدعوة الدينية تصنع جماال ثقافيا  .املسلمني ؛ وليس إقليمها الذي تنطلق منه دعوا وتتأسس فيه 
مفتوحا على مجيع بالد املغرب يسمح ألي طامع يف سلطان أن يتحرك ، بل وتسمح لغري املغريب من أرض املشرق 

  . داعيا لسلطان أن يفد 
ذلك هو اال التارخيي الثقايف الذي تواىل فيه تأسيس الدولة املغربية ؛ والذي تتحدد من خالله هويتها على     

واستحضارا هلذه احلقيقة الميكن أن تعد الدولتان املرابطية واملوحدية دوليت املغرب . صعيد التحليل الثقايف 
لخصان يف مرحلتهما التارخيية مستوى التطور االجتماعي والديين والثقايف األقصى، بل مها دولتان مغربيتان ت

لقد ظهرت الدولة املرابطية بني صنهاجة الصحراء . هلذا املسرح التارخيي الواسع الذي عرف باملغرب الكبري 
لدولة صنهاجية مث امتد سلطاا باجتاه الشرق حىت انتهى ا ميزان الغلبة والتوسع عند مدينة اجلزائر جماورة 

ووفق حركتها التوسعية تشكلت . أخرى هي دولة بين زيري ، وتوسعت مشاال لتحكم عدوة األندلس 
وحني اوت قوا انتهى . حدودها بطابعها اإلمرباطوري ؛ الصحراء ، مغريب الغرب والوسط ؛ واألندلس 

  .اليم اليت نشأت وتوسعت فيها وجودها التارخيي دون أن يتأسس هلا أي حق طبيعي يف اإلقليم أو األق
أما الدولة املوحدية اليت متكنت و يف جتربة فريدة  من توحيد املغرب حتت سلطاهنا ، وظهرت يف آخر القرن     

مثرة جلميع حماوالت البناء  -حبق  –فقد كانت . السادس كأكرب قوة سياسية منظمة ومهيمنة يف املغرب واملشرق 
مل تكن مغربية «  وذا املعىن التارخيي فإهنا. يف خماض عسري ستة قرون كاملة احلضاري السياسي الذي قطع

إن . فال يستقيم احلكم النهائي عليها إال يف هذا اإلطار. مراكشية وحسب بل كانت دولة املغرب اإلسالمي
. ألندلس وانكماش ا) شرق املغرب ( مراكش مل يكن هلا أن تتحول إىل عاصمة كربى إال بعد خراب إفريقيا 

من منظور املغرب األقصى تبدو الدولة املوحدية يف أوج الرفاه واالزدهار ولكنها تظهر ملن يراها خارج 



  

كل ذخرية حصلت عند املرابطني وعند بين محاد " املغرب زهرة خريفية مل يكن رخاؤها من إنتاجها بل من 
التاريخ اإلسالمي بل يكاد أن يكون القاعدة وليس هذا بدعا يف " الصنهاجيني  وعند بين هود وعند بين عباد 

   234»... إىل حلول العهد احلديث.. فيه
إن سردية الباحث واندفاعا وراء نزعته اإلقليمية ، حاولت أن تلتف على هذه احلقيقة التارخيية الثقافية اليت ال     

التاريخ الذي هو يف الواقع املشترك احلضاري لق األمر بقراءة التاريخ املغريب ؛ ميكن إغفاهلا أو جتاهلها عندما يتع
إنه املاضي املشترك أيضا الذي ال تقبل مصادرته . الذي تأسست يف إطاره اهلوية الثقافية لشعوب املغرب الكبري

  .حلساب حاضر سياسي حديث قائم ضمن احلدود القائمة لبلد من بلدان املغرب
 –مرة أخرى  -بعد أن مت اختبار أطروحة الباحث على صعيد الفعل السياسي للسلطة املغربية  ميكنهكذا و    

فهل كانت عينات التراث الثقايف املغريب اليت أخضعها الباحث للتحليل يف اختبارها على صعيد الفعل الثقايف ، 
ية واإليديولوجية أطروحة االحتاد واجلهاد ؟ إطار عملية التحقيب جتسد فعال يف منطلقاا وآلياا وغاياا املعرف

هل كان الشاطيب، ابن رشد، ابن اخلطيب وابن طفيل، السجلماسي مثلهم مثل الدول اليت احتضنتهم تراثا 
  خالصا للمغرب األقصى؟

   :التراث املغاريب ومنطق االختزال واملصادرة : النسق الثقايف:ثانيا
ريب خاصة ومتميزة بالنسبة إىل أثار احلقب الثالث األخرى سواء يف عدد الباحث بالتراث املغا كانت عناية    

تلك اآلثار ومتثيلها للحقول املعرفية الثقافية املختلفة ، حيث غطت آثار حقبة اهليمنة عينات من البالغة واألصول 
غاريب إىل عمل والشعر واملناقب والتصوف ، أم يف مستوى عملية التحليل نفسها حيث أخضعت عينات التراث امل

     :  حتليلي مستند إىل فرضيات وآليات منهاجية خمتلفة ، مدرجا إياها يف تيارات ثالثة 
  
  
   رهان العلمية أم عوارض اجلمود : البالغة ومبادئ املنطق : التيار البالغي املنطقي  - 1

حيث " للسكاكي" "فتاح العلومم"قبل كتاب: أوىل : ميز الباحث يف التأليف البياين املغريب بني مرحلتني     
صنف اجتاهات ثالثة ، يأخذ أوهلا مبنهج البالغيني العرب القدامى أمثال اجلاحظ وابن املعتز وعبد القاهر، ويستثمر 

: أما املرحلة الثانية . الثاين منها املعارف الفلسفية املنطقية والرياضية ، أما الثالث فهو موفق بني االجتاهني السابقني 
فقد هيمن فيها االجتاه املوفق بني املعقوالت واملنقوالت بتأثري كتاب السكاكي الذي " : املفتاح "د كتاب ما بع

  . أصبح مرجعا يف علم البالغة للمغاربة كما للمشارقة 
وحبكم طابعها التوفيقي فإن املدرسة البالغية املنطقية قد تأسست على اجلمع بني أنساق معرفية خمتلفة منها     
ولذلك جاءت مؤلفات أعالمها عاكسة هلذا اجلمع بني األنساق، وإن . نحو ، النقد ، األصول واملنطق الصوري ال

وعلى أساس هذا املنحى األخري أمكن للباحث أن مييز بني . كان كل مؤلف منها هيمن عليه نسق دون آخر 
" ابن البناء"؛  نظرية التحديد: يه الذي هيمنت لد" التنبيهات"صاحب كـــتاب " ابن عمرية: "مؤلفني ثالثة 
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الذي " السجلماسي"، وأخريا مفهوم التناسب الرياضي املنطقي" الروض املريع " الذي غلب عــلى كتـابه 
  " . املرتع البديع"مبادئ االستدالل يف كتابه  سيطرت عنده 

      :ابن عمرية ونظرية التحديد  - أ
مؤلف على قاعدة  البن الزملكاين ؛" التبيان"لكتاب آخر هو  لقد جاء كتاب ابن عمرية ردا وحماكمة    

الذي يغلب عليه النسق املنطقي ولذلك ) ابن عمرية ( =املوروث البالغي العريب البالغي يف ضوء منهج املؤلف 
ظرية ن... ليس كتابا يف املنطق ، وإمنا وظف بعض العناصر من النظرية القياسية األرسطية « أكد الباحث أن كتابه 

  . 235».. التحديد ، عالئق القضايا 
والتزاما بالغاية التحليلية اليت هتدف إليها هذه الدراسة لقراءة الباحث فإنه يتعني الوقوف عند مستويني رئيسيني     

عرفية للكتاب ، واملستوى الثاين يتعلق املستوى األول ويتعلق بالبنية امل: توخى معاجلتهما يف كتاب ابن عمرية 
  القضايا املعرفية يف كتاب التنبيهات ؟ : فما هي أوال . بوظيفته أو رهانه اإليديولوجي

نظرية التحديد ، العالقة بني : بقضايا منطقية بالغية  –إذن وحسب حتليل الباحث  –تعلق اجلانب املعريف     
هذه هي املوضوعات اليت التمس الباحث حتديدها من شواهد . ها وأقسامهاالقضايا وضمنهما ماهية البالغة وظيفت

أن التعريف يقع بذكر الصفات « الكتاب، فبالنسبة إىل نظرية التحديد أورد الباحث عن ابن عمرية أنه رأى 
أن وهكذا فإذا أريد أن يكىن عن إنسان فإن األصوب .. الذاتية أو العرضية ولكنه جيب ذكر األلصق فاأللصق

فهذا حتديد لقضية التعريف املنطقية وهو يربط بينها وبني  236».. فناحيته..إهاب اإلنسان فثوبه أو برده فقبته:يقال
على أن الباحث وسدا للفراغ النظري الذي ال تعطيه شواهد الكتاب، جلأ إىل استئناف . قضية بالغية هي الكناية 
هدف التحديد إدراك ماهية الشيء ولكن هناك فرق بني « ملؤلف والكتاب املدروس إذ صياغة نظرية نيابة عن ا

الذهين أو اخلارجي ، فاملاهيات اردة ال ينبين : ماهية الشيء اردة وبني ماهية الشيء حني تتقيد بأحد الوجودين
تاز من غريها ويكون هلا ولكن املاهيات إذا تقيدت ختصصت ، وهذا التخصيص هو الذي جيعلها مت..عليها حكم

وكذلك جيري األمر بالنسبة إىل مسألة العالئق بني القضايا إذ ذكر الباحث أن القضايا 237».. وجود يف اخلارج
أنه  -إذن–هو يؤكد ف. 238».. القضايا احلملية ، القضايا الشرطية: إشارات يف مناقشته نوعان « اليت وردت عنها 

ال يستند إال إىل اإلشارات فيما يتصل بأنواع القضايا متوقفا عند أمثلة جمتزأة من حماكمة ابن عمرية البن الزملكاين  
أتى الطلبة جمتمعني ،مل يأت الطلبة جمتمعني ، يرى ابن الزملكاين أن النفي واإلثبات « -مثال-ففي القضية احلملية 

وبشأن تعريف القضايا . 239»...بينما يرى ابن عمرية أهنما يتوجهان حنو اإلتيان اجلماعي يتعلقان باالجتماع ؛ 
املثبتة من القضايا هي احلاكمة بوجود اخلرب للمخرب عنه  «  :احلملية املثبتة واملنفية يورد الباحث نصا للمؤلف يقول 

 240».. مر نافية ما كان حرف النفي فيها داخال على املخرب عنه مباشرا وإمنا تست. والنافية هي الرافعة هلذا احلكم 
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هذا التحديد اإلشاري ألنواع القضايا احلملية يعد وافيا إذا ما قورن مبا أورده الباحث عن القضايا الشرطية 
تاب الشفاء البن سينا قبل أن يورد اليت جلأ فيها إىل التنظري املستقل ملتمسا مرجع حتديدها وأمثلتها من ك

 –وحسب حتليل الباحث  –ورغم هيمنة النسق املنطقي فإن ابن عمرية  .241أمثلة جمتزأة من كتاب ابن عمرية
ابن  هذا يف ما يتصل بالقضايا املنطقية اليت تعرض هلا. يستعني بقياس التمثيل؛ آلية البيان العريب يف الفقه واألصول 

   تعريفها وأقسامها: عمرية ، أما البالغة فقد تناول منها جانبني 
صناعة تفيد قوة اإلفهام على ما يريده اإلنسان أو يراد منه « يتأسس تعريفه للبالغة على وظيفتها إذ هي     

عارض يف أكثرها ابن الزملكاين إذ أما أقسامها فقد . 242».. بتمكن من إيقاع التصديق به وإذعان النفس له 
. رفض تقسيم االستعارة إىل ضربني وأدرج ضمنها التشبيه البليغ والتمثيل  وجعل ااز العقلي قسما من الكناية 

أما احنيازه للمنطق فيتجلى يف . االستعارة و الكناية : وهكذا صارت البالغة لديه مندرجة يف قسمني ال أكثر 
لكاين اعتماده على األدوات النحوية ساخرا من فهم النحوي ، ومؤكدا أن علم اإلعراب إنكاره على ابن الزم

   243».. نسبته إىل مقصود الكالم نسبة الضالل إىل األجسام  « وقوانينه مما 
رسها باالستناد إىل ورغم عملية الترميم النظري اليت ما -هكذا وعلى املستوى املعريف مل ينته حتليل الباحث    

. إىل بنية معرفية واضحة  -إشارات مبعثرة تضمنها كتاب ابن عمرية متصلة بنظرية التحديد وأنواع القضايا
إن الباحث  وعلى حساب طبيعة الكتاب نفسه باعتباره كتاب ردود وحماكمات لكتاب خمالف ؛ حاول بال 

مبحاولة البحث عن البنية املفقودة أصال ، وانتهاء  جدوى تشييد منظور إجيايب للنسق املنطقي البالغي بدءا
وألجل ذلك تساءل بعد حتليل القضايا املنطقية . بإرادة تقدميه كمنهج مثمر له فعاليته يف القراءة واإلبداع 
هل مكن الشاعر أو شجعه على االنطالق .. « : البالغية عن طبيعة التأثري الذي أحدثه هذا االجتاه يف البالغة 

جواء حرية التعبري خللق عالقات جديدة بني أشياء الكون وبينها وبني اإلنسان أو قيده مبعايري صارمة يف أ
    244»؟  كما حاول أن يكبح مجاح مؤول القرآن... كانت دف إىل كبح مجاح الشاعر 

إىل الواقع الثقايف نفسه حيث  –غته كما تقتضي صي –هذا السؤال الذي حييل من أجل استحصال إجابته     
ميكن البحث فيه عن مدى وطبيعة التأثري الذي أحدثه اجتاه البالغة املنطقية ، وهو تأثري كان طابعه السليب العام 

إنه االجتاه الذي انتعش وهيمن مع تصاعد خط االحنطاط يف جمال الكتابة اإلبداعية شعرا ونثرا ، بل . ظاهرا 
قـد أذن بالتخـلف  –ومنه بالد املغرب  - الذي ازدهر حني كان العامل اإلسالمي والعريب هو كذلك االجتاه 

و االحنطاط ، حيث حتولت حركة العلم والبالغة واملنطق وغريها إىل أبنية و صيغ شكلية جاهزة منقطعة عن 
  .تيار احلياة بكل مستوياته السياسية واالجتماعية 

 يه صيغة السؤال يف استحضار الواقع الثقايف ، وذهب يف اجتاه التربيرعلى أن الباحث جتاهل ما تقتض    
« موجها النظر إىل ما ينص عليه كتاب ابن عمرية من االعتراف بااز وقيمته البالغية حيث انطلق من حيث 
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وحسب منظور -وهكذا يكون  245».. املبدأ املعروف لدى البالغيني العرب وهو أن ااز أبلغ من احلقيقة
: حافظ على املنطلقات البالغية األصيلة لتحافظ البالغة على الوظائف اليت أنشئت ألجلها « قد  -الباحث

  246»...التواصل واإلقناع واإلمتاع
يف تقييد حركية اإلبداع  الواقع أن البالغة املنطقية بارتكازها على احلدود الصارمة لقضايا البالغة أسهمت    

من خالل حتكيم القاعدة  األول هو التدخل يف امللكة اإلبداعية للشاعر أو الكاتب: األديب على مستويني اثنني 
أما املستوى الثاين املنطقية يف حتديد طبيعة الصورة و جماهلا ومن مث يصادر النشاط اخليايل اخلالق و احلر للمبدع ، 

يف استناده إىل املعايري املنطقية الصارمة اليت تصطدم مع  ي الذي تؤسسه تلك البالغةفيتعلق باملنهج النقد
على أن املسألة األهم أن هناك أثرا سلبيا مضاعفا ناشئا . اإلمكانيات التعبريية للغة الطبيعية يف اإلبداع األديب

إذ كانت القيود اليت حتيكها البالغة  - واالجتاهات البالغية األخرى -من اخللفية الكالمية الدينية هلذا االجتاه 
و هذا الرهان نفسه هو ما كان , املنطقية تتجه أساسا إىل ضبط تأويل النص الديين داخل قاعدة املذاهب 

يضاعف صرامتها اليت كانت مطلبا لدى بعض االجتاهات املذهبية ، لتتحول يف الواقع إىل قيود حقيقية كاملة 
  .قراءتهيف مستوى النشاط اإلبداعي و

، إذ  رهانه  اإليديولوجي: هذه احلقيقة تقودنا رأسا إىل املستوى الثاين من قراءة الباحث لكتاب ابن عمرية      
تقنني التأويل و خصوصا تأويل القرآن حىت ال يقال فيه بغـري علـم « يؤكد أن الكتاب كان موجها أساسا إىل 

لقد كان ابن عمرية . 247».. هو الشأن لدى الطوائف املشرقية و حىت ال توجه أدلته خلدمة معتقدات ضالة كما 
يسري يف ركاب ابن رشد كما سار يف هذا الركاب ابن خلدون و ابن اخلطيب و الشاطيب و غريهم  «  -إذن  -

    248»... قد كانوا يهدفون مجيعا إيل توحيد كلمة اآلمة و قوة الدولة للقيام بأعباء اجلهاد 
ولكن التأويل يف حد ذاته كان ،  تأويل النص الديين: ال شك أن ابن عمرية كان منخرطا يف رهان التأويل     

حمور االنقسام املذهيب و العقائدي لإلسالم ، إنه العامل املباشر يف تأسيس اإليديولوجية املنحازة للنصوص 
ميكن اجلمع على صعيد واحد بني ابن رشد وابن اخلطيب وابن خلدون  الدينية ، ومن هذا املنطلق ال

أما الغاية نفسها من التأويل فكانت نصرة . والشاطيب وابن عمرية إال من جانب تصديهم إلشكالية واحدة 
النحلة أو املذهب الديين وهو ما يعين يف كل قراءة مصادرة احلقيقة الدينية لصاحل منظور املذهب مما يكون 

  .امال يف تكريس االختالف والفرقة ع
رهان التأويل التراثي موجهة إىل استيعاب مسائل االختالف ضمن منظور يسمح هلا مجيعا مل تكن القراءة يف     

ملصادرة حق النجاة للفرقة أو املذهب وإلدانة القراءات األخرى بالتهمة ، وإمنا كانت مكرسة  حبق الوجود
ة ، و هلذا السبب ذاته مسحت القراءة املذهبية للنص الديين بتربير مشروعية قتل الكفر أو الضالل :اجلاهزة 

اآلخر املخالف ، فاالصطراع على أرض النـص أفضى دائما إىل الصـراع على أرض الواقـع السياسـي 
  .و االجتماعي
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ارخيي الصحيح باعتباره جتليا ذا املنظور التحليلي ميكن و ضع رهان ابن عمرية التأويلي يف سياقه الثقايف الت    
وهذه اإلشكالية مل تكن مقتصرة على املشرق كما حدد الباحث . إلشكالية االختالف حول تأويل النص الديين 

ومن هذه احلقيقة .  249وإمنا هي إشكالية الثقافة العربية اإلسالمية يف فضائها التارخيي الكبري مبا هي ثقافة نص
انبثقت أعراضها من صراع وتقاتل ، ليكتب تارخيها سرية من احملن والنكبات ، فليس من الصدفة أن تقع حمنة 

لقد كان التأويل يف كل مرة تضييقا ألفق احلق . ابن رشد يف املغرب ويشهد املشرق نكبة ابن حنبل و احلالج 
  . واحلقيقة ومن مث استلزم املصادرة واإلقصاء ، ال إشاعة الوحدة واالجتماع 

                                  : ومبدأ التناسب : ابن البناء  - ب
ريب آخر هو ابن البناء صاحب على أن ابن عمرية ليس و حيدا يف هذا االجتاه البالغي ، فهو يلتقي مع علم مغ    

على توظيف اآلليات « ضمن هذا االجتاه حريصا  -إذ كان كالمها "  الروض املريع يف صناعة البديع" كتاب 
رية نظ: وإذا كان األول قد استند بصورة أساسية على مبادئ التصنيف املنطقية . 250… »املنطقية والرياضية

: أهم مصطلح مكون جلوهر كتاب ابن البناء هو« حتديد ؛ والعالئق بني القضايا يف تتبعه لكتاب التبيان ، فإن 
النسبة أو املناسبة أو التناسب  فقد بىن على هذا املصطلح الرياضي املنطقي عدة قضايا و قسمه عدة أقسام ورتب 

   251»...عليه عدة نتائج 
إمنا يتعلق أساسا بغرض التأليف نفسه   –الروض املريع و التنبيهات  -على أن الفارق األويل بني الكتابني     

الروض املريع يف " جاء كتاب . فبينما كان كتاب التنبيهات ردودا على كتاب أخر يف ضوء النسق املنطقي 
؟ " الروض املريع " يف قرأ حممد مفتاح كتابكصياغة نظرية منطقية ألصول الصناعة البالغية  فك" صناعة البديع 

، مث اجته  أوال املضمون املعريف؛ املنطقي البالغيحبث يف : لقد قرأه بالطريقة ذاهتا اليت عاجل ا كتاب التنبيهات
ة  تدخل يف املضمون املعريف قضية املنهاجية املنطقية وأقسام البالغ. اإليديولوجية  ثانيا إىل تشييد تأويل لوظيفته

فغرضي أن أقرب يف هذا الكتاب من أصول صناعة .. " « غرضه من الكتاب   -ابن البناء –فقد حدد املؤلف 
   252».. " البديع ومن أساليبها البالغية و وجوه التفريع تقريبا غري خمل 

ه أقسام البالغة من تداخل واضطراب هذا الغرض العلمي الذي توخاه املؤلف يهدف إىل جتاوز ما كانت علي    
الروض "واختالف يف أمثلتها اجلزئية لدى البالغيني ، وألجل ذلك كانت حماولة ابن البناء لضبطها يف كتابه 

أوهلما أقسام اللفظ من جهة مواجهة املعىن حنو الغرض : وضع استنتاجني كبريين « ولتحقيق غاية الضبط ". املريع
اخلروج من : أوهلما يتفرع إىل أربعة أصول وهي . سام اللفظ من جهة داللته على املعىن املقصود ، وثانيهما أق

: أما ثانيهما فهو يتفرع إىل . شيء إىل شيء ، وتشبيه شيء بشيء ، وتبديل شيء بشيء ، وتفصيل شيء بشيء 
  253… »اإلجياز واالختصار وإىل اإلكثار وإىل التكرير
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الربهان،اجلدل،اخلطابة،الشـعر :يجة ملرجعية ابن البناء الرياضية املنطقية جعل أنواع املخاطبات مخسة ونت    
إن الربهان واجلدل . صنفني آخرين حبسب جهة العلم واجلهل«املغالطة ، مث قسم هذه األنواع اخلمسة إىل 

ان عن باب العلم داخالن يف باب خارج"واألقوال اخلطابية تستعمل يف طريق احلق و إن الشعر و املغالطة 
موقفا سلبيا من الشعر إذ عده داخال  -ابن البناء -وذا التقسيم املنطقي فقد سجل املؤلف   . 254»"..اجلهل

  .255»" ...فضل يستغىن عنه وال تدعو ضرورة إليه" « يف باب اجلهل و اعتربه مرة أخرى 
اليت تغيب بطريقة اإلدانة أهم خطاب إبداعي يف الثقافة العربية ؛ خطـاب الشـعر " املنطقية"هذه النظرة     

وضعت الباحث أمام إشكال حقيقي من حيث أا كشفت عن التناقص احلاد الذي حتمـله البـالغة 
يد منظور إجيايب ملـدى اخلصب املنطـقية إزاء الشـعر أو اإلبداع األديب، يف حني يتجه الباحث نفسه إىل تش

ولذلك فإن حممد مفتاح حاول االلتفاف على اإلشكال .  والغين والفعالية اليت ينطوي عليها ذلك االجتاه
يف  256»...و هو خارج عن باب العلم ؟ ) ابن البناء (=كيف يتحدث عن الشعر « بطرح سؤال مغالطي هو 

ومن هنا فقد . اللة السلبية الصارخة اليت حيملها تصنيف املؤلف للشعر ضمن باب اجلهل اجتاه إىل دفع الد
وابن البناء يقدم قوانني عامة لصناعة القول مما يسوغ له احلديث عن املخاطبات « :أجاب عن السؤال السابق بقوله

يستخدمها كل حسب أغراضـه  إنه يقدم  قوانني. الداخلة فيب باب احلق و املخاطبات الداخلة يف باب اجلهل 
  .257»..و مقاصده من النيب إىل الدجال ، قوانني عامة حتقق النجاعة و الفعالية بقطع النظر عن جهتها املعرفية 

 الهذا التربير الذي جلأ إليه الباحث من أجل دفع التناقض الذي تطرحه املدرسة البالغية املنطقية إزاء الشعر     
ذلك أن العملية . ميكن أن خيفي حقيقة قصور موقفها بشأن النظر إىل عملية اإلبداع الشعري واألديب عامة 

املنطقية اليت متارسها هذه املدرسة يف صياغة حدود وأقسام البالغة كانت تتم دائما لدى البالغيني املناطقة 
خالق يقع خارج دائرة املخاطبات العادية على حساب الطبيعة اخلاصة لإلبداع الشعري مبا هو نشاط خيايل 

وهذه احلقيقة ذاهتا هي ما جتعل ابن البناء كأحد البالغيني من التيار املنطقي ينظر إىل الشعر نظرة ريبة . والعلمية 
  . ويضعه ضمن باب اجلهل حيث وجد تأبيه على اخلضوع ألحكام القواعد املنطقية 

تركت أثرا بالغ الضرر على املوقف العام يف الثقافة العربية من  ال شك أن هذه النظرة إىل الشعر قد    
اخلطاب الشعري، ومن األدب بصورة عامة ، وأسهمت بصورة حامسة يف تأخري ظهور نظرية أدبية متكاملة 

  .ومتوازنة عن طبيعة اخلطاب األديب ووظيفته 
غي املنطقي ، بل كان على العكس منشغال بأي فحص نقدي للخطاب البال -إذن  -مل يكن حممد مفتاح     

من ذلك متاما يتجه بإصرار إىل تقدمي صورة مضيئة عن هذا االجتاه باعتباره تيارا بالغيا منهاجيا كان سباقا إىل 
؛ هذا التراث العاملي الذي مازال حيا متجددا يف إطار االجتاهات التحليلية توظيف اآلليات الرياضية واملنطقية 

وبوحي هذه القراءة فإن حممد مفتاح أغفل النظر إىل طبيعة توظيف اآلليات املنطقية . ملعاصرة العلمية احلديثة ا
وفيما إذا كان ذلك والرياضية لدى التيار البالغي املنطقي ضمن سياقها التارخيي الثقايف يف ذلك التوظيف، 
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وهذا السؤال نفسه ال يفصل  التوظيف عالمة صحة ومنو يف البالغة العربية كإطار تقليدي لتحليل اخلطاب ؟
هل كان منحى الصياغة النظرية : عن سؤال أعم يشمل كل العلوم يف الثقافة العربية بداية عصر االحنطاط 

املنطق ، األصول  النقد ، البالغة  غري جتسد معريف : املنطقية الشكلية وتثبيت القواعد واألحكام يف ميادين 
العربية حيث أغلق الباب ائيا عن جماة أي إشكال بعقل اجتهادي نقدي  على احنصار حركة احلياة يف الثقافة

  و مبنهج مبتكر ؟
أن يربز حضور املنطق والرياضيات باعتبارمها عالمة فارقة لدى ابن البناء    -إذن  –حاول حممد مفتاح     

قريب أصول الصناعة و لذلك و قف عند أهم مبدأ رياضي منطقي وظــفه يف ت. واالجتاه البالغي عموما 
أهنا تكون بني شيئني ، فإن كانت النسبة اليت بني شيئني « البديعية ، أال وهو مبدأ التناسب أو النسبة اليت يرى 

واألشياء املتناسبة إذا بدلت تبقى متناسبة : ويقول...كالنسبة اليت بني شيئني آخرين قيل ألربعة األشياء متناسبة
سبة الثاين للرابع  ، و كذلك إذا رتبت أو فصلت أو عكست تبقى متناسبة و لذلك فتكون نسبة األول للثالث كن

  258».. يدخلها اإلبدال باحلذف 
هذا املبدأ الرياضي املنطقي ذو املرجعية األرسطية هو ما رد إليه ابن البناء أنواع البيان العريب حيث اعترب أن     

التناسب يأيت مرتبا أو غري مرتب « ذلك أن . من عملية إبدالية يف أطراف املتناسبة أو التناسب االستعارة إمنا تنشأ 
و قد يبدل بعض أطرافه ببعض ، واالستعارة تنتج من هذه العملية اإلبدالية ، فإذا قيل إن نسبة اإلميان إىل الكفر 

"  اإلميان نور: "فيقال " النور"باسم الثالث " ناإلميا" النور إىل الظلمة فإنه ميكن إبدال االسم األول ..كنسبة 
وذه العملية اإلبدالية وقع الربط . الكفر ظلمة : فيقال " الظلمة"باسم الرابع " الكفر"وكذلك يبدل اسم الثاين 

  259».. بني األول و الثالث و بني الثاين والرابع ، و مجيع االستعارات إمنا هي إبداالت يف املتناسبة   
وبالرغم من أن ابن البناء وظف التناسب كمبدأ جوهري يف صياغته ألصول البالغة ، فإنه وخضوعا ملرونة     

بوجود تشبيه واستعارة ال تعترب فيهما إال صفة الشبه، كما انه يعترف بوجود إبدال قد ال « اللغة الطبيعية اعترف 
مثلما قصرت نظرية التحديد لدى . 260»...يف الكناية و يف ااز املرسل يكون ناجتا عن تناسب مثلما هو الشان 

ابن عمرية أمام اخلاصية الطبيعية للغة التعبريية كان قصور نظرية التناسب عن اإلحاطة بكل التراكيب التشبيهية 
ما يطرح السؤال عن مدى فعالية املنهاجية املنطقية يف فهم اخلطاب وهذا بعينه  261»...االستعارية والعالقية

  األديب و حتليله ؟ وهل متكن ابن البناء مبنهاجيته املنطقية من إجناز قراءة حتليلية لنص كامل ؟ 
مرة الواقع أن ابن البناء مل يتجاور يف حتليله حدود اجلمل املفردة ، وهذا ما جيعل الباحث يتوسل باالعتذار     

بكونه  -إىل حد ما  -إن هذا االعتذار يدفع «  :ثانية ليدفع قصور املنهاجية املنطقية لدى ابن البناء حيث قال
حلل أحيانا آيات طويلة وقدم أصوال ومصطلحات إذا ما اعتربت كال متماسكا وإذ ما حددت حتديدا جديدا 

هكذا يعلق الباحث الفعالية احملتملة للمنهاجية . 262».. فإا قد تصبح أدوات للوصف والفهم والتحليل.. 
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املنطقية لدى ابن البناء على شروط علمية مفقودة يرجى توفرها مستقبال باستئناف جهد علمي ينجز عملية حتديد 
لتراث البالغي مشروع إعادة القراءة ل –إذن  –إنه . جديدة لتلك اآلليات املنهاجية ويصوغها نظريا كال متكامال 

تطوير التراث البالغي والشعري واملنطقي اإلنساين وصياغة نظريات لعرب معاصرين تلتقي « الذي ميكن بواسطته 
وإذا ما حتقق هذا فلن تكون هناك تبعية ثقافية يف هذا اال . مع نظريات البالغة األجنبية املعاصرة وختتلف عنها

   263».. وإمنا يكون هناك تفاعل 
الواقع أن هذا اجلهد املأمول هو قضية بالغة األمهية ، لكنها ال تغين مطلقا عما هو مطلوب ضرورة من     

القراءة التحليلية النقدية اليت ينبغي أن تسلط على منظور االجتاه البالغي املنطقي ليمكن بعد ذلك حتديد إطار 
وإذا كان كتاب ابن البناء  .الزم هو ما أغفله الباحث أو أغفل معظمه وهذا اجلهد ال. فعاليته وجوانب قصوره 

مازال بآلياته املنطقية حيتفظ براهنيته العلمية واملعرفية ويقبل إعادة القراءة ضمن منظور علمي معاصر ؛ فما هي 
من اخلطأ يف كتاب اهللا صياغة قوانني تأويلية تعصم « الوظيفة اإليديولوجية اليت أداها يف سياقه التارخيي ؟ إهنا 

الروح التارخيي نفسه الذي سيجسده . 264»... بغري علم وجتنب األمة معرة الفرقة والتشرذم ) ص(وسنه رسوله 
  "  املرتع البديع يف جتنيس البديع"مؤلف مغريب آخر هو السجلماسي يف كتابه 

  : السجلماسي ونظرية التجنيس  -ج
قوانني أساليب النظوم اليت "«نظريا بإحصاء : دف العلمي الذي توخاه السجلماسي من كتابه مزدوجا كان اهل    

تشمل عليها الصناعة املوضوعة لعلم البيان وأساليب البديع وجتنيسها يف التصنيف ، وترتيب أجزاء الصناعة 
وهذا الغرض العلمي . 265»".. فرع املوضوعة يف التأليف على جهة اجلنس والنوع والتمهيد ، األصل من ذلك وال

تنقية البالغة العربية من فساد التقسيم وتداخل األقسام بترتيبها على « النظري يرفده سبب علمي أيضا هو حماولة 
  267»...وه إعجازهعلى لطائف معاين القرآن ومعرفة و ج« أما عمليا فالوقوف . 266»..املنهج الصناعي

يستند الكتاب حبكم طابعه املنطقي إىل املرجعية األرسطية ، وقد حلل الباحث حضور املنطق األرسطي يف     
من حيث انه يبحث مقولته اجلنس األعلى  مستوى عمودياو قد مساه األول : كتاب السجلماسي ضمن مستويني 

جلماسي وأخلص إليها يف وضع أجناس البيان والبديع ، حيث يتجه التجنيس من أعلى األرسطية اليت اعتمدها الس
اجلنس العايل ال يترتب " « إىل أسفل يف حتديد تلك األجناس، و من هنا كانت القاعدة اليت احتكم إليها املؤلف 

و ضع أجناسا عليا عشرة تنتظم أنواع وعلى أساسها  268»" ...حتت شي و ال حيمل على جنس آخر أصال 
اإلجياز؛ التخييل؛ اإلشارة ؛املبـالغة « البالغة، مث نوعها إىل أنواع األجناس الفرعية ، واألجناس العشرة هي 

م كل منها و هذه األجناس العليا الفرعية ينقس 269»...الرصف ، املظاهرة ، التوضيح، االتساع، االنثناء ،التكرير
إىل أنواع فالتخييل مثال ينقسم إىل نوع التشبيه ، نوع االستعارة ، نوع التبديل ، نوع ااز، وهكذا بالنسبة إىل 
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ولكن ما هي العالقة اليت حتكم بني األجناس العليا أو بني األنواع املتفرعة عنها ؟ هذا السؤال هو . باقي األجناس 
  بعبارة حممد مفتاح  املستوى األفقيما حييل إىل املستوى الثاين أو 

يقتضي مبدأ اجلنس العايل األرسطي أن ال حيمل على شيء آخر وال يترتب حتت شيء آخر، ويعين هذا على     
ال ميكن أن ال يرتب « مستوى أجناس البالغة اليت حددها السجلماسي أال يترتب أحدها حتت جنس آخر منها إذ 

ال عالقة بني األجناس من حيث املبدأ فكل منها له هويته و شخصيته "..خييل الت"حتت جنس " اإلجياز " جنس 
و ال يترتب حتته فضال عن أن حيمل على نوع آخر " قسيمه " نفسه ال حيمل على " نوع القسيم " وإن . املستقلة 

تبا حتت جنس و لكنهما ال ميكن أن يتر" اإلشارة "يرتبان حتت " اإليهام "و " فاالقتضاب ." حتت جنس آخر 
األجناس العليا و األنواع القسيمة و لتكن متوسطة أو أخرية حيكمها مجيعا مبدأ « وهكذا فإن  270»"..الرصف "

   271»...االستقالل على املستوى األفقي
ية من اضطراب األقسام و تداخلها حيث هل حقق السجلماسي غرضه العلمي األول بتجريد الصناعة البالغ    

أخذ مببادئ املنطق األرسطي خاصة مقــولة اجلنس األعلى ؟ أكـد الباحث أن ذلك الغرض مل يتحقــق له 
مبينا أن  272»...مــن تداخــل سـواء على مستوى األنواع أو الفصول « إذا لـم يسلــم تصنيفــه 

اليت أجنزها  273»...مل حيقق إال جزئيا على مستوى املمارسة « الذي يفرضه مبدأ نقاء األجناس  االستقالل املنطقي
كما " التكرير"و " و اإلشارة " "اإلجياز "السجلماسي يف جتنيس أنواع البيان و البديع ، فقد و قع التداخل بني 

فقد نبه إليه  - السجلماسي  - كن هذا التداخل خافيا على املؤلف تقاطع اجلنسان  التخييل و اإلشارة ، و مل ي
الصنائع اليت يعسر انتزاعها « مرات وأغفله مرات أخرى ، و كان من أعذاره اليت تلمسها أن الصناعة البالغية من 

ء الواحد، يف الزمـان الواحـد و جـود الشي« أو تصرحيه باستحالة  274»...من املواد وجتريدها من عوارضها
. 275»...و املكان الواحد يف جنسني ويف مقولتني ، وإذا ما وجد فإنه من إحدى اجلهات ال على كل اجلهات 

أن السجلماسي ليس مسؤوال عن هذا التداخل، ولكن املسؤول ..«على أن العذر األهم بالنسبة إىل الباحث هو
   276»...عدة الصلبة اليت وضعها أرسطو وتوارثتها األجيال من بعده عنه هي القا

قد انتبه إىل الفارق الكبري بني العبارة الربهانية  –حسب ما بني الباحث  –ورغم ذلك فإن السجلماسي     
فقد الحظ أن « رنة بني العبارتني والعبارة البالغية عند تعامله مع التعبري اللغوي ، ولذلك استطاع أن يقدم مقا

العبارة الربهانية تستعمل فيها األلفاظ األصلية والنظوم األصلية ، و فيها أن اإلجياب والسلب جنسان عاليان للقول 
فالعبارة عن أحد اجلنسني باآلخر والداللة عليه به ممتنعة بديهة وضرورة ، كما أن انعكاس الضد إىل ضده أمر غري 

العبارة البالغية ففيها اخلروج عن احلقيقة إىل ااز ؛ وميكن وقوع أحد القولني الدالني على املتقابلني أما . ممكن 
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يتداخل شكلي اإلجياب والسلب بأن  –أيضا  –موقع اآلخر ووضعه موضعه لغرض االتساع واملبالغة ، وضمنها 
   277».. يوضع السلب مع اإلجياب ، واإلجياب يف صورة السلب 

عن صب الواقع أن انتباه السجلماسي إىل الفرق بني العبارة املنطقية الربهانية وبني العبارة البالغية مل يثنه     
األنواع البالغية على النحو الصارم التعسفي يف عملية التجنيس اليت أجنزها خملصا ملقولة اجلنس األعلى 

ا املستوى يتعلق بتعارض املنهج مع مادة الدراسة ؛ تعارض املنهج فاإلشكال اجلوهري يف هذ. األرسطية 
ومن هذا التعارض ينشأ خطر . املنطقي مع طبيعة اخلطاب البالغي كلغة طبيعية إبداعية هلا منطقها اخلاص 

 هذه احلقيقة هي ما أكدها أحد الباحثني. التوظيف الذي أجنزه السجلماسي وغريه يف تنظريهم للبالغة العربية 
أن االستناد إىل خطاب معريف قريب من حقل التناول « املعاصرين يف قراءته لكتاب املرتع البديع حيث نبه إىل 

مسعف يف ضبط مواصفاته خاصة إذا كان األمر يتعلق بعلم كاملنطق ، إال أن اخلطر يكمن يف االستغراق 
مادة العلم املعاين يف قنوات جاهزة  وحماولة حشر. الكلي يف مصطلحات ومفاهيم بعيدة عن احلقل املدروس 

ذلك أن القوانني البالغية متولدة من طبيعة املادة نفسها ، وإكراهها على ... قد ال ينتج إال العسف واإلكراه 
أن ترتل يف قنوات منطقية مطلقة محل للجمايل على املنطقي واألجدر ترتيل كلياا حبسب أنواعها اخلاصة ال 

  .كما فعل السجلماسي  278»...ـطقي   جاهز ضبطها يف بنـاء منــ
 279»..طبيقها بنجاحمتفردا يف نقل نظرية املقوالت األرسطية إىل ميدان علم البيان و ت«وإذا كان السجلماسي    

فعالية أو جناعة ، ال يف تطوير علم البالغة مل يكن لديه أية  -وكما يشهد الواقع الثقايف التارخيي  -فإن منهجه 
ات حتليلية الذي كان ينحدر حنو االنقراض أواخر القرن السابع بداية القرن الثامن اهلجريني ، وال يف تقدمي آلي

متكاملة أسعفت يف تطوير عملية القراءة والفهم والتلقي اليت كانت هي األخرى قد استقرت يف هاوية اجترار 
الدالالت و املعاين اجلاهزة و املوروثة عن عهود القراءة السابقة ، حيث أغلق فضاء النص الديين على ترسيم 

سلطة القراءة اجلزئية للبيت أو اجلملة اليت ال تتجاوز وبقى النص األديب حتت . مقوالت املذهب أو النحلة 
البحث يف حتديد معىن جزئي يرشح عن حتليل استعارة أو تشبيه أو حذف أو تنكري، أو غري ذلك من األساليب 

هذه احلقيقة وإن غابت يف حتليل حممد مفتاح لكتاب املرتع البديع مدفوعا مبنظور إجيايب  .و اآلليات احملدودة 
فإهنا كانت حاضرة بداللة الغياب نفسه ، حيث ذهب إىل االعتذار للكتاب و املؤلف بعدم مالءمة املناخ  مطلق،

لو وجد مناخا ثقافيا مالئما ألثار ] املرتع البديع[=ونعتقد أن كتابه « الثقايف الذي كان حقا مناخا متخلفا 
   280»...   الداللةمثلما يناقش احملدثون نظريات أرسطو يف املقوالت ويف... نقاشات 

قيمة الكتاب على أثر السياق  -يف النهاية  -أيا كانت وجاهة هذا االعتذار يف نظر الباحث فإنه اعتذار يعلق     
حسب  -وإذا كان االنفصال قائما . الثقايف اخلارجي ، فقد ختلفت فاعليته لتخلف السياق الثقايف من حوله 

بني مستوى كتاب املرتع البديع و مستوى اال الثقايف الذي ظهر فيه ، والذي مل يكن  - ث منظور الباح
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قادرا على إحداث تلقى إجيايب فعال و مثمر مع الكتاب ، فهل ميكن بعد ذلك أن نبحث له و داخل سياقه 
  التارخيي عن وظيفة إيديولوجية ما ؟

القراءة املتأنية للسياق الفكري « حته يف التحقيب ، إذ إن يأيت جواب الباحث باإلجياب كما تقتضيه أطرو    
الذي عاش فيه السجلماسي ، والقراءة املتعمقه للكتاب ترجحان أن اهلدف األمسى كان هو اإلسهام يف ضبط 

الواقع أهنا غاية ال تفصح .  281»... قوانني التأويل أو يف التنبيه على مبادئه حىت ال تتفرق األمة و تذهب رحيها 
عنها النصوص بصورة مباشرة ، وال تقتضيها ضمنيا، إذ أن املؤلفات البالغية املنطقية كانت منخرطة يف غاية 

؛ كانت تتحرك يف حيز شبه علمية تتعلق بصياغة علم البالغة صياغة نظرية صارمة على ضوء املقوالت املنطقية 
ذلك أن مسألة صوغ أنساق فكرية يف خضم . استغرقه االنقسام  مستقل عن حركة الواقع السياسي الذي

وإن ظلت مشروطة مبعطيات الواقع السياسي واالجتماعي إال أهنا مرتلة يف نسق اخلطابات «  السياسي التفكك
يأيت يف سياق .. . املعرفية املتخصصة ذلك أن كتابة علم الشعر أو البالغة أو البحث يف مشكالت الفقه وأصوله 

بنية معرفية تراكم االجتهادات واإلجنازات ويأيت البناء التايل انبثاقا من كتابات و نصوص سابقة فيولد العلم أ
   282»...يف استقالل نسيب عن جمريات اتمع والسياسة

قرون على الصعيد السياسي إىل تكريس وهكذا ففي الوقت الذي انتهى فيه الصراع احملتدم يف مدى     
االنقسام يف املغرب ؛ انتهت حركة العلم إىل استثمار تراكمها املتواصل، ال لتؤسس منهاجية متطورة و فعالة  

لقد كانت . وإمنا لتحفظه يف قوالب أو منظومات جاهزة كأمنا تضع تعويذة لصيانته من التشتت والضياع 
ية مبثابة وضع حد ائي ألي إمكانية تطور أو إبداع يف حقل املنهجية والتحليل عملية التقعيد للمعارف البالغ

ليس هذا احلكم إدانة لتلك املؤلفات أو ذلك االجتاه من البحث البالغي وال ألصحاا ، ولكنه . والقراءة 
البعيدة من  تشخيص لطبيعة الدور الثقايف التارخيي الذي جسدته ، والذي ينسجم بصورة كاملة مع النهايات

  .استمرار التخلف واالحنطاط اللذين حبلت ما القرون الالحقة حىت هذا األوان 
هكذا اكتملت قراءة الباحث لعينات االجتاه البالغي الثالث حماولة تشييد موقفني من هذا االجتاه باعتباره حلقة     

نية االجتاه على املستوى العلمي واملعريف راه بالتـأكيد على املوقف األولبارزة يف التراث املغريب ، يتعلق 
هي يف الواقع .. نظرية التحديد ؛ التناسب ؛ العالئق بني القضايا : حيث يوظف آليات منطقية رياضية  املنهاجي

أما املوقف الثاين فقد آليات كونية إنسانية ال زالت حتتفظ حبضورها وفاعليتها يف النظريات العلمية املعاصرة ، 
إحلاق االجتاه اخلطايب املنطقي بوظيفة سياسية إيديولوجية واحدة هي الدعوة إىل حتقيق وحدة األمة  انتهى إىل

   .والدولة للقيام باجلهاد، وذلك باجتاه هذا التيار إىل ضبط حدود التأويل 
لب جوانبها عن ابتعاد هذه القراءة  يف أغمت إبراز " القراءة " على أنه ويف ضوء التحليل السابق ملضمون هذه     

مقتضيات التحليل النقدي حيث اجتهت إىل تثبيت منظور إجيايب بصفة مطلقة يتجاهل واقع السياق الثقايف 
ووفق هذا املنظور التحليلي فإن وجود آليات منطقية ورياضية يف منهاجية االجتاه . والتارخيي هلذا االجتاه 

 - من التفاعل على مستوى الوعي والنظام املعريف  البالغي املنطقي كان وجودا شكليا ال يعكس أي حالة 
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باملعرفة الربهانية ومستلزماا يف النظر إىل الوجود  –الذي كان عقل املنظر وعقل املتلقي يفكران من خالله 
 283"عادة –عقل "إا آليات قطعت عن نظامها املعريف ووظفت كأدوات ميتة بواسطة . واألدب والفكر 

  .       أفرزه تداخل النظم املعرفية يف الثقافة العربية 
أما بالنسبة إىل الوظيفة السياسية اإليديولوجية فقد كشفت القراءة التحليلية ملنظور الباحث أن فكرة الدعوة     
من طرف الباحث ال تربرها " ية مستدعاة ومستصحبةفرض"هي يف التحليل األخري " االحتاد واجلهاد " إىل 

النصوص وال السياقات الثقافية ، ليس فقط ألن املنظومات املعرفية اردة مستقلة نسبيا عن الواقع بالتايل 
تأويل : ألن ارتباط هذه املؤلفات يف األفق األوسع بقضية التأويل والقراءة  –أيضا  –فهي ال متثله ، ولكن 

حتت سقف القراءة املذهبية اليت تصادر احلقيقة  –يف النهاية  – وقراءته وبيان إعجازه يضعها النص الديين
إا القراءة اليت مل . الدينية حلساب مقررات املذهب ، وتنفي قراءة األخر املخالف يف باب الكفر أو الضاللة 

  . ل يعد باستطاعتها جتاوز سلطة املذهب اليت حتولت إطارا مرجعيا لكل تأوي
على أن الصورة احلقيقية لقراءة الباحث لن تكتمل إال عند استكمال العينات األخرى من التراث املغريب الذي     

كان له مكانة خاصة يف تاريخ الثقافة املغربية   تيارا فلسفيا أصوليا كالمياضم إىل جانب االجتاه البالغي املنطقي 
  . ا ضمن رؤيته التوحيدية وهي املكانة اليت اجته الباحث إىل إبرازه

   : التأويل بني رهان املذهب الكالمي ورهان الفلسفة : التيار الكالمي األصويل والفلسفي  - 2
ينخرط التيار الكالمي األصويل يف قراءة الباحث على املستوى السياسي اإليديولوجي ضمن الغاية نفسها اليت     

حماولة «  –وفق حتليل الباحث –ه الغاية على املستوى االجتماعيحكمت االجتاه البالغي املنطقي، فقد فرضت هذ
استبدال الصراع الفئوي االجتماعي بالصراع العصيب القبلي ، ألن املغرب واألندلس كانا يضمان أناسا متعددي 

ار الذي شكلت فيه الفئات الناشئة بديال عن أما اإلط 284»...األصول العرقية منها العريب والرببري واملولد 
ضمن  –خصوصا يف األندلس  -تكتلت هذه الفئات « الصراع القبلي فهو التيارات الفكرية املختلفة ، فقد 

اجتاه فلسفي وهنالك اجتاه كالمي ؛ وهناك اجتاه : تيارات فكرية ختتلف ضيقا واتساعا وقوة وضعفا فكان هناك 
  285».. صويف 

من اجتماعها  –يف تصور الباحث  –ومهما كانت االختالفات القائمة بني االجتاهات الثالثة ؛ فإهنا مل متنع     
الواقع أن الباحث يستعيد يف . 286»حبسب براهينه وحججه ومواقعه « كل " االحتاد للجهاد " على غاية واحدة؛ 

ية أركون التوحيدية نفسها اليت استكشف من خالهلا وجود نزعة إنسانية عقالنية لدى الشكل ال املضمون رؤ
مسكويه والتوحيدي وجيلهما من املفكرين العرب ، هذا ما يتجلى واضحا من استحضار اخلالصة اليت انتهى إليها 

بهم ومؤلفاهتم إذا ما درسنا كل معاصري مسكويه وكل كت« :أركون يف دراسته اليت سبق ذكرها، حيث قال 
أا موحدة يف مقصدها وغايتها النهائية ، ففيما وراء األطرالشكالنية واخلارجية املختلفة هلذه املؤلفات  وجدنا 

الدينية ، فإن األهداف النهائية تبقى واحدة لدى –وفيما وراء املذاهب اليت اتبعتها خمتلف الفئات االجتماعية 
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مث جتاوز الصراعات املنبعثة "...اإلنسان الكامل"ملون من أجل حلول عهد نقصد بأم مجيعا كانوا يع: اجلميع
حترير اإلنسان من قلقه  ومن خماوفه  وتناقضاته :وبشكل عام . باستمرار حول الوحي ، والسلطة ، والشرع  

  287»هذه هي اهلموم األساسية اليت كانت تشغلهم مجيعا . وفشله 
وهكذا فبوحي من هذه الرؤية اليت يقرها أركون ، اجته حممد مفتاح إىل تشييد قراءته التوحيدية الجتاهات     

فصل املقال فيما بني احلكمة :" التراث املغاريب ملتمسا إثباهتا بعينات من الكالم وعلم األصول هي على الترتيب
لباب العقول يف  الرد على "البن رشد، وكتاب " اهج األدلة يف عقائد امللة الكشف عن من" والشريعة من اتصال و

  للشاطيب " االعتصام "و" املوافقات"للمكاليت ، و" الفالسفة يف علم األصول 
هذه األعمال الكربى املختلفة يف اجتاهاهتا أدرجها الباحث انطالقا من فرضيته اجلامعة والتوحيدية ضمن      

ابن : نسبة ابن رشد واملكاليت إىل علم الكالم نسبة الشاطيب إىل أصول الفقه إذن« :رر مايليتناسب منطقي يق
هذه الوحدة بني األعمال وبني أصحاا يشيدها  288»رشد واملكاليت مها الشاطيب ، وعلم الكالم هو أصول الفقه 

الذي تتمحور حوله هذه املؤلفات، ومن منطلق وحدة الغاية اليت " التأويل: "الالباحث من منطلق وحدة األشك
وتتغيأ الغاية نفسها اليت هي املوافقة ، وعليه فإهنا , إهنا تعاجل اإلشكال نفسه أال وهو التأويل ..«" املوافقة"هي

   289».. تؤدي الوظيفة نفسها 
من أجل صياغة وحدة وظيفية للعينات  –املوظف تراثيا  –لتناسب املنطقي مبدأ ا –يوظف الباحث     

املدروسة ، ودون ما التفات إىل صورية هذا التناسب فإن هذا التوظيف الذي حياول من خالله الباحث تأصيل 
واقع إشكال بعضا من منطلقاته القرائية التأويلية باعتبارها من التراث البالغي املنطقي املغريب، ال حيل يف ال

إذ ال ينبغي أن يصرفنا استعمال آلية الربهان لدى متأخري  االختالف يف األسس اإلبستمولوجية هلذه األعمال ؛
كما سيتجلى ذلك لدى املكاليت يف نقضه ألراء الفالسفة  –جريا على املنهج الذي وضعه الغزايل  –املتكلمني 

؛ ال ينبغي أن يصرفنا ذلك عن عمق تاب املوافقات أولدى الشاطيب يف صياغة القواعد األصولية ضمن ك
التعارض الذي كان قائما بني منظومة الكالم األشعري وبني اجتاه النظر الفلسفي الربهاين الذي مثله يف املغرب 

  " .ابن رشد " بال منازع قاضي قضاة قرطبة الفيلسوف 
افه الباحث يف صياغته األخرية لفرضية االنتباه إىل عنصر موضوعي أض - أوال -على أنه من الضروري     

تستبدل الصراع الفئوي االجتماعي "التحقيب، حيث أكد أن النخبة السياسية والثقافية كانت حتاول أن 
فهل كان هذا ممكنا من الناحية التارخيية ضمن الفترة اليت حيلل ،  "بالصراع القبلي يف املغرب واألندلس

ان الباحث يتحدث عن النخبة املغربية دون حتديد دقيق للمجال التارخيي، وإمنا ؟ وإذا كالباحث آثارها الثقافية 
فإن إصدار حكم ضمن املدى التارخيي الطويل للماضي الذي ميتد قرونا عديدة مث يضعها يف إطار حكم واحد ، 

من الصراع  :ذه الدرجة من األمهية إذ يتعلق األمر بتحول تارخيي للمجتمع من بنية اجتماعية إىل أخرى 
القبلي إىل الصراع الفئوي ، يقتضي مستوى دقيقا من التحليل التارخيي واالجتماعي ، وهو ما مل يوله الباحث 
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: لقد انطلق من فرضيته اإليديولوجية املشيدة ، مث استتبع كل األحكام اليت تقتضيها تلك الفرضية . أي عناية 
املغرب قد خرج من حالة االنقسام القبلي ودخل مرحلة أن يكون  -إذن  –فوحدة األمة  والدولة تقتضي 

الصراع الفئوي حيث يكون جمال االنتماء االجتماعي أوسع مرتكزا على أسس ثقافية أو مهنية أو تارخيية، 
فهل عرف املغرب هذه . وهو ما يعمق دائرة االندماج االجتماعي ويضعف دور العصبيات العرقية والقبلية 

  القرنني السادس والسابع اهلجريني ؟ : من تارخيه  –نسـبيا  –رة املـبكرة احلالة يف تلك الفت
لقد سبق أن أكد حتليل حركة الدولة املغربية خالل حقبة اهليمنة أن االنقسام القبلي كان عامال حامسا على     

الدولة غاية ظهور يف املغرب واألندلس إىل  اإلمارة –الدولة املستوى السياسي واالجتماعي منذ مرحلة تأسيس 
فعلى مدى هذا التاريخ الطويل ظلت القبيلة حمدد . منتصف القرن السادس إىل منتصف القرن السابع  اخلالفة –

حيث آذن اتمع الصراع واالنتماء والدولة يف مجيع بالد املغرب، على أهنا مل تفقد فعاليتها يف العهود التالية ، 
صارخة مكوناته األولية ؛ تكويناته العميقة العشائرية والقبلية ، فهل باالحنطاط وقفزت إىل السطح بصورة 

ال يزال فاعـال إىل اآلن وأنه يشـكل  -والعريب أيضا -ينبغي أن نقول إن الطابع العشائري للمجتمع املغريب
   !عائقا اجتماعيا يف سبيل تأسيس جمتمع مدين ودولة مدنية باملعىن احلديث ؟  –حبق  –

الفلسفية كان ظهورها الكالمية ، األصولية ، و: إن التيارات العلمية والفكرية ذات الطابع الديين وهكذا ف    
. اإليديولوجي من طرف املتحفزين للسلطة  –وخيضع للتوظيف السياسي " التأويل الدينية " مرتبطا بإشكالية 

والسياسي للمغرب، وإن وجدت إىل  لكنها مل تشكل بديال تارخييا لدور الوتر العصيب يف التاريخ االجتماعي
لقد حدد الباحث مشترك أعمال التيار األصويل الكالمي الفلسـفي باإلشــكالية أوال اليت هي  . جانبه أو معه 

  كيف ذلك ؟ . التأويل ؛ وبوحدة الغاية اليت هي املوافقة واالحتاد ، أما اآللية املعرفية فقد اختلفت من علم إىل آخر
  
  : يان  –التأويل بالربها : ابن رشد  - 1

يربز الباحث أن ابن رشد يف كتابيه الفصل ؛ والكشف يوظف إىل جانب آلية الربهان ، آلية القياس التمثيلي     
الشرع يصلح النفوس ، والطب يصلح األبدان ، وإمنا كان هذا التمثيل "« : معترفا بأن بعضه يقيين حيث يقول
يقول ؛ ألنه صحيح التناسب ، وذلك أن نسبة الطبيب إىل صحة األبدان نسبة  يقينيا وليس شعريا كما للقائل أن

لدى ابن رشد فقد أشتق له " الربهاين والبياين " ونتيجة الندماج املنهجني  290»" .. الشارع إىل صحة األنفس 
  . "يان  -التأويل بالربها "الباحث عنوانا مركبا هو 

بإشكال التأويل يف الثقافة العربية  –فعال  –يتعلقان " الكشف " و " الفصل" أن كتايب أبن رشد  الواقع     
ولكن حقيقة الكتابني ومكانتهما التارخيية واملنهاجية ستظل غائبة متاما ما مل تتم قراءهتما ضمن السياق . اإلسالمية 

الفلسفة وتكفري الفالسفة خبطابه املركزي األشعري ذلك السياق الذي انتهى إىل إدانة . الثقايف الذي ظهرا فيه 
؛ هذا اخلطاب إيديولوجيا رمسية للخالفة اإلسالمية يف املشرق ومن مث لعامة أهل السنة واجلماعة الذي أصبح 

يف العقيدة املنظور الصويف ، ضمن بنية " األشعرية " الذي أكمل الغزايل صياغته النهائية املتوارثة حني مجع إىل 
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كانت سببا لفاعليته وسببا يف تناقضه ، وبذلك فقد متكن  291البيان، الربهان، العرفان: اخل فيها النظم املعرفيةتتد
   292»... أن يصوغ خطابا صار هو خطاب السلطة بامتياز وصار خطاب العامة بامتياز« الغزايل 

وهكذا فإن املضمون املنهاجي لكتايب ابن رشد ال ميكن أن يوضع يف إطاره الصحيح املالئم كما ال ميكن أن     
ة يف التراث املغريب بل العريب يتكشف عن حقيقته العلمية والثقافية إال إذا متت مقاربته باعتباره طرفا يف قضية حامس

خطاب اهلامش يف مواجهة خطاب : اإلسالمي ، هي قضية الفلسفة يف مواجهة الفقه والكالم السين األشعري 
حول قضية التأويل وكانت  هذا البعد األساسي الذي يشهد بواقع االختالف والصراع الذي دار.  293املركز

فيه الفلسفة طرفا مدانا هو ما غيبه الباحث بأطروحته التوحيدية ، حني راح يقيم التناسب واملشاة بني ابن 
  .رشد وبني املكاليت والشاطيب ، ويلغى تعارضهما املعريف واملنهاجي بفرضية االحتاد واجلهاد 

فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر يف املوجودات من « كيف أثبت ابن رشد شرعية الفلسفة ؟ أكد أن     
وأنه كلما كانت املعرفة بصنعتها أمت كانت املعرفة بالصانع أمت ، وكان الشرع قد ... جهة داللتها على الصانع 

وهذا نص صريح على " واعتربوا يا أويل األبصار "مثل قوله تعاىل... ندب إىل اعتبار املوجودات وحث على ذلك 
إذا « أنه  –حسب ابن رشد  –هذا الوجوب يقتضي . 294»...وجوب استعمال القياس العقلي والشرعي معا 

ل ما حيتاج إليه من النظر يف أمر املقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا يف كان ك..
  . 295»... كتبهم ، فننظر فيما قالوه من ذلك ، فإن كان صوابا قبلناه وإن كان فيما ليس بصواب نبهنا إليه

ال الفلسفة وتكفري املشتغلني ا مستندا إىل نصوص الشريعة نفسها ذا االستدالل نقض ابن رشد دعوى إبط    
اليت توجب مبفهومها النظر يف املوجودات ، وهذا النظر ذاته يقتضي تعلم اآللة العقلية اليت ليست إال علوم املنطق 

 ريعة بظاهرها ؟كيف ميكن اجلمع بني اآلراء اليت يتوصل إليها بالنظر الفلسفي واألحكام اليت حتملها الشولكن 
هذا السؤال هو ما يفتح معاجلة ابن رشد إلشكال التأويل ؛ الوجه اآلخر لعالقة الفلسفة بالدين أو لشرعية الفلسفة 

  . أمام سلطة الدين 
يف مسائل التأويل حصر الباحث يف مناقشة كتايب ابن رشد طرق التأويل والتصديق؛أصناف الناس إزاء التأويل      

ينتج عن « ذكر بالنسبة إىل القضية األوىل أن ابن رشد يعترب أن أصح تأويل هو ما . للنص الديين حدود التأويل 
فهي وسيلة .. أما أنواع القياس اجلديل و القياس اخلطايب ...القياس املنطقي الذي هو أمت أنواع القياس

الربهانية :أن طرق التصديق املوجودة للناس ثالثة « د يقرر يف كتابه الفصل الواقع أن ابن رش. 296»..اجلمهور
أما يف تعيني الطريقة األكثر حضورا يف الشرع فقد ذكر يف بناء منطقي متكامل أنه  .297»... اجلدلية واخلطابية  

وهي اخلطابية واجلدلية، واخلطابية أعم من اجلدلية  ... ر الناسوملا كانت طرق التصديق منها ما هي عامة ألكث« 
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ومنها ما هي خاصة بأقل الناس وهي الربهانية ، وكان الشرع مقصودة األول العناية باألكثر من غري إغفال تنبيه 
أي الطريقة  298»..اخلواص ،كانت أكثر الطرق املصرح ا يف الشـريعة هي الطرق املشتركة لألكثر 

هذه هي املقدمات والنتائج اليت صاغها ابن رشد لبيان طرق التصديق وعالقتها جبمهور        اخلطابية 
يفلسف خطاب الشريعة منهجيا  –يف واقع األمر  -وقد كان . املخاطبني والطريقة األكثر تضمنا يف الشرع 

اره خطابا تعليميا يف األساس ، ولكنه كان يف الوقت نفسه بتفسري ما يغلب عليه من الطرق اخلطابية ؛ باعتب
: حيدد بصورة حامسة الفارق اإلبستمولوجي املنهاجي الذي جيعل من الشريعة واحلكمة خطابني متغايرين 

حبكم طرقها  –حبكم طريقة التصديق الغالبة فيها إىل اجلمهور أو العامة ؛ احلكمة موجهة  –الشريعة املوجهة 
  .إىل اخلاصة من العلماء ذوي الفطر الفائقة  – الربهانية

كيف ينقسم املخاطبون إزاء التأويل ؟ حدد الباحث القسمة الثالثية اليت نص عليها ابن رشد واليت تقرر أن     
وهم : من يصدق بالطرق اخلطابية   األول:الناس أصناف ثالثة من التأويل حبسب اختالف طباعتهم يف التصديق 

من يصدق بالطرق : من تالئم طباعهم الطرق اجلدلية وهم املتكلمون ، الثالث :  الثاينالغالب ،  مجهور الناس
الربهانية اليقينية وهم الفالسفة ؛ ويؤكد ابن رشد بالنسبة إىل هذه األصناف الثالثة أهنا ختتلف يف طريقة التصديق 

  .ولكنها تتساوى يف درجة التصديق ، كل بطريقته املالئمة 
هكذا فإن تصنيف ابن رشد للخلق يف عالقتهم بالتأويل ينتهي إىل التأكيد على قسمة ذات أساس طبيعي و    

ما يؤول وما : ويف هذا املستوى تتجلى مسألة حدود التأويل . حاسم ال سبيل إىل جتاوزه يف إطار عملية التأويل 
إىل موضع التأويل يف النـص الديـين يستقرئ الباحث من نصوص ابن رشد بالنسبة  ال يؤول يف نص الشريعة ؟

أن هناك نصوصا شرعية يأيت ظاهرها خمالفا للمعرفة العلمية الربهانية القطعية الكونية، وهذه النصوص جيب « 
تأويلها بنقلها من الداللة احلقيقية إىل الداللة اازية تبعا لعادة العرب يف التجوز، ألن كل ما أدى إليه الربهان 

هذا النص يطرح .  299»... الشرع فإن ذلك الظاهر حيب أن يؤول على قانون التأويل العريب  وخالفه ظاهر
  . العالقة بني الربهان والشريعة ، أما الثانية فهي حقيقة التأويل نفسه : األوىل : بالنسبة إىل قضية التأويل مسألتني 

حاالت ثالث اقتصر الباحث على : ألوىل يطرح ابن رشد يف مستوى العالقة بني النص والربهان يف املسألة ا    
التعارض بني احلقيقة الربهانية وظاهر النص الشرعي، وهي احلالة اليت يكون فيها تأويل الظاهر « : ذكر إحداها 

ؤدي النظر الربهاين إىل حنو من املعرفة بوجود أن ي: ضروريا للتوافق مع مقتضى احلقائق الربهانية ، أما احلالة الثانية 
وهنا يؤكد ابن رشد أنه ال إشكال ؛ حيث تتماثل حالة الفيلسوف مع حالة  300»...ما سكت عنه يف الشرع

مل إشكاال أيضا الفقيه حني يستنبط بالقياس الشرعي ما سكت عنه من األحكام ، أما احلالة الثالثة واليت ال حتت
وهكذا تقتصر حالـة التـأويل الربهـاين . 301»... موافقا ملا أدى إليه الربهان « فحني يأيت ما نطق به الشرع 

كيف يتم التأويل أو ما حقيقة التأويل : تعارض النص الديين مع حقائق الربهان : عند حالة واحدة  –عمليا  –
  .   مفهوم التأويل: لى ظاهر النص الشرعي ؟ هنا يأيت موضع املسألة الثانية الذي يتم إجراؤه ع
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أن قوامه  –حسب ما أظهره الباحث –يتطابق مفهوم التأويل لدى ابن رشد مع مفهوم ااز العريب حيث يبني     
ة لسان العـرب          إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اازية من غري أن خيل ذلك بعاد« 

ولكن هل . 302»...من تسميـة الشيء بشبيهه أو سببه أو الحقـــه أو مقارنه] اـاز [= يف التجـوز
   يطال التأويل كل ظواهر النص الشرعي ؟

جيب تأويله  ليس كل متثيل وتشبـيه« إجابة على هذا السؤال استقرأ الباحث من نصوص ابن رشد بأنه     
فهناك ظاهر ال جيوز تأويله ، فإذا ما أول الظاهر وكان يف املبادئ فهو كفر ، وإذا كان يف ما بعد املبادئ فهو 

   303»...بدعة ،  أما الظاهر الذي جيب تأويله فهو ما إذا محل على ظاهره يؤدي إىل الكفر 
رشد يضع حدودا للتأويل تتعلق مبعادلة حتقيق مستوى واضح وحقيقي من االتصال بني الشريعة الواقع أن ابن     

وهذا االتصال هو ما اقتصر لديه على االعتراف مببادئ الدين الكربى اليت يقوم كيانه االعتقادي عليها . واحلكمة 
اإلقرار باهللا « :ذه املبادئ ؟ إهنا ثالثة فما هي ه. خارج دائرة التأويل الربهاين وكل تأويل  –ضرورة  –واليت تقع 

أما ما عدا هذه املبادئ فكل ظاهر تعارض .  304»... تعاىل ، وبالنبوات ، وبالسعادة األخروية والشقاء األخروي 
هم أخذه على ظاهره وتأويله مع ما يؤدي إليه الربهان فتأويله على أهل الربهان، أما غري أهل الربهان فالواجب علي

ال يقع هلم التصديق إال من قبل التخيل «  -كما يربر  –وذلك لكوهنم . من جانبهم كفر يف حقهم أو بدعة 
حق ألهل  –إذن  –إمنا التأويل . 305».. ويعسر وقوع التصديق هلم مبوجود ليس منسوبا إىل شيء متخيل ...

أما اجلمهور فليس التأويل من حقهم ال ممارسة وال تعرفا حبكم قصور مداركهم . همالربهان واجب علي
إا ملعادلة حرجة يف حق املعرفة تلك اليت يقيمها ابن رشد بني الطريق الربهاين . الفطرية عن التصديق به 

بـا واجبا للـبعض  مطل: كيف تكون احلقيقة مزدوجة . اليقيين للمعرفة من جهة ، وبني العامة من جهة ثانية 
  وحمذورا مكفرا للبعض اآلخر ؟ 

هكذا يبدو مشروع ابن رشد ذي االجتاه العقالين واملستدعى حداثيا من داخل التراث ملواجهة التيارات     
األصولية السلفية ؛ يبدو وكأنه يرزح حتت إكراهات السياق الثقايف املهيمن حيث تقف فيه الفلسفة موقفا 

إن ". اخلاصة"ازالت والتربؤات خلطاب العامة من أجل أن حتفظ حقها يف الوجود داخل دائرة دفاعيا تقدم التن
الفلسفة تظهر مع كل إمكانياا املنهجية واملعرفية لدى ابن رشد وكأا ال متلك أن تطرح منظورا مستقال 

تهد غاية جهدها يف جت –بدال من ذلك  –ولكنها . للوعي العقالين الذي يستوعب العامة فضال عن اخلاصة 
أن تقدم براءا بكوا خطابا يستمد شرعيته من التوجيه الديين نفسه ، ويسلم بسلطة خطاب الشريعة على 

" حق التأويل"وحدهم ممن هلم " الفطر الفائقة"العامة سلطة مشروعة مطلقة ، ويرضى أن يكون خطابا لذوي 
  " .   االختالف "هلم حق ومن مث ليس " نشر تأويلهم" ولكن ليس هلم احلق يف

مهما كان التهافت الذي ميكن أن ينسب إىل خطاب ابن رشد ؛ بسبب النهايات املعرفية اليت يؤدي إليها فإن     
واليت رمبا تكون األخرية  –قيمته كخطاب فلسفي ضمن السياق التارخيي الذي ظهر فيه تتأكد من خالل حماولته 
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لسفة يف جمتمع جعل من إنكارها دينا ومعتقدا ؛ ويف ذات الوقت حماولة الدفاع عن مشروعية الف -يف التراث
، وهذه املهمة  جريئة يف نقد خطاب املتكلمني الذي انتهى إىل جعل نفسه مرجعية وحيدة يف فهم الدين وتأويله

األدلة  الكشف عن مناهج: " أداها إىل جانب كتاب الفصل كتاب  –نقد املتكلمني وتقدمي البديل عن خطام  –
فقد رأيت أن أفحص يف هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد اليت قصد « :الذي حدد ابن رشد مهمته حيث قال " 

الشارع محل اجلمهور عليها ، وأحترى يف ذلك كله مقصد الشارع حبسب اجلهد واالستطاعة ، فإن الناس قد 
أشهر هذه ... ثت فرق ضالة وأصناف خمتلفة اضطربوا يف هذا املعىن كل االضطراب يف هذه الشريعة ، حىت حد

واليت تسمى املعتزلة واليت تسمى بالباطنية واليت تسمى ... اليت تسمى األشعرية ... الطوائف يف زماننا 
فما هي الطرقة الشرعية الربهانية اليت قصد إليها الشارع وجرى عليها اخلطاب القرآين وخالفتها . 306»...باحلشوية

  طرق املتكلمني ؟ 
ناية باإلنسان وخلق املوجودات أحدمها طريق الع« : يف جنسني  -لدى ابن رشد  –إن هذه الطريقة تنحصر     

من أجله وليسم هذا دليل العناية ، والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر األشياء واملوجودات مثل اختراع 
 صاغ ابن رشد هذين الدليلني.  307»...احلياة يف اجلماد واإلدراكات احلسية والعقل وليسم هذا دليل االختراع 

أن مجيع املوجودات اليت  : األوىل : ، وبين على مقدمتني  دليل العناية –أوال  «: وفق الصياغة الربهانية التالية 
من قبل فاعل قاصد لذلك مريد جعل  –ضرورة  –أن هذه املوافقة هي : الثانية   هاهنا موافقة لوجود اإلنسان

فيبىن على مقدمتني : دليل العناية : الثاين  –ريد هو اهللا هذا الفاعل امل: املوجودات موافقة لإلنسان والنتيجة 
أن للوجود : أن كل خمترع  فله خمترع والنتيجة : أحدمها أن موجودات العامل خمترعة ، والثانية : أيضا مها 

    308»...فاعال خمترعا له 

الطريقة الربهانية من : األوىل :  من وجهة نظره مسألتني هذا هو البديل الذي طرحه ابن رشد وهو يليب    
مستوى فهم اجلمهور من حيث االعتماد على مقدمات حسية يف : حيث الشكل ؛ مقدمات ؛ نتائج ، الثانية 

هذا البديل الفلسفي الذي رام إقامة تواصل منهاجي بني احلكمة والشريعة مل  على أن. حيز إدراك اجلمهور
جذر يف الوعي االجتماعي ويشكل مرجعية فاعلة على مستوى الفكر والتاريخ ، بل ظل وعلى يكتب له أن يت

العكس من ذلك جزءا من خطاب اهلامش اخلطاب املتهم يف شرعيته التارخيية واحلضارية مبقاييس خطاب 
  .املركز املهيمن إىل اليوم 

تبحث عن شواهدها ألا مل تضع " كأدلوجة" يف إطار املنظور التحليلي السابق ال تظهر قراءة الباحث إال    
كتايب ابن رشد يف سياقهما الثقايف التارخيي بإشكالية التأويل اليت هي أيضا إشكالية شرعية الفلسفة يف مواجهة 

الكالم األشعري املهيمن ، ومن مث ميكن اكتشاف أبعاد الصراع واالختالف اليت تنطوي عليها تلك اإلشكالية  
لسفة تنجز مرافعتها األخرية دفاعا عن العقل والربهان وحق االختالف ، حىت وإن بقيت تلك حيث كانت الف

املرافعة جمرد شاهد على هامشية خطاا ، وبدال من ذلك قفزت قراءة حممد مفتاح على كل مستويات التعقيد 
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د ، لتقرر ببساطة مشروع ابن رش –نتيجة لذلك  –والكثافة واالختالف اليت ميزت تلك اإلشكالية وميزت 
أن مشروع ابن رشد هو نفسه مشروع خصومه من املتكلمني " كل شيء يشبه كل شيء"ووفق منطق 

  واألصوليني والفقهاء 
مبا هو نقد وإدانة ملنهج املتكلمني ومرافعة  –يف التحليل األخري  –هل من اجلائز أن يكون خطاب ابن رشد     

عرفية واإليديولوجية خلطاب نقيض يتوخى إبطال منهج الفلسفة ودحض أدلة موافقا يف الغاية امل –لنصرة الفلسفة 
الفالسفة من القدماء واملسلمني ؟ إنه اخلطاب الذي عكسه كتاب املتكلم املغريب أيب احلجاج يوسف بن حممد 

لباب  : "م  ذلك الكتاب الذي ينبئ عنوانه عن الغاية اليت توخاها صاحبه 1228/ هـ 626املكاليت املتوىف 
  ؟ " العقول يف الرد على الفالسفة يف علم األصول 

اإلهليات بتسمية : كتاب لباب العقول هو كتاب كالمي موضوعه  :والتأويل ببيان الربهان : املكاليت  - 2
الفلسفة ؛ أو علم أصول الدين بتسمية املتكلمني ؛ وقد حدد مؤلفه غرضه العلمي الديين على ما أورد الباحث 

أما بعد فإنك ذكرت يل أيها احلرب األكرب األوحد أن املذاهب الفلسفية بقطركم مفرطة الشياع  «  :حيث قال 
سألتين أن أضع . وهي مشهورة البيع واالبتياع، واالجتماع على التذاكر فيها والتعظيم ملنتحلها منكشف القناع 

وقصدنا فيـه الـرد عـلى ..بك كتابا يف الرد على الفالسفة يكون فيه شفاء العليل فأجبناك إىل مطلو
فشننا على رؤوس الفالسفة الغارة وكلمناهم على موجب ... أرسطوطاليس ومن تبعه من املشائيني 

فهو كتاب قد . هكذا حيدد املكاليت بنفسه سياق ودوافع تأليف الكتاب  309»...  اصطالحام وأغراضهم
موجه إىل الرد على الفالسفة وشن الغارة على : ه أوال  حتت طلب ممن وصفه باحلرب األكرب وهو ثانيا وضعه صاحب

  رؤوسهم مجيعهم يف موقف واحد من أرسطو إىل من تبعه من املشائيني 
ه إن الغاية املعلنة جتعل من كتاب املكاليت نقضا مباشرا ملا أسسه ابن رشد يف شرعية الفلسفة ، من حيث إن    

وإذا كان . يعيد التأكيد على االستمرار يف إبطال تلك الشرعية ، وذلك بعد وفاة ابن رشد مبا يقارب نصف القرن
املكاليت قد هاجم الفلسفة فإنه قد هاجم باملثل املتكلمني من غري األشاعرة ، ومن هذه الناحية يتماشى متاما مع 

ية مع ابن رشد حاول الباحث التخفيف من دالالهتا احلامسة أستاذه أيب حامد الغزايل ، وهذه عالمة تعارض أساس
إن الرجل أقرب إىل الغزايل منه إىل ابن رشد، فكال الرجلني هجم على « : على التناقض يف أطروحته حيث قال

ة الفالسفة وكال الرجلني أشعري ، بيد أن املهم يف سياقنا هو أن ابن رشد واملكاليت هامجا التفرقة ودافعا عن وحد
هل يتوافق ابن رشد واملكاليت على مستوى املنهاجية .  310».. اجلماعة بتوظيف اآلليات نفسها أو تكاد تكون 

  ؟ واآلليات املوظفة
ال شك أن ابن رشد مبا هو فيلسوف عقالين مل خيتر غري آليات املنهج الربهاين طريق املعرفة اليقينية ؛ ولكنه قد     
ترف من جانب آخر من منطلق حتليله لواقع احلال مبشروعية اآلليات اجلدلية واخلطابية كطريق للمعرفة لصنفني اع

ويف سبيل دفاعه عن الفلسفة وبيانه ألخطاء املتكلمني يف فهم الشريعة وتأويلها جلأ إىل ما . آخرين من الناس
نوعا من الترضيات اليت يقدمها " حامدأبوزيدنصر"أعتربه درجة يقينية من قياس التمثيل ، وهو ما اعتربه 
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فإذا كان ابن رشد قد وظف الربهان من منطلق إميانه مبشروعية النظر الفلسفي . خطاب اهلامش خلطاب املركز
كطريق للحق واليقني ، فإن املكاليت وظف الطريقة القياسية الربهانية من أجل إبطال النظر الفلسفي والدفاع 

طريقة املتكلمني املتأخرين من مدرسة الغزايل اليت تركت  –وبالضبط  –إا . األشاعرة عن عقائد املتكلمني
آلة "« طريقة قياس الغائب على الشاهد وتبنت آليات الربهان أو املنطق بعدما مت فصله عن الفلسفة وأعتربت 

   311».." .ملقاييسال يتعلق شي منها بالدين نفيا أو إثباتا بل هي النظر يف كيفية طرق االستدالل وا
قد وقع        –حسب حتليل الباحث–وحىت وإن كان املكاليت قد تتبع قياسات املتكلمني وحاول تقييدها فإنه     
] الربهان [= قياس التمثيل ، وقياس الشمول : يف ما وقع فيه من انتقدهم فجاء يف كتابه مازجا بني اآلليتني معا « 

هذا فيما يتعلق بالسياق الفكري الكالمي الذي ظهر يف إطاره الكتاب كما يف  312»... وال مفر له من ذلك 
وإذا ما . أما يف ما يتعلق بعالقته بالفلسفة فإنه كتاب نقض ومعارضة ال كتاب موافقه . مستوى بنيته املنهاجية 

يف احلساب فترة ظهور الكتاب القرن السابع اهلجري ، أمكن احلكم عليه يف إطاره الصحيح من حيث أخذنا 
إنه كتاب يساجل يف قضية االختالف املذهيب والعقائدي خصما تارخييا قد آذن بالغياب من على مسرح العمل 

ت اخلصومة معها مستصحبة الفكري والسياسي هو املعتزلة والفالسفة ، بل وسائر املذاهب األخرى اليت كان
فما الذي تفعلون غدا أو بعد غد « : املكاليت كما يتجلى من نصه الذي أورده الباحث إذ يقول ى حية لد

معي أو مع أمثايل ممن ال يعمر جملسة أبدا إال بالنظر مع القدرية  واخلوارج والشيعة والرافضة واملعتزلة 
ية وغريهم من الفالسفة وأهل األهواء والبدع احلائدين عن مذاهب والكرامية واإلباضية واإلمامية واإلبراهيم

إنه وبكل وضوح خطاب املذهب الذي يصادر حقيقة الدين حلساب معتقده وينفي اآلخر  313» ...أهل السنة
  . املخالف ، كل اآلخر إىل دائرة الكفر أو الضاللة واالبتداع 

" البيـان"«ب الكالمي يف عصر آذن هو اآلخر باالحنطـاط حيث مجدت كلـمة العـلم هكذا انتهى اخلطا    
يف أفواه املقلدين من الفقهاء والنحويني من جهة ويف شكالنية املتأخرين من املؤلفني يف علم الكالم " الربهان "و

د مفتاح وبرغم هذه احلقيقة اليت يكشف عنها السياق التارخيي ولكن حمم 314»...  واملنطق من جهة أخرى
الثقايف ويعضدها غرض املكاليت الذي صرح به من تأليف الكتاب ، مل يتردد يف أن يضع الكتاب ضمن إطار 

هو فتح آفاق للخيال املرتكز على آليات كونية إنسانية مما يؤدي إىل مغامرة أحدمها « :هدفني مشيدين
توكيد وحدة األمة ووحدة الدولة للقيام بأعباء اجلهاد مبحاربة الطوائف : وثانيهما استكشافية ، 

   315»...املبتدعة
هلموم الباحث املنهاجية املعاصرة على " فج " ال ميكن أن يفهم إال من كونه إقحام وإذا كان اهلدف األول     

ه التارخيي املعريف ، فإن اهلدف الثاين يطرح السؤال مرة أخرى فيما إذا كانت الطوائف نص تراثي مرن بأفق
وهنا سيكون مفهوم األمة مطابقا يف . املبتدعة واملستهدفة خبطاب املكاليت هي جزء من األمة أم خارجة عنها 
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الباحث رغم ما تتمظهر به وعي املتكلم ملفهوم املذهب الذي يدين به  هذا وجه اإلشكال املذهيب الذي يغفله 
ولكن احلداثة على مستوى املنهج مل تثمر أي أثر نقدي على مستوى . قراءته للتراث من احلداثة املنهاجية 

الرؤية والقراءة اليت ظلت حمافظة متجمدة عند حدود األطروحة اإليديولوجية السياسة اليت سعى الباحث     
فمن املكاليت املتكلم إىل الشاطيب ؛ احللقة الثالثة يف . جه به التراث إىل تربيرها على مدار التحليل الذي يوا

التيار األصويل الكالمي ليس هناك إال التكرار والتشابه واالختزال لكل أبعاد االختالف والتعدد يف التراث 
  .املغريب 

   :التأويل ببيان الربهان : الشاطيب  - 3
هي الوحدة اليت جتمعهما يف قراءة حممد مفتاح ؟ يقول الباحث جوابا  يف ما يلتقي الشاطيب مع ابن رشد أو ما    

أبو إسحاق الشاطيب ...من الذين يلتقون مع ابن رشد يف توظيف بعض املبادئ املنطقية لضبط التأويل « عن ذلك 
.  316»".. الكشف" و"الفصل:" مها" االعتصام"و" املوافقات"وقد بلغ هذا التوظيف مدى يصحح ما قلناه من

وهذا التشابه والتوافق الذي يدعيه الباحث بني الرجلني العلمني ال ميكن أن يلغي ما هو شائع ومعلوم من مواطن 
االختالف والتعارض بينهما ، أقلها االختالف يف النحلة واملذهب وآلية التفكري ، وإذا كانت مجيع العناصر 

الصا من مث خصما البن رشد ؛ فإن الباحث ال ييأس من افتراض التوافق ؛ غايته السابقة جتعل الشاطيب غزاليا خ
ذما للغزايل وملن على شاكلته  –يف آراء الشاطيب  –أن املتأمل قد يرى « النهائية من القراءة ، ولذلك يهتدي إىل

ذا ما انتقده ابن من الفالسفة وأهل اجلدل الذين وضعوا براهينهم وحججهم يف كتب موجهة إىل اجلمهور، وه
رشد على الغزايل ، ولذلك ميكن قراءة آراء الشاطيب على أهنا تأييد لوجهة نظر ابن رشد يف التعليم ورفض آلراء 

   317»..الغزايل اليت أحدثت الفرقة والتشغيب بني أفراد األمة 
ف بني ابن رشد والشاطيب ، إمنا أراد التخفيف من الواقع أن الباحث وحني احتاط بذكر مستويات االختال    

ذلك أن مستوى اخلالف الذي أشار إليه . حدة املفارقة و الالمعقولية اليت تنص عليها قراءته للعالقة بينهما 
ابن رشد فيلسوف أرسطي وأصول والشاطيب « نفسها من حيث أن " باملنطلقات اإلبستمولوجية "الباحث ويتعلق
مل يكن  318»... ابن رشد يتخذ الشرع شاهدا على ما توصل إليه العقل والشاطيب يعكس القضية فقيه وأصويل، و

 - من طرف الباحث –وإمنا جاءت اإلشارة إليه . له أية نتائج علمية أو معرفية على مستوى اجتاه القراءة 
القضية ؛ قضية الفلسفة اليت هي قضية ابن رشد  كنوع من املصادرة ألفق توقع مغاير لدى امللتقى حنو هذه

على غري تكريس احلكم القدمي  –مهما تذرع باملنطق  –وقضية اخلطاب األصويل لدى الشاطيب الذي ال يزيد 
وإذا كان املكاليت مل يشر إىل . املستعاد مع كل جمال كالمي ضد الفلسفة بالتكفري واخلروج عن ملة اإلسالم 

ن شن الغارة على موقعه الفكري املعريف ، فإن الشاطيب األصويل الفقيه مل يتردد يف تعيني ابن رشد باالسم وإ
  . ابن رشد تسمية مرة بعد مرة :احلكم وتعيني صاحبه 
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لقد تعلق الباحث حبضور اآلليات املنطقية لدى الشاطيب اليت استثمرها يف صناعته األصولية ، فقد الحظ أنه     
إن احلدود على :" يل يف التعريف وشروطه ومكوناته وصعوباته ولذلك كثريا ما كان يقولمطلعا على ما ق« كان 

   319»"...ما شرطه أرباب احلدود يتعذر اإلتيان ا 
وكما استثمر نظرية « وإذ جرى تركيز حممد مفتاح يف حتليله على املنهاجية املنطقية لدى الشاطيب فقد بني أنه     

 320»...التعريف لبناء املسائل الفقهية فإنه استثمر نظرية التجنيس حىت يربط بني املسائل الفقهية واألحكام الشرعية
هي كـلي ) ص ( ومن األمثلة اليت أدرجها كشاهد على ذلك ما اعتربه الشاطـيب من أن أحـوال وأقوال النيب 

كل " «هذا ما استنبطه الباحث من قول الشاطيب . أنواع وأصناف من أقوال وأفعال أخرى أو جنس منه تتفرع 
ما نقل عن األولياء أو العلماء أو ينقل إىل يوم القيامة من األحول واخلوارق والعلوم والفهوم فهي أفراد وجزئيات 

   321») ...ص ( داخلة حتت كليات ما نقل عن الرسول 
العالئق بني القضايا من أجل إثبات –كما بني الباحث–وإىل جانب نظرييت التعريف والتجنيس وظف الشاطيب     

بكل ] التناقض، التضاد ، حتت التضاد[ يف املوافقات جيد الشاطيب وظف هذه العالئق« وحدة النص الديين ،فالناظر
تمع دليالن متضادان فإن العمل يترك ما دقة إلثبات وحدة الشريعة وحل مسائل فقهية ، وهكذا حينما جي

وإن كان هناك دليالن متناقضان فإنه يعمل بأحدمها ألن ... جمتمعني ، وهذا الوضع هو ما يدعى بالتوقف 
أما حتت التضاد فهو يكون مزجيا من الطرفني        " ...اجتماع النقيضني يف التكليف حمال ومرفوع عن األمة "

فاملباح مثال هو واسطة بني الترك والفعل، وهذا .. الطرفني، على أنه قد مييل إىل أحد الطرفني أو مشوبا بشائبة من 
  322… »الواسطة هي جمال االجتهاد

لعلمية " هذه جممل القضايا املنطقية اليت توقفت عندها قراءة حممد مفتاح مركزا عليها باعتبارها أوال مظهر     
بوصفها عالمة توافق مع اخلطاب الرشدي الفلسفي، ليس يف املنهج : وثانيا " جية إنسانية عاملية حية خالدة منها

وإذا كان توظيف الشاطيب آلليات املنطق يؤشر على كفاءة مؤكدة . فحسب ولكن يف الغاية اإليديولوجية أيضا 
 –ومهما كان بعده العلمي الصرف-وظيف فإن هذا الت واستيعاب كامل ملقتضيات املنهج املنطقي األرسطي ،

ال يتعلق ا شيئا من " كآلة " ال ينبغي أن يفهم خارج حدود املنظور الكالمي األصويل الذي وظفه 
مستلزمات املنطق الفلسفية واملعرفية وفق ما تقرر يف منظومة الكالم األشعري اليت أعاد الغزايل  صياغة أدلتها 

ومن هذا املنطلق فإن عالقة الشاطيب بالغزايل هي عالقة وحدة صميمة يف النحلة .  على آلة الربهان بدل البيان
الدينية واملذهب الكالمي ويف األخذ بآلة املنطق ، ومن زاوية هذه الوحدة ذاا تفهم مقررات الشاطيب يف 

ا على قاعدة حدودها الصحيحة ؛ حيث يأيت رفضه للفلسفة وإنكاره إشاعة التأويل الكالمي للجمهور تأسيس
   "إجلام العوام عن علم الكالم : " الغزايل 

يستند موقف الشاطيب من الفلسفة على مقدمة نظرية تصادر كل أنواع املعرفة والنظر اليت ال تتعلق ا أثار     
كل مسألة ال ينبين عليها عمل فاخلوض فيها خوض فيما ال يدل على استحسانه دليل شرعي  « عملية إذ إن 
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وتأسيسا عـلى هذه الرؤيــة .323»...بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب شرعا  وأعىن
شاطيب أوجها عديدة منها أن أو القاعدة املعيارية ملا يستحسن وما ال يستحسن االشتغال به من املعارف ، ذكر ال

إذ ال ينبين على ذلك فائدة ال يف الدنيا وال          ...شغل عما ال يعين من أمر التكليف« املسائل اليت ال ينبين عليها عمل
يف التجربة  مشاهد« ومنها أن ذلك االشتغال يكون سببا للخالف ، وهذا حسب الشاطيب . 324»...يف اآلخرة

العادية ، فإن عامة املشتغلني بالعلوم اليت ال تتعلق ا مثرة تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن السراط 
أن تتبع النظر يف كل شيء وتطلب عمله من « وهذا ما يتعلق بالفلسفة مباشرة  –ومنها أيضا  325»...املستقيم

لذين يتربأ املسلمون منهم ، ومل يكونوا كذلك إال بتعلقهم مبا خيالف السنة ، فاتباعهم يف حنلة شأن الفالسفة ا
   326»...هذا شأا خطأ عظيم 

هذه األوجه الثالثة يوردها الشاطيب لبيان صواب احلكم بإنكار االشتغال بالعلوم النظرية اليت ال يترتب     
وهي أوجه إذا روعي ورودها ضمن نظرية ألصول الفقه تضع احلدود والقواعد والضوابط لفهم  .عنها عمل 

أحكام الشريعة ، كانت نتائجها ال ختلو من اخلطر على وجود وامتداد النشاط املعريف الذي ال يرتبط بالنص 
نظرية واإلبداعية اليت الشرعي ويستمد منه مشروعيته ، يستوي يف ذلك الفلسفة وغري الفلسفة من املعارف ال

  ترتبط باحلاجات والقضايا اإلنسانية املشتركة 
إن منظور الشاطيب يف هذه املسألة يؤسس رؤية مشولية دينية جتاه املعرفة واإلبداع اإلنسانيني ، على أن     

الذي ال  للنشاط النظري" مثال " الفلسفة ختتص بقدر متميز من اإلدانة يف تقعيد الشاطيب من كونه يتخذها 
وهذا موقف صريح من الشاطيب يتكرر . مثرة منه ، بل النشاط الذي استحق براءة املسلمني منه ومن أصحابه 

يف كتابه املوافقات كمسألة ملحة يف سياق الوظيفة املذهبية السجالية اليت تلتبس مبضمون الكتاب جتاه الفرق 
لتأكيد على بطالنه وعدم مشروعيته من داخل اخلطاب الضالة ، وجتاه الفلسفة حتديدا كنشاط معريف يتواىل ا

ولتتذكر يف هذا السياق من أجل اإلحاطة بدالالت موقف الشاطيب أنه يؤصل . الديين الكالمي املهيمن 
ومل يكن . مقاصد الشريعة يف اية املائة الثامنة للهجرة ، ويفصله عن ابن رشد ما يقارب القرنني من الزمن 

فلسفية تستوجب هذه املواجهة ؛ ولكن اإلميان خبطر الفلسفة وتعارضها مع الدين والشريعة بإزائه أية حركة 
  . ظل حيا قويا حترص على جالئه كتب الكالم واألصول 

أما دعوة ابن رشد يف إثبات شرعية الفلسفة فلم جتد طريقها ال إىل العامة بسبب ما أقام هلم من اخلطاب     
دليل العناية ؛ ودليل االختراع ، وال إىل عقل اخلاصة الراسخني يف : يعة بدليليه الربهاين املستنبط من الشر

فهل نظر الشاطيب إىل خطاب ابن رشد . العلم الذين منهم الشاطيب ، والذين خصهم ابن رشد حبق التأويل 
بعد ضمن أدىن حد من التناسب والتوافق مع خطاب املقاصد الذي وظف نفس آلة ابن رشد ، وهو يقرأه 

  قرنني من الزمن ؟ 
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:        إن اجلـواب عن هذا السؤال يكتسب داللته الكاملة الواقعية حني يأيت من الشاطيب نفسه حيث يقول    
بفصل املقال يف ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال أن علوم : وزعم ابن رشد احلكيم يف كتابه الذي مساه « 

إن األمر بالضد مما قال : ولو قال قائل . من الشريعة على احلقيقة إال ا  الفلسفة مطلوبة إذ ال يفهم املقصود
 - ما املعيار الذي يستند إليه الشاطيب يف إنكار علوم الفلسفة ؟ إهنا سلطة السلف . 327».. ملا بعد يف املعارضة 

شاهد ما بني « يف فهم الشريعة وتطبيقها إذ " ذجا أمثالمنو"اليت اعتربت يف منظور الشاطيب  –قوهلم وفعلهم 
السلف الصاحل يف تلك العلوم هل كانوا آخذين ا ؟ أم كانوا تاركني هلا أو غافلني عنها ؟ مع اخلصمني شأن 

فلينظر أمرؤ أين . القطع بتحققهم بفهم القرآن ، يشهد هلم بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واجلم الغفري 
   328»..  قدمهيضع 

على أن سلطة السلف اليت حيتكم إليها الشاطيب واثقا من احلكم تعضدها ما تقره مرجعية الشاطيب املذهبية     
الكالمية ؛ سلطة الغزايل اليت تنال حظا أوفرا من اإلشادة والتنويه حيث يكتمل التعارض بني الشاطيب وابن رشد  

ومن هذه . اب الشاطيب هو خطاب الغزايل نفسه يؤدي بالنيابة عنه ضد خصمه التارخيي ابن رشد كأمنا خط
ومث أنواع أخرى يعرفها من زوال هذه « الزاوية يستكمل الشاطيب إنكاره لعلوم الفلسفة باستحضار موقف الغزايل 

فيها بالبيان الشايف يف مواضع من وال ينبئك مثل خبري فأبو حامد ممن قتل هذه األمور خربة ، وصرح األمور ، 
    329»..كتبه
كيف حدد الباحث منهج الشاطيب يف التأويل ؟ لقد ال حظ أوال وكطريقة عامة يف التأويل أن الشاطيب           
ونتيجة  330»...ة العقلية الدعامة النقلية  والدعام: اعتمد على دعامتني أساسيتني يف بناء كتاب املوافقات مها « 

على أن النظر . "تأويل ببيان الربهان"العقلي والنقلي ، وصف الباحث منهج الشاطيب بأنه  : للجمع بني الدليلني 
، وهذه السلطة  العقلي يف الشريعة مؤطر يف هناية األمر وكما سبق بيانه بسلطة ما مت حتديده من قراءة السلف

الذي  مراعاة أوضاع املؤول: تندرج ضمن ما أمساه الباحث مببدأ مراعاة اال التداويل الذي جعل قاعدته األوىل 
وأصحابه ) ص ( النيب : والسلف هو .. أن يكون من السلف أو ممن يسري على سنن السلف « ينبغي 

لدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون وكانوا عليه إذ جيب على كل ناظر يف ا... " والتابعون هلم بإحسان 
    331»... "فهو أحرى بالصواب . يف العمل 

) دليل ( ذلك أن أي نص . حجية أقوى وأوىل من حجية النص ذاته " عمل السلف"ويف هذا املنحى يكتسب     
فما « ه ، فإن تعارضت األدلة الشرعية فاملرجح هو عمل السلف من السنة مل يعمل به لدى السلف يفقد حجيت

فكل من : وليس مث إال صواب أو خطأ وهو اهلدى ، . كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة واألمر املعترب 
الة اخلطأ والضالل على كل رأي وبنفس املعىن يعمم الشاطيب ح. 332»..  خالف السلف األولني فهو على خطأ
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وهذا  333»... كل ما جاء خمالفا ملا عليه السلف الصاحل فهو الضالل بعينه« خالف عمل السلف الصاحل إذ 
اخلوارج ؛ املعتزلة ؛ الطوائف الشيعية  : على مجيع الفرق اإلسالمية  –لدى الشاطيب -احلكم هو ما انطبق 

  . املهدوية املغربية ، الفالسفة. رية الظاه
أما . هذا هو األفق الذي يتحرك فيه عمل املؤول يف نظر الشاطيب ، األفق احملكوم بنظرة وعمل السلف الصاحل     

بني اخلاصة من العلماء الذين جيوز هلم االشتغال بعلوم  –على سنة الغزايل  –الذين يتوجه إليهم التأويل فإنه مييز 
أنه ليس كل ما « وبني العامة الذين ال جيوز إطالعهم على علوم التأويل وال على نتائجه ، ألجل ذلك قرر  التأويل

على ماذا يقع  ولكن.334»...وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما باألحكام . يعلم مما هو حق يطلب نشره 
  التأويل لدى الشاطيب ؟  

النصوص اليت جيب أن تؤول هي ما ال يقبل معناها احلريف ، كما يف األساليب « : تنتج الباحث أن يس    
وبشأن نصوص املتشابه فالشاطيب حيتكم مرة ثانية إىل رأي السلف باعتبار  335»...التشبيهية االستعارية والكناية 

وإذا ما .  336»...صحابة والتابعني ومن بعدهم من املقتدين م مل يعرضوا هلذه األشياء السلف الصاحل من ال« أن 
روعـيت الشـروط اليت وضعها الشـاطيب للمـؤول مث تقسيمه ألنواع األدلة يف احملكم واملتشابه ووضع 

ويل ، وتفضيله االمتناع عن التـأويل رجوعا إىل رأي السلـف القيود الصارمة املضاعفة اليت يلجأ فيها للتأ
يف املسائل املتعلقة بصفات اهللا  كل ذلك ينتهي عمليا إىل منحى من النظر مينع املمارسة التأويلية أو جيعلها 

  . استثناء قاعدته التزام ما أقره األولون يف فهم الشريعة عقائدا وفروعا 
أن جيد الشاطيب مقرا بوجود الظاهر والباطن يف النص  –ما حصل لدى الباحث ك –ورمبا يلفت االنتباه     

كل من زاغ ومال عن الصراط املستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن " «القرآين بل يؤكد يف مجلة الفتة أن 
فما  337»"...وكل من أصاب احلق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه . فهما وعلما 

؟ الواقع أن الباحث يورد عبارة الشاطيب السالفة دون حتديد لغرضه مما  هو الباطن الذي يتحدث عنه الشاطيب
يوحى مبعىن له عالقة بالتيارات التأويلية الصوفية والفلسفية اليت وظفت بصورة اصطالحية دقيقة هذا املفهوم 

من الناس من زعم أن للقرآن « : كن الشاطيب يستعمل املفهوم لغرض املغالطة الظاهرة فهو يقول وعرفت به ، ول
مث أورد آيات قرآنية استنبط من مقتضاها معىن  338»...ظاهرا وباطنا ورمبا نقلوا يف ذلك بعض األحاديث واآلثار 

حاصل هذا الكالم أن املراد بالظاهر هو املفهوم العريب ، والباطن هو مراد اهللا «  الظاهر والباطن منتهيا إىل أن
فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصحيح وال نزاع ، وإن أراد غري . تعاىل من كالمه وخطابه 

مرة أخرى تتحدد مفردات . 339»... ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة ومن بعدهم 
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هذا " أفق الصحابة والسلف الصاحل : " بأفق القراءة النموذجية املستعادة الشاطيب املتعلقة بقضية التأويل 
  . املنظور الذي يأخذ ضمنه خطاب الشاطيب أبعاده احلقيقية 

الباحث حتت قاعدة أوضاع املؤول كما استنبطها من  وإذا كانت مجيع القضايا التأويلية السابقة قد أدرجها    
كتايب الشاطيب ؛ فإن القاعدة الثانية تتعلق مبراعاة املؤول ملقتضيات األحوال وجماري العادات وهي مجلة معارف 

يل  معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة الترتيل ؛ معرفة لسان العرب وأسباب الترت: أبرزها 
  .  340ورفض حتكيم أهل املنطق يف تفسري القرآنالقراءات، والناسخ واملنسوخ وقواعد أصول الفقه ؛ 

فهذه املعارف هي يف واقـع احلال مجلة شروط ا يتأتى للمؤول أن يظفر بالتأويالت الصحيحة خلطاب     
العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة الترتيل يتعلق ا معرفة مقام املخاطبني على أن عادات الشريعة ، 

قد جرت  –بوصفها خطابا  –بالشريعة ؛ فمن أجل فهمها ينبغي فهم أوضاع املخاطبني األولني إذ البد أا 
وهي تتداخل مع قاعدة  وهذه القاعدة ذات بعد مركزي يف منهج الشاطيب ؛. على اعتبار أوضاعهم التبليغية 

ذلك أن وضع املخاطبني وعادام الكالمية هي ما تشكل وفقه أو مراعاة . السلف الصاحل كمرجع يف الفهم 
هم  –السلف الصاحل  –له خطاب الشريعة ، ومن مث فهؤالء املخاطبني الذي استجابوا بفهمهم خلطاا 

  .  يتخذ مرجعا  بالضرورة من ميتلك حدود الفهم الصائب الذي ينبغي أن
ولذلك قرر الشاطيب " األمية"وقت الترتيل هي قاعدة  –العرب  –إن أكرب قاعدة جامعة ألحوال املخاطبني     
ويف إطار هذه  341».. هذه الشريعة املباركة أمية ألن أهلها كذلك ، فهو أجرى على اعتبار املصاحل « بأن 
البد يف « ة ينبغي على شرط الشاطيب أن ترفض كل املعارف والعلوم اليت حاول البعض إسنادها للشريعة إذ القاعد

فهم الشريعة من إتباع معهود األميني وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام ، فإن كان للعرب يف لسام 
طرفه : هكذا يتضح أفق التأويل لدى الشاطيب .  342»...عرف مستمر فال يصح العدول عنه يف فهم الشريعة 

األول اال التداويل للعرب األميني الذي نزلت الشريعة على مقتضاه ، فكانت بذلك أمية يف أساليبها 
مؤكدة ال ومعارفها وطرق بياا وإقناعها ، وطرفه الثاين السلطة املرجعية للسلف الصاحل مبا لقراءا من حجية 

  . جيوز أن خيرج أي تأويل عن حدودها
ووفقا هلذا املنظور التحليلي فإن خطاب الشاطيب األصويل ومع حفظ املستوى املتميز لصياغتة األصولية     

ملقاصد الشريعة اليت كان الغزايل قد وضع أسسها ، مل يكن يؤسس ملنظور جديد اجتهادي ومفارق يف قراءة 
مبا  –يضرب بكل قوة يف عمق املاضي ؛ ماضي القراءة يف سلطة السلف وهي تغلق الشريعة بقدر ما كان 

أما اإلطار املذهيب فقد كان . احلدود النهائية لفهم وتأويل خطاب الشريعة  –أصبح هلا من قداسة متوارثة 
ويأخذ من  .رهانا أكرب حيث يتم إدارة املعركة السجالية ضد فرق مندثرة وأخرى غائبة بالتضليل والتبديع 
  .اهلجوم ابن رشد نصيبا وافرا، فيما يقف الغزايل مرجعا أعلى يف مستوى املنهج والرؤية واالعتقاد 
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لكن الباحث مل يلتفت إىل هذا الرهان احملايث ملشروع الشاطيب ، واملنسجم مع إشكالية العقل العريب يف     
بدأت متصارعة وانتهت متداخلة منخرطة يف أزمة انقسامه إزاء النص الديين إىل مذاهب متعددة ونظم معرفية 

أسس عميقة ، ومل تعد بنيتها حبكم تناقضها الداخلي وتعارضها مع الواقع املوضوعي قادرة على إحداث أي 
تغيري؛ ال يف مستوي الوعي وال يف مستوى الواقع  رغم ما راكمت من الصياغات العلمية يف حقول املعرفة 

، بل أصبحت بذاا عائقا عن تقبل أية فكرة )هـ ( ال الشاطيب يف اية املائة الثامنة املختلفة واليت منها أعم
  .جتديدية 

وبدال من ذلك أدرج الباحث مشروع الشاطيب ضمن الغاية السياسية اإليديولوجية اليت افترض منذ البداية     
اهلدف من املبادئ والقواعد « ومن هنا اعترب أن  هيمنتها على أعمال النخب املغربية يف اجتاهاهتا املعرفية املختلفة ،

تعزيز وحدة األمة ومثرة تعزيز وحدة األمة هي قيام دولة يسوسها : التأويلية اليت اجتهد الشاطيب يف صياغتها هي 
ودفاع الشاطيب عن املصاحل املرسلة بفرض بعض املغارم لتقوية بيت مال املسلمني وتعضيد سلطان . إمام وحيد 

من هجمات .. يسري يف هذا االجتاه ، إذ يرى توظيف األموال على األغنياء لسد الثغور ومحاية امللك الوقت 
كما يرى أنه ليس ضروريا أن يكون ... الكفار وكذلك إذا خيـف من اقتتال أهل امللة الواحدة فيما بينهم 

   343»...اإلمام من أهل االجتهاد والفتيا يف الشرع 
مبا مها كتابان يف أصول الفقه يتعرضان ملسائل عملية يف الفقه ومنها " املوافقات واالعتصام " ال شك أن كتايب     

؛ شروطه ؛ وواجبه ، وما جيوز وما ال جيوز من اجلباية اليت تفرضها الدولة على الرعية   احلاكم –اإلمام قضية 
وابه الثابتة اليت ال خيلو منها كتاب من كتبه ، ولذلك فهي ال حتتمل أن تكون روحا تلك من قضايا الفقه وأب

هل ميكن أن نقول إذن عن . عاما وأفقا شامال يربر ظهور كتايب الشاطيب ويرن ما كهدف إيديولوجي 
ة، إا جتل لروح األعمال األصولية والفقهية اليت ظهرت على الساحة الثقافية العربية على مدى العهود الطويل

   قد عاجلت أبوابا اجلهاد واجلباية واجلزية وغريها مما له عالقة مباشرة باحلرب؟ –أيضا  –االحتاد واجلهاد ألا 
وهكذا فمهما اجتهد الباحث يف تشييد الوحدة واالتصال والتشابه والتناسب بني ابن رشد مبشروعه     

كاليت والشاطيب مبشروعهما الكالمي األصويل املوجه لنقد الفلسفي املرافع عن شرعية الفلسفة وبني امل
الفلسفة وإبطال مشروعيتها واسد خلطاب الكالم األشعري املهيمن ، مستندا يف ذلك إىل ما ظهر لديهما 
من استعمال اآلليات املنطقية، فإن واقع االختالف واملغايرة على صعيد املنهج والرؤية والغاية املعرفية 

  .  لوجية بني املنظورين واملشروعني ، يبقى احلقيقة املعرفية األوثق صلة بطبيعتهما وسياقهما الثقايف العامواإليديو
إذا كان التياران البالغي والكالمي األصويل قد حتكمت فيهما آليتا املقايسة والربهان ووجهتها حسب     

را آخر قد اتفق معهما يف الغاية واختلف عنهما أطروحة الباحث غاية واحدة هي االحتاد للجهاد ، فإن هناك تيا
املنطق ذو اجلذور األفالطونية واألفلوطينية ..«يف آلية املعرفة إنه االجتاه التصويف العرفاين الذي هيمن عليه 

  . 344»...أي الوجه اآلخر للعملة الفكرية اإلنسانية : واهلرمسية
  :  عقل شامل أم عقل مستقيل : رفاين االجتاه التصويف الع -ج
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وهي  –على غرار االجتاهني السابقني–لقد انصب حتليل الباحث بالنسبة إىل هذا االجتاه على عينات ثالث     
البن " روضة التعريف باحلب الشريف"قصيدة استنفارية البن طفيل ، كرامات أىب يعزى للعزيف ، وأخريا كتاب 

منها مدخال منهاجيا مغايرا ؛ فقد قرأ قصيدة ابن طفيل يف ضوء مفهومني عامني  اخلطيب، موظفا مع كل واحد
روضة "الصورة والعمق ؛ وقارب كرامات أيب يعزى يف إطار مصطلح العهد القدمي ؛ بينما تناول كتاب : مها 

ا مثرة القراءة فهي إهنا قراءات ثالث من حيث املدخل املنهجي أم" . االستعارة التفاعلية"بواسطة مفهوم " التعريف
  جتسيد روح االحتاد واجلهاد : هي مل ختتلف كما سيظهر ذلك جليا من خالل عملية التحليل اليت ستجري عليها 

  :واملماثلة باإلنسان : ابن طفيل  - 1
يف دراسته لقصيدة ابن طفيل االستنفارية اعتربها الباحث جتسيدا آللية املماثلة ذات األصل األفالطوين      
الرسول والعرب : بني إنسان السلف : رمسي ؛ ولكن املماثلة يف القصيدة هي مماثلة بني اإلنسان واإلنساناهل

الذين تستنهضهم قصيدة ابن  العرب اهلاللية واملهدي وأصحام: القيسية وبني إنسان اخللف يف بالد املغرب 
ه املماثلة هي احملتوى العميق لقصيدة ابن طفيل لنصرة الدين كما فعل سلفهم يف أول الدعوة اإلسالمية ، وهذ

طفيل الذي اجتهد الباحث يف إبرازه مستندا إىل  منظومة من املفاهيم التحليلية أدرجها مجيعا يف ثنائية جشتالتية 
ودون أن يقدم أدىن حتديد نظري علمي هلذين املفهومني ؛ اجته إىل بيان الغرض منهما على . هي الصورة والعمق 

.. ونعين بالصورة ما احتلته قصيدة ابن طفيل من فضاء وما اتسمت به من تناظر وتقابل« صيدة إذ قال مستوى الق
ونعين بالعمق ما ارتكزت عليه الصورة واعتمدت عليه وحددها نوعا من ..وما حتدثه يف متلقيها من أثر 

إطارا نظريا عاما، ولذلك أدرج الباحث حتت كل منهما هذان املفهومان ليسا يف الواقع إال . 345»..التحديد
… باالعتماد على املفاهيم التالية« مفاهيم إجرائية حتليلية أخرى إذ أوضح أن حتليل العناصر املكونة للصورة يتم 

املثلية، والتماثل :بتوظيف مفاهيم « أما أبعاد العمق فيتم بياهنا .346»...التوازي التماسك ؛ الترادف 
ليس هذا يف الواقع إال تقسيما أوليا يف مفاهيم الباحث اليت تنمو وتتوالد بصورة الفتة تبدو . 347»..والتناظر

أحيانا مقصودة لذاا حني تأخذ عملية التقسيم والتنويع املفاهيمي مدى واسعا ميأل فضاء أكرب من حجم 
خاصة لصيقة بكل « ، ففي مستوى الصورة يأيت التوازي مفهوما أوال اعتربه الباحث  فسهالعملي التحليلي ن

فهو مؤسس على بعضه ، وهو منظم ... شعر التوازي « ومميزة للشعر العريب الذي لعله . 348»...اآلداب العاملية 
   349»... بأنواع أخرى منه 

: ودون ما اهتمام بأي حتديد علمي للمفهوم مضى الباحث بتنويعه ضمن خطاطة نظرية تتألف من عنصرين    
من  أحاديا متعلقا ببيتني ؛مزدوجا مؤلفا من بيتني فأكثر ؛  مقطعيا: فيما إذا كان  األول يتعلق بطبيعة التوازي

والذي مثل له  شبه توازي ظاهرعاقب عموديا ؛ واقعا يف أجزاء من األبيات تتوافق أو تت عمودياشطر البيت ؛ 
أما . يتعلق باشتراك الكلمتني يف صوتني فأكثر  خفي ؛ شبه توازيكمفهومني بالغيني  "بالتصدير والترديد"
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ويكون  :توازي التطابق : إذ جعله أنواعا مخسة أيضا هي  العنصر الثاين يف اخلطاطة فيعرب عن خصائص التوازي
:     يتصل مبقوالت حتليلية عميقة ميكن حتقيقها باختزال القواعد النحوية العديدة وعاما ر واإليقاعخاصا متعلقا بالبح

 :املماثلة ، "أما " الفعل؛ الفاعل؛ اهلدف؛ اآللة؛ احملددات الزمنية ؛ املكانية والوصفية؛ املبتدأ واخلرب مما اعتربه بنية 
إذا تغيبت جل العناصر ومل يبق إال أحد ركين اجلملة :  ملشاةاالسابقة ، " األم"إذا تعطل أحد عناصر البنية 

املاضي ؛ واملضارع ؛ اسم الفاعل ؛ اسم : ويكون يف الصيغ  :تقابلاالشتراك يف أحد فضالت اجلملة ، :السلسلة 
  .   350املفعول

إىل آلية إحصائية يف املقام األول واألخري ، إذ هي فإن آليات التوازي تتحول عمليا كما يظهر من األمثلة     
ويف عملية البحث هذه ال يتخلف نوع من . حبث عن أنواع عديدة مفترضة من التوازي داخل القصيدة 
ما هي حدود ظاهرة التوازي كظاهرة فنية يف : األنواع املذكورة يف اخلطاطة ، وهذا ما يفرض سؤاال أساسيا 

   القصيدة ؟ 
من التطابق إىل التقابل ، ومن : ساع جمال التوازي وتعدد أنواعه حبيث يتدرج من طرف إىل نقيضه إن ات    

بال حد حقيقي ليكون  –كما يقدمها الباحث  -جيعل ظاهرة التوازي التوازي احلقيقي إىل شبه التوازي ، 
ما أجنزه من منذجة    ومع ذلك فإن الباحث يؤكد أن . حضورها يف أي شعر عملية اعتباطية وحتصيل حاصل 

   351»...لطبيعة التوازي وخصائصه ميكنه أن يصري منهاجية وصفية حتليلية للخطاب الشعري « 
 التنضيدالذي يكاثره إىل أنواع أربعة هي  مفهوم التماسكيقترح الباحث مفهوما ثانيا يف حمور الصورة ،إنه     

: الذي يشمل املشتقات النحوية مثل  التنسيقو ، أو ، االستثناء ، حروف التعليل مث : املتصل بالعالئق النحوية 
ويؤدي : اإلحالة وأنواع الضمائر ، أمساء اإلشارة ، أل ، أمساء االستفهام ، أنواع املوصوالت ، ااز املرسل 

  352:اختبار هاذين املفهومني إىل تظهري املثالني التاليني 

 التنضيد األبيات
 ل ، و 1
 و ، على ، ل 2
  ف ، إال ، من ، و ، بغري 3
 وال ، إال ، على 4
 وإن 5
  و ، إال ، من ، و ، عن 6

  
 التنسيق األبيات

 و ، ها ، هي ، قنا ، قوا ضب  1
 فرسان ، طاعن ، مضارب 2
  مر اهللاكم ، و ، ها ، قبة ، عماد ، شد ، جانب ، طاعة أ 3
  قوموا قومة ، فيئوا فيئة ، نصر الدين ، ثائر ، حتقيق ، راقب  4
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وكما يتجلى من خالل منوذجي التنضيد ، التنسيق،  فإن عملية االختبار مل يصدر عنها إال عينة إحصائية للحروف 
هل كان . ة قيمة حتليلية واألدوات والصيغ املختلفة يف أنواعها، واليت تظهر من خالل اخلطاطة متفرقة عارية من أي

إنه السؤال الذي يفرض ؟ هناك من ضرورة الستخراج مثل هذه األدوات إىل صياغة كل هذه البنية املفهومية 
: مفهوما ثالثا مؤلفا من عناصر " االنسجام"ويأيت . نفسه حني تبدو الصناعة املنهاجية اعتباطية ومقصودة لذاا 

حيقق النص  –فضال عن أدوات التنسيق والتنضيد  –وع ، املقام ، اهلدف وا املرسل ، املتلقي القناة ، املوض
  .  انسجامه التام 

يضاف إليها  "أجنلوسكسوين"هذه املفاهيم املنضوية حتت مبدأ التماسك هي كما أشار الباحث ذات أصل    
وقد طبق . ذاتية والسياقية الذي وظف منه الباحث جانب التحليل باملقومات ال :التشاكل هو " كرمياسي"مفهوم 

  :الباحث التحليل باملقومات على بيتني من القصيدة مها
  أقيموا صدور اخليل حنـو املغارب        لغـزو العـدى واقتنــاء الرغائب

  وأذكوا املذاكي العاديـات على العدى   فقد عرضت للحرب جرد السالهب                  
)    عاقل)(+ حيوان(+  اإلنسان -:ت على مجلة من املفردات يف هذين البيتني هيوقد وقع التحليل باملقوما    
اال :( + املغارب -)تستعمل الغراض خاصة)(+ ذوأربع قوائم)( + حيوان:(+  اخليل -) ذو مقاصد(+ 

)  لتستعمل فيه أدوات القت)(+عنيفة)  (+فعل(+  احلرب-) يسكنه النصارى)(+ يسكنه املسلمون)(+ اجلغرايف
، فقد حكم الباحث القيام ، الصدر، حنو، غزو، العدو ، االقتناء ، الرغائب ، اإلذكاء :أما املفردات األخرى 

"  احلرب: "بعسر حتليلها ومن مث اكتفى بذكر مرادفاهتا منتهيا إىل استنتاج موضوعتني رئيسيتني يف القصيدة مها 
االرتفاع  / غري املغارب ، االحنطاط/ الكفر ، املغارب/ اإلسالم العدو ، / الصديق: وثنائيات مالزمة هلما" الدين"و

: إىل ثنائية أصلية هي ) الثنائيات واملوضوعتان ( االفتقاد ، ومستخلصا يف هناية التحليل مآل كل ذلك / االمتالك 
  .  353املمات/ احلياة 

حبث يف حمددات املوضوعة إىل املفهوم الثالث يف مستوى الصورة أال وتقود عملية التحليل باملقومات  مبا هي     
مفردات اللغة مترادفة ومتداخلة ألهنا « ويتأسس هذا املفهوم على فرضية يقدمها الباحث تعترب أن : الترادف وهو 

نواة ومتلك ، وقد انفلقت ال.. وما يصاحبها من سيولة وجنس . املمات / احلياة تعرب عن نواة واحدة هي 
  354».. ومصاحباا إىل نوى فرعية أخرى تراكمت عرب نظام القيم لكل ثقافة من الثقافات

تؤول إليها  املمات/ احلياة وهكذا فإن الباحث وبعد إذ توصل إىل الكشف عن موضوعة أصلية عميقة هي      
ة الترادف مدى تعبري القصيـدة عن املوضوعات عناصر القصيدة من خالل آلية التشاكل، فإنه يبحث بواسط

  : باختبارها يف بيتني من القصيدة مها التدين  –السيولة ؛ اجلنس  –احلـرب : الطبيعية البشرية األخـرى 
  بطاعة أمر اهللا من كل جانـب  *لكم قبة للمجد شـدوا عمـادهـا                      
  وفيئوا إىل التحقيق فيئة راغـب *ين قومـة ثائــر  وقوموا لنصر الد                     
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يقدم الباحث احملاولة التحليلية  فهل ملرادفات البيتني عالقة داللية مبوضوعات الطبيعة البشرية اليت حددها ؟
    : 355التالية اليت ميكن أن جنتزئ منها مثاال وفقا هلذا اجلدول

  
  وضوعةامل           
   الكلمات

  التدين  اجلنس السيولة احلرب

    "دجم العشق ملا متشت بعيد العتمة" ...املاء جامد احلرب تؤدي إىل اد...  جمد

   شد احلزام والسروال ما كان شديدا سقيه املغالبة:املشادات شد

  أمر اهللا  ؟ ماء بالركبة متور يأمترون بك ليقتلوك أمر
  الرجوع إىل طريق اهللا   ؟ القطع من الغيم:األىف الغنيمة الفيء
  التعبد والتسك   ؟ ؟ من أجله تقام احلروب اهللا

     
وكما هو واضح من التمحالت البعيدة يف إقامة ترادف بني جماالت مغايرة لبعضها فإن فرضية الترادف     

اد معاين مشتركة ملفرداا هو العميق فرضية ال دليل عليها  ، ولذلك فإن اختبارها من خالل البيتني بإسن
ومن خالل املقارنة بني املعاين املسندة يف كل موضوعة يظهر بكل وضوح . عملية اعتباطية بكل معىن الكلمة 

     معىن االختالق إذ –ضمنيا  –التعسف واالختالف يف هذا التحليل ، وقد أشار الباحث إىل ما يستلزم 
وإذا مل جند فكنا نلجأ إىل تقليب .  مل بالرجوع إىل معاجم اللغة الكربىوقد أثبتنا هذا الترادف الشا« : قال

اجلذور حبسب ما ورد عند اخلليل بن أمحد وابن جىن ، كما كنا نلجأ إىل الكناية وااز ومع ذلك فقد 
   356».. واجهتنا فراغات مل نتجرأ على ملئها ميكن أن تعزى إىل عوامل دينية أو إىل عوامل لغوية طبيعية 

لقد كان اجلهد التحليلي للباحث منصبا على تنقيب معجمي وتقليب جلذور الكلمات من أجل أن يصبح     
هلا معىن له صلة قريبة أو بعيدة من جمال املوضوعات الطبيعية اليت حددها ، وهنا لن يكون لفكرة الترادف أية 

الترادف أصبح ظاهرة شاملة وحاصلة بالضرورة يف خطاا ويف كل قيمة حتليلية يف مواجهة القصيدة ألن 
إنه متاسك مفروض على واقع النص خيدم فرضية جاهزة وال يسهم يف إجناز أي مستوى من . خطاب 

وكما هي  –لقد كان الباحث مستشعرا احلرج الذي تطرحه هذه احلقيقة ولذلك ذهب . مستويات التحليل 
أال جتعل هذه املقاربة : إىل طرح هذا السؤال  –وانب التعارض والتهافت يف حتليله عاداته دائما يف احتواء ج

وكان جوابه بالنفي ملتمسا  احلديث عن متاسك النص املعجمي والنحوي والداليل والسيميائي حتصيل حاصل ؟
ضرورية، وعليه فإنه احلاجات التحسينية واحلاجبة أغىن من احلاجات ال« تربيره مبصطلح الشاطيب األصويل ذلك أن 

إن أصلها واحد ولكنها كائنات خمتلفة شأهنا شأن . ال ميكن املطابقة بني نص فلسفي ونص قانوين ونص بالغي
   357».. أجناس احليوان وأجناس النبات 

متعلق مبوضوعات  هل يريد حممد مفتاح ذا التربير األصويل أن يقول إن ما أجنزه من حتليل مفردي    
وبصيغة أخرى ما قيمة التحليل املبين على الترادف إذن  ؟ ضرورية ال فائدة منه ألن احلاجي والتحسيين أغىن 

إذا كان ال يتجه إىل الكشف عن اخلصائص اليت جتعل من جنس خطايب كائنا مستقال خمتلفا عن غريه ؟ وهل 
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التماسك فعال ؟ ما مقياس العمق هنا ؟ هل يتعلق  تدل معاين املوضوعات الضرورية على مستوى عميق من
بدالالت أصلية على مطالب حسية وضرورية تعرب عنها اللغة يف أي مستوى من مستوياته ؟ أم يتعلق بالبنية 

   اليت جتعل من الكالم أو اللغة خطابا مستقال جبنسه ووظيفته ؟
ى فكرة الترادف العميق ، حيث يتحول حتليل هذه األسئلة يثريها تربير الباحث العتباطية حتليله عل    

القصيدة إىل عمل يف أصول املفردات املعجمية من كلماا املستعملة حبثا عن وحدة بينها إذا ثبتت فهي ال 
           .بالنسبة ملقصديتها الفنية واملعرفية باعتبارها فنا أدبيا  –مبا هو مطلب هرمسي  –" سرا فارغا" تعدل أن تكون

إن عناصر الصورة اليت حللها الباحث من خالل التوازي والتماسك والترادف قد انتهت به إىل اكتشاف      
؟ إهنا الوحدة  فما هو العمق الذي تعرب عنه قصيدة ابن طفيل. الطرف الثاين يف مدخله املنهاجي؛ العمق 

الكالم ، واليت تقود إليها بالضرورة العميقة اليت تتجاوز كل مظاهر االختالف  بني أنواع اخلطاب وأجناس 
مقوالت التماسك حيث تلتقي على صعيد داليل واحد كل املقوالت واألجناس ، يقول حممد مفتاح يف التمثيل 

جنح الطالب يف االمتحان ، حكمت احملكمة حضوريا : فلننظر يف اجلمل التالية .. « لفكرة الوحدة العميقة 
إن . قلبت سيارة فمات اثنان من ركاا وجنى واحد ، ورجع وفد احلجاج بالسجن املؤبد على املتهم ؛ ان

فإا جتعل هذه اجلمل غري متماسكة وغري منسجمة .. النظر إىل هذه اجلمل مبقاييس نظرية التماسك النص 
شاهد ولكن النظر إىل هذه اجلمل مبقاييس ما اقترحناه من نظرية الترادف الشامل املستوحاة من علم الداللة ال

وهكذا فإن تنافر هذه اجلمل ال يصرفنا عن انسجامها ، وهكذا ميكن أن يقال . األمثل فإا متسقة ومنسجمة 
   358»... يف األشياء واملقوالت واملذاهب

الذي  إا الرؤية اهلرمسية اليت جتعل كل شيء مشاا ومتصال ومنسجما مع كل شيء ، وهذا هو املنظور    
على أساس « : ، فعلى أساس من مثاله السابق عن الترادف الشامل يقولحيدد به الباحث عمق قصيدة ابن طفيل 

وبني هذه القصائد " حي ابن يقضان"وحدة عميقة بني قصيدة ابن طفيل هذه وبني قصة هذه النتيجة فإننا نرى 
مية والبالغية واألصولية وبني الوضع التارخيي اجلهادية األخرى لشعراء آخرين وبني القصائد واملؤلفات الكال

هذه املماثلة أو الوحدة اليت . 359»...يف اجلزيرة العربية اليت هي الشاهد وجزيرة األندلس اليت هي الغائب 
  : ثالثة  حتققها قصيدة ابن طفيل مع أجناس وأوضاع تارخيية هي العمق الذي حبثه حممد مفتاح يف مستويات

إذ تلتقي بل تتماثل القصيدة من منظور الباحث من حيث الوظيفة السياسية  :مستوى املثلية  –أوال 
سرية توحيدية تطرح مسألة املعرفة الذوقية « الذي هو  "حي ابن يقضان"واإليديولوجية مع مؤلف ابن طفيل 

املنطقية وحتاول أن توفق بني نوع التدين الشعيب  الكشفية يف مقابل املعرفة املؤسسة على اجلدل الكالمي والرباهني
الذي كان ينتشر يف البوادي املغربية ويف األندلس على يد أيب يعزى وغريه ، وبني تدين اخلاصة الذي ميثله الفقهاء 

   360»... وعلماء الكالم    
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عتباره صاحب اجتاه عرفاين يقابل االجتاه الكالمي هذه املقدمة تطرح وضعا معرفيا وسياسيا البن طفيل با    
البياين الربهاين من جانب ، وهو من جانب آخر حياول أن يوفق بني التدين الشعيب القائم على التصوف ، وتدين 

ابن طفيل اختذ موقفا وسطا « هذا الوضع امللتبس يؤكده الباحث إذ يرى أن . اخلاصة القائم على الفقه والكالم 
فئات املتناحرة فقد كان هناك نزاع بني أىب يعزى وبني السلطة املركزية املوحدية وبعض الفقـهاء فسجن بني ال

وقد كان هناك نزاع بني ابن رشد وبني السلطة املركزية وبعض الفقهاء فسجن مث . أبو يعزى مث أطلق سراحه 
   361».. أطلق سراحه 

إىل جانب من الواقع التارخيي الثقايف على عهد الدولة املوحدية وضمن هذه اإلحالة  –هنا  –الباحث حييل     
؛ وهو ينقض فكرة الوحدة السياسية والثقافية اليت اعتربها " الفئات املتناحرة"يؤكد واقع االنقسام والفرقة بوجود 

، وبني الفقهاء )الشعب ( وبني ) املوحدية ( لسلطة وقد كان االنقسام واقعا بني ا. روحا موجها للتاريخ املغريب 
كما كان هناك صراع آخر طرفه السلطة من . واملتكلمني كفئة متحالفة مع السلطة وبني رجال التصوف الشعيب 

وضمن صورة التنازع والتناحر هذه كان موقف . جهة ، وطرفه اآلخر الفلسفة اليت انتهت رأيتها بيد ابن رشد 
  .  خالف ما قدمه الباحث يف حتليله ابن طفيل على 

أما موقفه الفلسفي فقد كان امتدادا للتيار . فقد كان موقفه السياسي مرهتنا بأداء واجب اخلدمة  لدى السلطان    
 –يف صيغتها الشعبية مع أيب يعزى وغريه  –اإلشراقي الذي قدم من املشرق حمايثا حلركة التصوف اليت منت 

إن هذا السياق . ية ضدا على أدلوجة املوحدين امللفقة اليت كان ينظر إليها كبدعة مذهبية كمعارضة سياسية مذهب
التارخيي نفسه والذي حاول الباحث صرفه إىل وجهة مغايرة يف اجتاه تربير أطروحته التوحيدية هو ما يؤكد يف 

أن ابن طفيل « راح يؤكد أن  ، وذلك إذ"حي ابن يقضان"الواقع غياب هذه املثلية بني قصيدة ابن طفيل وقصته 
الفيلسوف املتنور أراد أن يربهن على أن معرفة اهللا وعبادته واإلخالص له ال حيتكرها الفقهاء واألصوليون واملناطقة 
كما أهنا ليست حكرا على مناقب أيب يعزى، إمنا الدين اخلالص هو اإلقتداء بالسلف الصاحل درء للفتنة ولتقرير 

إن غرضنا ليس حتليل حي بن يقضان، إمنا أشرنا إىل هذا املفصل لنؤكد أن قصيدة . لسلطة وحدة األمة ووحدة ا
   362».. ابن طفيل احلاثة على اجلهاد الداعية إىل وحدة األمة هي وجه ثان حلي بن يقضان 

يا مباشرا يستلهم فيه الشاعر أجماد إن القصيدة عمل شعري يهدف إىل احلض على اجلهاد باعتباره موقفا سياس    
أما قصة حي بن يقضان فهي أمثولة لبيان طريقة املعرفة . املاضي الديين كقدوة والعصبية القبلية كحافز للقتال

: وهذا ما أكده يف مقدمة كتابه حيث قال. اإلشراقية باهللا، أراد صاحبها صياغة الفلسفة اإلشراقية للشيخ الرئيس 
أسرار احلكمة املشرقية اليت ذكرها الشيخ الرئيس أبو خ الكرمي أن أبث إليك ما أمكنين بثه من سألت أيها األ« 

  .363». .فاعلم أن من أراد احلق الذي ال مججمة فيه فعليه بطلبها واجلد يف اقتنائها . علي ابن سينا
وهي . ومن هنا تأيت قصة حي بن يقضان كبيان لطريق احلكمة املشرقية اليت بشر ا ابن سينا يف كتابه الشفاء     

من جانب آخر دعوة لألخذ ذا الطريق باعتباره الطريق األكمل  يف معرفة احلق سبحانه ، ولذلك يورد ابن 
ما يؤكد  -حتديد للسياق املعريف الثقايف واملقاصد املتوخاة منها بارة عن اليت هي ع - طفيل يف مقدمة القصة
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البعد السجايل ضد الفلسفة الربهانية من جانب، ومن جانب آخر البعد التوجيهي التعليمي لبث االعتقاد 
فة يف كتابه الذي أنكر على املتصو" ابن الصائغ"يقول يف البعد األول مسجال اعتراضه على . بأحقية هذه الفلسفة 

وذكر أنه للقوة ) أهل الوالية ( =وقد أعاب أبو بكر هذا االلتذاذ على القوم « : تدبري املتوحد
   364»... ال تستحل طعم شيء مل تذق، وال تتخطى رقاب الصديقني: وينبغي أن يقال له هاهنا...اخليالية

فإن صدق منك العزم « : اخلطاب إىل من سأله التعريف ذا الطريقأما يف البعد الثاين فيقول موجها     
وإن عرضت اآلن إىل حملة يسرية ... وصحت نيتك للتشمري يف هذا الطلب وتستحمد عند الصبح مسراك و 

فأنا واصف لك قصة حي بن يقضان وأسأل وسالمان على سبيل التشويق واحلث على دخول هذا الطريق ، 
   365»... خ أبو علي ففي قصصهم عربة ألويل األلباب اللذين مسامها الشي

إذا كان الباحث عقد متاثال مع بني قصيدة ابن طفيل وكتابه حي بن يقضان ، فإنه قد حبث جانب العالقة بني     
دة ابن طفيل       إذ أن قصي التماثل: ضمن املستوى الثاين القصيدة وبني قصائد أخرى تشترك معها يف الغرض 

تتماثل مع قصائد قيلت يف السياق نفسه، وتناولت املضامني نفسها وهي احلث على اجلهاد والتنويه بفرسان « 
ومن القصائد اليت متاثلها قصيدة ...قيس وبالنسب القيسي الذي نبع منه النيب وآله واملهدي ابن تومرت وطائفته

  .  366»...ابن عياش وقصيدة أيب العباس اجلراوي 
إذا كان هذا التماثل بني القصيدة وغريها من القصائد املغربية يف السياق نفسه أمرا واقعا حبكم تطابق الغرض     

على  تناظراواملوضوع الشعري فإن هذه القصائد مجيعها ومنها قصيدة ابن طفيل تنجز حسب ما أوضح الباحث 
ضمون بني ماضي السلف الصاحل؛ الرسول القيسية مبا كان هلم من أجماد يف نصرة اإلسالم يف املشرق مستوى امل

واجلزيرة العربية ، وبني اخللف باملغرب  املهدي وطائفته وأتباعه من العرب اهلاللية القيسية وسالطني الدولة 
، الرسول وأصحابه هم  367بالد املغرب النصرية الذين يتوجب عليهم نصرة اإلسالم يف اجلزيرة األندلسية ويف

  .املهدي وطائفته ، والعرب القيسية هم العرب اهلاللية ، واجلزيرة العربية هي اجلزيرة األندلسية 
يف عالقتها برؤية الشاعر الفيلسوف اليت ضمنها  املثليةهكذا تكتمل عناصر العمق يف قصيدة ابن طفيل ؛     
 التناظريف عالقتها بالقصائد املشتركة معها يف الغرض واملوضوع الشعرية ، و التماثل، و" حي ابن يقضان "كتابه

بالتجربة اإلسالمية التارخيية اليت يتم استعادهتا كقدوة ومثل أعلى يف مقام  -إىل جانب القصائد املماثلة-يف عالقتها 
التوازي بأقسامه : قد أفضى بكل مفاهيمه املتنوعة وإذا كان جانب الصورة لدى الباحث. احلث على اجلهاد

والتناسق بأنواعه ، والترادف إىل تشييد انسجام مفروض جيد مشروعيته يف مستوى اخلطـاطات الـمجردة 
و تقليب اجلذور املعجمية ، ال يف بنية القصيدة ذاا ونسيجها التعبريي ، فإن مبحث العمق قد أكد ما هو 

القصيدة مع مثيالا يف الغرض ؛ تشاا يف املوضوع ويف مضمون اخلطاب الذي  مؤكد ضرورة من تشابه
يشمل عناصر اإلقناع املختلفة مبا فيها العنصر الديين الذي متثله جتربة الرسول والقبلي الذي ميثله دور القبائل 

  العربية يف نصرة اإلسالم 
                                                  

  110ص نفسه ،   املرجع  - 364

 116ص   ، املرجع نفسه - 365

  168ص ،  التلقي والتأويل ،مد مفتاح حم-366

 169ص صدر السابق ، امل -367



  

يب يعزى باعتبار هذا األخري ممثال للتصوف الشعيب الذي لقد ربط حتليل الباحث فيما سبق بني ابن طفيل وبني أ    
شكل معارضة قوية يف مواجهة سلطة املوحدين ، وقد كانت قوة هذا التدين الشعيب مستمدة من رافده الروحي 
الذي جتذر يف وعي العامة مبا ألولياء املتصوفة من سلطة روحية وكرامات مصدقة بني الناس واجهوا ا قوة 

ربوته املادي ، ويف حمور هذا الصراع واجه الباحث بعضا من كرامات أيب يعزى املتصوف املغريب اليت السلطان وج
مستأنسا يف حتليل طبيعة املماثلة يف تلك الكرامات  "دعامة اليقني يف زعامة املتقني " يف كتابه  العزيفمجعها 

ر يف صورة غري صورته، وأنه قد يدخل الويل قد يتصو« مبضمون النصوص الصوفية اليت تؤكد صراحة على أن 
فالويل يتصور يف ذات البهائم إذا أراد أن ينفذ . وينتقل من جرمه إىل أجرام خمتلفة مثل احلمل والثور وحنومها

  368»...قدرا
    املماثلة باحليوان: وكرامات أيب يعزى : العزيف  - 2

راثية وإىل منجزات علمية معاصرة حيدد الباحث مدخله املنهاجي يف قراءة مستندا إىل الرؤية الصوفية الت    
األوىل : كرامات أيب يعزى مستعمال وبصورة الفتة مصطلح العهد القدمي الذي صنف من خالله مرحلتني حتليليتني

راع اإلنسان ، وعلى آليات حكي الص/وهذا السفر حيتوي على الصراع بني احليوان«  مساها سفر االصطراع
املرحلة أما  369».. وعلى مكوناته وينتج االصطراع عن اختالل التوازن مما يؤدي إىل صياغة كرامة تعيد التوازن 

يتناول .  370».. ويضم سفر الدخول وسفر الوادي املقدس وسفر االصطفاء «  الثانية فسماها العهد املستمد
إذن هاتني املرحلتني خمتربا مدى فاعلية املصطلح واآلليات اليت أجرى ا الباحث قراءته ، ومن مث النتائج  التحليل

  . اليت توصل إليها 
إن . تعلق البحث بطبيعة الصراع الذي تتضمنه الكرامات مث بآليات حكيه املختلفة وبنيته  يف سفر االصطراع    

ن كرامات أيب يعزى هو العالقة بني السلطة املركزية وبني سلطة الويل موضوع الصراع احلقيقي داخل جمموعة م
أيب يعزى بوصفهما سلطتني متنافستني على التحكم يف العامة وتوجيهها ، ويف هذا احملور تأيت روايات متداخلة 

يحبسه يف عن كرامة أيب يعزى حينما وشي به لدى السلطان بأنه كان خيرب بالغيوب ، وتدخل السلطان املوحدي ل
رواية أو يلتقي به مع شيوخه يف بيته إذ وجد األسود جمتمعة عليه تلحس جلده وتداعبه، مث ختتلف الرواية أيضا إذ 
يقر بعضها أن أسد السلطان قتل محار أيب يعزى الذي أغضبه ذلك فأقتص بقتل األسد ، وكانت هذه الكرامة 

   371إحداها فتقرر أن السلطان أطلق سراحه بعد إذ سجنه صرفت عنه اخلليفة بعد إذ ظهر له من كراماته ، أما
ويف جانب االلتباس الذي تطرحه الروايات حول كرامات أيب يعزى مع السلطان املوحدي فإن الباحث مل     

لدينا اآلن روايتان « : نتاجلكنه جلأ إىل التساؤل واالست. يتمكن من حله ليعيد بناء تلك الروايات بصورة واضحة 
إحدامها تتحدث عن حبس أيب يعزى ، وثانيهما تتحدث عن انتصاره فأيهما وقع به اخلتام ؟ هل انتصر أبو يعزى 
على اخلليفة أم انتصر اخلليفة على أيب يعزى ؟ أم أهنما افترقا متحابني ليقوم كل منهما بدوره يف جماله اخلاص 
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ويسهم أبو يعزى يف تعبئة الناس ... خلليفة اجلباية وجييش البعوث ، يعمر األرض ويكمل بعضهما بعضا ؟ يأخذ ا
    372»... ؟  كانت تعيش يف خوف دائمويف ضمان التوازن النفسي لعامة الناس اليت 

ن الذي يستهدف الويل أبا مقرا بواقع الصراع والتعارض بني األمة والدولة فإن الباحث يذكر هنا مقابل السلطا    
"  توازن نفسي واجتماعي" ، وهي لذلك حباجة إىل "  اليت كانت تعيش يف خوف دائم" يعزى العامة من الناس

كما تقتضي  –أما صيغة الوفاق الذي يفترض الباحث وقوعه . ال جتده لدى السلطان إذ هو مصدر خوفها 
حمض تشييد ، ألن ما حصل يف الواقع هو أن السلطان بني السلطان وأيب يعزى فهي  -أطروحته التوحيدية

مضى يف فرض سيادته بكل سبيل حىت ضعف عنها مرغما ، أما حركة التصوف الشعيب فقد كانت طرفا 
  .  حامسا يف الصراع ضد املوحدين انتهى فعليا بإسقاط دولتهم

حيث  :التمطيط :أوهلا 373ثالث كيف وقع سرد أو حكي الصراع يف قصة الكرامة ؟ لقد حدد الباحث آليات    
حيث تلخص رواية ما فصلته رواية ثانية ، من  :التكثيف : الثانية تفصل رواية ما جاء جممال يف رواية أخرى ، 

ذكر شأن " و:أما الرواية الثانية فتلخصه بعبارة . تفصل فتك األسد باحلمار  وهذا متطيط : ذلك أن الرواية األوىل 
التكثيف والتمطيط متالزمان « : وهكذا فقد استنتج الباحث بشأن هاتني اآلليتني أن . وهذا تكثيف " احلمار 

اإلتيان مبعلومات جديدة مل تذكر يف « وقد أراد منها :  التزيد: والثالثة  374».. يتحكمان يف فضاء كل خطاب 
إن ما يقترحه الباحث يف هذا املستوى من التحليل كآليات للحكي . السابقة 375». ) ..الرواية ( الكرامة  

التمطيط ؛ التكثيف ؛ التزيد ، ليست يف الواقع إال إعادة تسمية على حنو مغاير ملا هو مألوف من تقنيات 
ملختلفة ، ومن مث فإن تسميات الباحث ال عادية تتعلق باإلمجال والتفصيل ، والزيادة والنقص بني الروايات ا

تقدم آليات تصنيف متميزة لطرق احلكي يف قصص الكرامة هلا فاعلية ظاهرة يف حتليل اخلطاب السردي 
أما النص فيبقى يف حدود عامله مل . إنه جمرد فقه للتسميات يصطنع به الباحث هالة العلمية واجلدة . للكرامة 

هذا يف مستوى آليات احلكي أما . تكاثرة بل رمبا أضفت على حميطه قدرا من اإلام تضئه اآلليات بتسمياا امل
  : 376يف مستوى بنية الصراع يف الكرامة فقد أدرجها الباحث ضمن اخلطاطة التالية

  عادل إهلي  منتقم إنساين معتدى عليه معتد
  اإلله أبو يعزى احلمار األسد
  اإلله اخلليفة أبو يعزى شيالوا

  
وهكذا فاألسد يتماثل مع الوشاة يف حكم االعتداء ؛ واحلمار مع أيب يعزى يف حكم املعتدى عليه من طرف     

اخلليفة يقتل محار أيب يعزى وأبو يعزى يقتل األسد  :الوشاة واألسد ،كما يتماثل أبو يعزى واخلليفة فكالمها انتقم 
إن الصراع يف قصة . ه البنية منتميا إىل مطلق واحد هو اهللا بالنسبة إىل طريف الصراع يف هذ" العدل " ويبقى 

يف سفر " الثالث " هو العنصر " إحالل التوازن "الكرامة ينتهي حسب حتليل الباحث إىل إقامة التوازن ، و
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احلراس «  يعزى، ولكن االصطراع ، ذلك أن قوة اخلليفة اصطدمت بقوة الكرامة حني فتك أسد اخلليفة حبمار أيب
كيف عرب . 377».. من العبيد فروا وأبا يعزى قتل األسد ، وأمام هذه اخلوارق اقتنع اخلليفة بوالية أيب يعزى 

اعتربوا ذه القصة وإن .."«: اخلليفة عن تسليمه بوالية أيب يعزى ؟ حينما نقل إليه خرب مقتل أسده قال جللسائه
أنا رب احلمار قتله يل األسد فسلطت عليه فقتلته  : عجبا ، فقد ضرا لكم مثال وجعلها أدبا ، فكأنه يقول كانت 

فكيف وقع التوازن . 378»"..وأنا عبد ريب اهللا ، وإن قتلتموين غضب يل سيدي ففعل ذلك أو أشد منه ملن قتلين 
  ؟  -مبنظور الباحث  –إذن  –

ومع أن حكاية الكرامة تتجه إىل إظهار غلبة أيب يعزى « د استنتج الباحث من النهاية السابقة للكرامة أنه لق    
فقد سلم اخلليفة مبا أتى به أبو يعزى وأبو . إال أهنا غالبا ما تتجه إىل حتقيق توازن بني أيب يعزى واخلليفة املوحدي 

      379»...طفئ النائرة بني القبائل ويدعوها لطاعة اخللفاء يعزى يف خدمة السلطة املركزية أو مساعد هلا ، ي
الواقع أن الرؤية التوحيدية املقحمة على سياق النص وسياقاته الثقافية تغيب مقصدية الكرامة بصورة ائية     

فاحلل . ، ومن مث بني السلطة والشعب  لغرض إقامة الوحدة واالتصال واالنسجام بني اخلليفة والويل أيب يعزى
الذي انتهت إليه قصة الكرامة وحني ينظر إليه يف سياقه التارخيي الصحيح ؛ سياق املعارضة اليت خاضتها 

: الطرق الصوفية وأولياؤها ضد الدولة املوحدية ؛ يؤدي مقصدا آخر لعله أوثق صلة بطبيعة الكرامة وسياقها 
  فة بقوة الوالية اإلهلية إنه انتصار رمزي على اخللي

 –وعلى لسان اخلليفة نفسه  –وقد فات الباحث أن ينتبه إىل داللة حامسة تؤشر عليها خامتة الكرامة  إذ متاثل     
بني ما جرى لألسد من قتل وبني ما ميكن أن حيدث للخليفة من هالك بأمر اهللا إذا هو أقدم على إيذاء وليه أيب 

أن أبا يعزى يتماثل مع اهللا يف االختصاص بفعل نصرة : األوىل:عالمتني بارزتنييعزى ، وهي مماثلة تفرض 
أن : الثانية أبو يعزى نصر احلمار فقتل األسد ، واهللا سينصر وليه أبا يعزى إذا ظلمه السلطان فيهلكه ،  :املظلوم 

يجة من ذلك وكما تستلزم وبالنت اخلليفة يتماثل مع األسد يف اختصاصهما بفعل االعتداء والظلم واإليذاء ،
إن قصة . يكون اهللا يف مواجهة اخلليفة كما أن أبا يعزى واجه األسد فقتله : بصورة منطقية هذه املماثلة 

سلطة أيب يعزى وشرعيته الدينية يف الوقت الذي تسقط عن اخلليفة  –يف التحليل األخري  –الكرامة تؤكد 
  . يب يعزى كل شرعية ، إذ جتعل منه خصما هللا ولوليه أ

بل هناك حيوانات أخرى تتعلق كلها بداللة الشر . ليس األسد وحده هو احليوان الذي متاثل رمزيا مع السلطة     
واألذى والتوحش، فقد أورد الباحث كرامة أخرى تنص على أن الشيخ أبا يعزى وبينما كان يف ظل شجرة 

فخافه القوم عليه  .. فشرب منه مث رجع إىل موضع الشيخ الوادي .. نزل ثعبان كبري كعرف املهر احندر إىل « سرو
ال ختافوا إمنا هو : فقال ألصحابه . فلما بلغ إليه حلس رجليه ودخل معه يف ثيابه حىت أخرج رأسه من جيبه 

    380».. رسول جاء خيربين أن أربعني فارسا يصلون إلينا الليلة وهو القائد أبو عبد اهللا بن صناديد 
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هنا أخذت صورة الثعبان مبا هو رمز للشر واألذى ، فقد أخاف األتباع وأفزعهم، ولكن  –القائد  –فالسلطة     
. الثعبان يداخل الشيخ فيكون ذلك برأي الباحث عالمة على اجتاه املصاحلة والتوازن والتوحد الذي تنشده القراءة 

إسناد الشر إىل السلطة ، لكن شرها يستسلم أمام والية أيب يعزى  على أن مقصدية الكرامة واضحة دائما يف
إنه االنتصار الرمزي الذي تشيده الكرامات لسلطة األولياء فيما مثلته ضمن مرحلة تارخيية . وسلطته الروحية

مثل وإذا كانت الكرامات قد اعتمدت على احليوان ك. وثقافية لفئات شعبية يف مواجهة جربوت السلطة احلاكمة 
بناء مراتب سلطانية أو جمتمعية « للتعبري عن مقصدية سياسية ثقافية متصلة بالواقع فإن الباحث تساءل عن إمكانية 

اإلنسان / وهكذا فقد افترض مماثلة شاملة بني عاملي حليوان .381… »اعتمادا على احليوانات الواردة يف الكرامات
كان وغريه ذات يوم يف غيضة من تلك الغيضات وهو ا « مات أيب يعزى نصت على أنه مستندا إىل إحدى كرا

يف سراويله متجردا من ثيابه ، فقد اجتمع إليه أنواع البهائم من السباع والوحوش واحلشرات واهلوام وكل يشم  
اعة وخضوع احليوان للويل أيب يعزى جرد ضمن هذه الكرامة اليت تصور ط. 382»... ويلحس ما أدرك منه 

أتباع = السلطة ؛ الوحوش = الناس ؛ السباع = اآلثام ؛ البهائم = اتمع ؛ الثياب =الغيضة : املماثلة التالية
  . العامة = ضعاف الناس ؛  اهلوام = السلطة ؛ احلشرات 

ات اتمع ؟ هذا ما يفترضه الباحث هل تؤسس الكرامة لسلطة الشيخ أيب يعزى سلطة روحية حتكم كل فئ    
 - املرموز هلا بفئات احليوان  –حني يقيم املماثلة بني عامل احليوان وعامل اتمع إذ تكون مجيع الفئات االجتماعية 

حمكومة بالشيخ فهو يصرف خمتلف احليوانات يف خمتلف شؤونه ابتداء من األسود والوحوش إىل األفعى والديك « 
ال شك أن الكرامة  جتسد سلطة الويل أيب يعزى الروحية ، أو صدق واليته  383»...أحد العصاة الذي قرع عني 

ولكن األمثولة الرمزية اليت حتملها الكرامة يف عالقتها بالواقع االجتماعي والسياسي ال ينبغي أن الربانية ، 
ه ومبقصديتها الدينية ، ذلك أن عالمات القدرة اخلارقة اليت تغفل جانبا آخر مهما له عالقة بأصل الكرامة نفس

تكون موجهة يف مقصدها األصلي كدليل فارق على والية الشيخ  –أي كرامة  –تنص عليها الكرامة 
فكما . وهنا تتناظر الكرامة مع املعجزة يف تاريخ االعتقاد الديين. يستهدف اإلقناع وفرض االتباع والطاعة 

وكما يقهر النيب أعداءه . يل واقعي على صدق النيب ، تكون الكرامة دليال على صدق الويل أن املعجزة دل
  . ومنكري دعوته باملعجزة ، يقهر الويل خصومه ومنكري واليته بالكرامات 

وهكذا يتناص مضمون الكرامة فيما حتمله من القدرات اخلارقة مع مضامني املعجزات النبوية ليس أدناها     
من تلك القدرة اخلارقة على تسخري عامل احليوان وعامل الطبيعة  فضال   –يف مثل كرامات أيب يعزى  –ما يظهر

ويف هذا األفق الديين ميكن أن يأخذ خضوع احليوان يف كرامة أيب يعزى داللته  الوثيقة بطبيعة . عن عامل البشر
  . رادة الويل ومتنح شرعية واليته إثبات الوالية بقدرة خارقة تسخر احليوان إل: الكرامة ومقصديتها 

يف هذا االجتاه التحليلي ميكن أن ندرج الفقرة الثانية من قراءة الباحث لكرامات أيب يعزى اليت منـحها     
عناوين تستوحي مفردات العهد القدمي ، يف انعطافة تطرح عالمة استفهام كبرية  -بل ولكل عناصرها -عنوانا
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املستوى املنهجي ، أو عن إمكانية ما يضمر من االستجابة ال تلق يستقطب عن جدوى هذا التوظيف على 
، وقد أخذت مشروعيتها لدى الباحث من اعتبار العهد املستمد أما عنوان الفقرة فهو.مصطلحات العهد القدمي 

. ة وكتب مقدسةمتجذرة يف الثقافة اإلنسانية مبا فيها من مأثورات قدمي« الرموز اليت وظفتها الكرامات رموزا 
  384».. واقتناعا منا ذه اخللفية فإنا سندعو هذه الفقرة على سبيل االستعارة بالعهد الذي سنقسمه إيل أسفار 

العهد ، السفر، ويف مستوى املضمون حيث تتناص بعض كرامات أيب : إنه استلهام ملصطلح العهد القدمي
  .  قصة اخلروج ؛ وقصة موسى : لقدمي يعزى مع بعض قصص العهد ا

أوال  : ولذلك وعقدا للمشاة بني كرامات أيب يعزى وقصص من العهد القدمي أورد الباحث موضوعات ثالثة     
الواردة يف  "قصة اخلروج " أليب يعزى وبني  "كرامة الشجرة " حيث عقد املماثلة بني ما دعاه  :سفر الدخول 

مسع ا أحد أعيان قسنطينة فشك . كرامة الشجرة كان أليب يعزى تينة ال ينقطع مثرها  ففي:  "سفر التكوين " 
يف أمرها مث رحل إىل أيب يعزى لرياها عيانا ، فلما وصل أذن الشيخ  له باألكل ، لكن احلية منعته فأمرها أبو يعزى 

قصة آدم وأكله من الشجرة بعد  مع –لدى الباحث  –فهذه القصة تتناص . أن تترك الشجرة ليأكل الرجل منها 
لكنه تناص عكسي ، إهنا قصة للدخول يف جنة أيب يعزى وعامله « غواية الشيطان ، كما هي يف سفر التكوين 

فقد عقد الباحث املقارنة بني كرامة  " :سفر الوادي املقدس: "ثانيا  385».. الصويف املؤدي إىل احملبة األبدية 
فالرسول إىل أيب يعزى قائد اخلليفة حتول ثعبانا بعد ) : ع ( وبني معجزة العصا لدى موسى "  بان الرسولالثع"

أن شرب من الوادي املقدس ؛ وعصا موسى انقلبت ثعبانا ؛ وقد أدرج الباحث هذه املقارنة ضمن اخلطاطة 
   386التالية

  الوادي املقدس ـ فرعون انالعصا ـ الثعب موسى البنية العميقة
  الودي املقدس ـ قائد اخلليفة الرسول ـ الثعبان أبو يعزى البنية السطحية

  
عند هذا احلد وإمنا يتعداه إىل  –بالنسبة إىل الباحث  –ال يقتصر ) ع ( على أن التشابه بني أيب يعزى وموسى     

سانه هي عصا موسى ويد موسى وعقدة لسان عصا أيب يعزى ويده وواديه وعقدة ل« عناصر أخرى إذ تكون 
؛ ملا كان أبو يعزى مماثال يف  387»..وميكن أن جيد الباحث تشاا بني أيب يعزى وبني عيسى وغريه .. موسى 

ر سف: "كراماته آلدم ؛ وملوسى ولعيسى وغريه من األنبياء فقد أدرج هذه املماثلة يف سفر ثالث مساه سفر 
من املصطفني األخيار كما اصطفى اهللا األنبياء والرسل قبله ، وهلذا سخر  –إذن–إن أبا يعزى هو« " : االصطفاء

فتتكشف له األسرار ويعلم ما .. له اإلنس واجلان واحليوان كما سخرت للنبيني قبله وهو يعلم الظاهر والباطن 
   388»...عزى خالصة للمصطفني األخيار أبو ي... يرتكبه أصحابه  من ذنوب وآثام ويربئ املرضى 

الدخول ؛ الوادي املقدس ؛ االصطفاء؛ يصور فكرة واحدة تؤكد ارتباط : العهد املستمد بأسفاره الثالثة     
  إىل مرجعية العهد القدمي –بصورة خاصة  –فضل الباحث إسناده كرامات أيب يعزى بتراث إنساين عقائدي 
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فلماذا العهد القدمي بالذات كإطار منهاجي . مستثمرا مصطلحه الديين كقالب منهاجي " الكتاب املقدس "
مرجعي لدى الباحث علما أن الكرامات تتناص يف أفقها األقرب مع نصوص القرآن الكرمي عن معجزات 

أن يثريه توظيفه كمجال  األنبياء ؟ هل يتعلق األمر باجتناب القرآن حرجا من األثر السليب الذي حيتمل
للمقارنة مع املتخيل الصويف ؟ أم هل يكون األمر متصال بقصد تغريب القالب التحليلي حبثا عن جدة ومتيز 
منهاجي موجهان إىل جمال التلقي حيث يكون للعهد القدمي ومصطلحه واستعماله طابعا أكثر حداثة وأقوى 

   انفتاحا بالنسبة إىل اجتاه الكتابة ؟
هو سعيه احلثيث لتوليد  –دائما  –ما كانت مقصدية الباحث من توظيفه للعهد القدمي فإن املؤكد مه    

ال  –هنا  –املصطلح وتنويعه بل مراكمة املداخل املنهاجية والنظرية تأكيدا على امتالك املنهج ، ولكن املنهج 
ي أن نقرأ الباحث مرة أخرى وهو خيتم بق .ميتلك أية فاعلية حتليلية عدا حضوره الصارخ بإزاء النص املقروء 

لكنه ... فالفقيه العزيف جامع الكرامات واملناقب فقيه « مبا يشبه الالزمة التحليلية فرضية القراءة بالصيغة املؤكدة 
وهذا هو سر التوازن الذي أحلت . حتت الضغوط املختلفة التجأ إىل التدين الشعيب ، فعقد مصاحلة بني الطرفني 

اقب والكرامات ، ونعتقد أن هذا هو ديدن مثقفي املوافقات مثلما رأينا بوضوح عند ابن رشد واملكاليت عليه املن
  .389»...وعند ابن عمرية وابن البناء والسجلماسي يف البالغة .والشاطيب يف علم الكالم وأصول الفقه

ذلك  –بالضرورة  –ون هدفا واقعيا لدى تيارات ثقافية خمتلفة تعكس إن هذه الوحدة املنشودة ال ميكن أن تك    
أن الثقافة الرمسية عجزت « الواقع التارخيي الثقايف املنقسم الذي أشار إليه الباحث نفسه بصورة عرضية حني أكد 

ة وأوبئة مشاق احلياة عليهم من مرض وجماع عن تعبئة الناس للجهاد وختفيف]عهد الدولة املوحدية [ =حينئذ 
   390»..وتطاحنات اقتصادية وعرقية

  
  
   و املماثلة بالنبات" روضة التعريف: "ابن اخلطيب  - 3

إذا كان حممد مفتاح قد حبث آلية املماثلة باإلنسان يف قصيدة ابن طفيل ؛ وباحليوان يف كرامات أيب يعزى فإنه     
روضة " إىل آلية املماثلة بواسطة النبات كما تضمنها كتاب ابن اخلطيب  ضمن التيار التصويف العرفاين تطرق

القضية احملورية يف : إنه كتاب يتبىن شكال ومضمونا يف معاجلة قضية احلب اإلهلي ". التعريف باحلب الشريف 
فالطونية ، اليت الذي جيد مرجعيته الفلسفية األوىل يف الفلسفة اهلرمسية األ" منهج املماثلة " التصوف العرفاين 

بعضها ببعض « إذا ذكر أهنا ترتكز على مبدأ ارتباط العلوم  –يف هذا السياق  –توقف الباحث عند أهم أصوهلا 
وحدة الكون والترابط بني أجزائه وتبادل التأثري : وارتباطها بالكائنات احلية تبعا للمبدأ الذي تنطق منه أال وهو 

   391»... ميكن التعبري عن جمال بلغه جمال آخر باملماثلة واملشاة  بينها بالتجاذب والتنافر ، وهلذا
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املرياث « لقد وظف ابن اخلطيب آلية املماثلة كتراث فلسفي هرمسي لكن مادة هذه املماثلة كانت هي     
وانطالقا من هذا اجلمع بني  392»..العـريب اإلسـالمي األصيل من قرآن وحديث وأمثال وأشعار وحكايات 

وعلى " « التراثني ، جاء ترتيب الكتاب على ما أقره صاحبه معربا عن منطق املماثلة الذي حكم منهجه ومضمونه 
فالشجرة احملبة مناسبة وتشبيها وإشارة ملا ورد يف . ذلك ذهبت يف ترتيبه أعذب املذاهب وجعلته شجرة وأرضا 

.. واألوراق حكاياهتا وأهنارها مثارها .. واألرض النفوس اليت تغرس فيها ، واألغصان أقسامها .. ملرتلة الكتب ا
   393»" ... والوصول إىل اهللا تعاىل مثرها 

هكذا يتأسس كتاب ابن اخلطيب على بنية استعارية أدرجها الباحث يف استعارتني مفهـوميتني     
وقبل أن نبحث تفاصيل هذه املماثلة اليت يبىن عليها . 394»...األرض النفوس ..الشجرة احملبة .. «:ـليتنيأص

الذي يتعلق " االستعارة املفهومية"كما استخلصها الباحث ، ينبغي التوقف عند مفهوم " روضة التعريف"كتاب 
" زولتان كوفيتش " هلذه النظرية فإن االستعارات حسب ما حدد أحد أقطاا ووفقا . بنظرية االستعارة التفاعلية 

وقد جتسدت هذه األطروحة  395»..  "وسائل مفهومية لإلدارك أو خللق الواقع وليست جمرد وصف له".. « 
حيث حلال أهم " االستعارة اليت حنيا ا" يف كتاما  "مايكل جونسون"و "جورج اليكوف"كل من لدى 

االستعارة ال ترتبط باللغة أو األلفاظ بل على عكس ذلك ؛ « افتراض بنيت عليه نظرهتما لالستعارة وهو أن 
عنيه حني نقول إن النسق وهذا ما ن. فسريورات الفكر البشري هي اليت تعد استعارية يف جزء كبري منها 

فاالستعارات يف اللغة ليست ممكنة إال ألن هناك استعدادا يف النسق . التصوري البشري مبنني وحمدد استعاريا 
   396»... جيب أن نفهم أن االستعارة تعين التصور االستعاري... التصوري لكل منا 

يف « وانطالقا من هذا التصور املرجعي لطبيعة االستعارة حدد الباحثان وظيفتها احليوية حيث يكمن جوهرها     
فإن االستعارة املفهومية  –وإذن-  397»... انطالقا من شيء آخر] وجتربته أو معاناته [ كوا تتيح فهم شيء ما 

تنتمي إىل هذا اإلطار التحليلي والرؤية التفاعلية لالستعارة حيث استعملها زولتان كوفيتش للداللة على نوع من 
الذي طبقه حممد مفتاح   وهو املفهوم 398»... ما يدور حوهلا من استعارات« االستعارات اجلامعة اليت تستقطب 

  .  باعتباره ينص صراحة يف مقدمته على بنيته االستعارية " روضة التعريف " يف حتليل بنية كتاب 
أقسام « تنطوي حتتها استعارات فرعية هي " احملبة شجرة: "لقد اعترب الباحث أن االستعارة املفهومية األوىل     

مثرة ) إىل اهللا ( لشجرة ، أمثار احملبة أزهار الشجرة ، الوصول احملبة أغصان الشجرة ، احلكايات أوراق ا
وتنطوي حتتها استعارات فرعية هي : ؛ األرض نفس " النفس أرض: "أما االستعارة الثانية فهي . 399»...الشجرة

واملدبرات البدنية ..  العروق املعدنية  ...أنواع األرض من رمل وجص  القلب ، الروح النفس ، العقل« 
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هي األرض الطيبة  النفس املطمئنة والنفس األمارة والنفس اللوامةوالبحوث الربهانية هي العروق الباطنية ، 
العقل جدول والنقل جدول :  املاء... اخلصبة واحلجر الصلد واألرض الصاحلة للفالحة ، العلم ماء لسقي األرض 

 األغصان تلت الليل األخري، وقت الغرساألخوان واألصدقاء ، :  أعوان الفالحة.. الورع الذكر و احلرث.. 
   400»... مقامات 

" طريق الوصول"فعرب االستعارة املفهومية تنمو وتلتئم بنية األمثولة اليت تضمنها كتاب ابن اخلطيب عن     
 مرضاة اهللا حيث تتمثل احملبة شجرة من األفعال واألذكار واملقامات تنغرس إىل –احملبة اإلهلية  –العرفاين 

  .  وتنمو يف تربتها اليت هي نفوس العارفني والعابدين
لتكوين « كربنامج تربوي  –كما بني الباحث  –هذا هو البعد العرفاين ملؤلف ابن اخلطيب وهو موجه     

وأول مراحل املرتاض اجلزر وهي األخذ عن النفس . س اللوامة يبدأ الربنامج برياضة النف...الصويف الويل
وإزالة األخالق الذميمة ... ويتبعها الرجاء مث تعلم العلم دون استغراق ... فالتوبة بشروطها ... واالشتغال باهللا 

بة اليت هي وغاية السلوك احمل... احلكمة والشجاعة والعفة والعدل : وإحالل أضدادها حملها وأمهاهتا أربع ... 
ومن باب املعرفة يشرع يف حضرة الفتاح العليم ، ومثرة ذلك كله ... لباب الربنامج الذي يقترحه ابن اخلطيب 

   401»...الوالية 
لدينية هذا الربنامج هو يف الواقع طريق الصوفية إىل اهللا ال خيتلفون يف قواعده وشعائره ويف غايته الروحية ا    

ولكن قراءة الباحث اقتضت بعدا سياسيا ترتيال ألطروحته التوحيدية ، ولذلك استدرك على بيانه السابق لطريق 
ابن اخلطيب حينما اقترح هذا الربنامج مل يكن يهدف إىل تكوين أناس منعزلني مترهبني يف « :الوالية بقوله 

   402»... رجال الصد واجللد والرباط واجلهادإنه برنامج تكوين رجال املهام الصعبة ؛ ... الصوامع 
وتأكيدا للبعد السياسي استظهر الباحث ووفقا آللية املماثلة نفسها دالالت مضاعفة لشجرة ابن اخلطيب     

ذا مل يكتب كتابه ألجل اطالع الناس على معلومات فلسفية ولكنه وظف ه« الرمزية حيث اعترب أن ابن اخلطيب 
يكون من املشروع أن نتهرمس ونتفلطن الشكل واملضمون خلدمة أهداف سياسية وإيديولوجية، لذلك فقد 

األرض هي األندلس ، والنفوس هي اتمع :  لالنتقال من مماثلة إىل مماثلة ومن مشاة إىل مشاة فتفرض أن 
    403»... والشجرة هي أسرة بين نصر احلاكمة

الواقع أن الباحث كان قد رمس منذ البداية حني اختار رؤيته الشمولية وما تقتضي من مبادئ ومفاهيم     
؛ وإذا كان هي خالصة املنظور الفلسفي اهلرمسي، ولكنه يف هذه املرحلة من القراءة يسمى األشياء بأمسائها 

مع الواقع السياسي لألندلس ؛ وكان  –ن وجهة نظر الباحث م –املثل العرفاين يف كتاب ابن اخلطيب يتماثل 
الطريق التعليمي الصويف الذي يدعو إليه هو أيضا منهج لتكوين اإلنسان السياسي ااهد ؛ اإلنسان الكامل الذي 
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أن مشروع ابن اخلطيب يذهب يف االجتاه « هو نسخه ومثال وظل من العامل الكلي العلوي ، فإن الباحث يؤكد 
   404».. أي حتقيق وحدة األمة ووحدة الدولة لتحقيق املصاحل الدنيوية األخروية : سه نف

وهكذا فإن مشروع ابن اخلطيب وفقا هلذه القراءة هو يف الوقت نفسه مشروع للعرفان وللعبادة كما هو     
رمبا مع  -أدرجه ويف منحى سجايل هذا حكم الباحث الذي .  إنه مشروع شاملمشروع للسياسة واجلهاد 

فهل يصح أن يطلق على مشروع ابن اخلطيب «  :وهو يطرح هذا السؤال االستنكاري حيث قال –اجلابري 
وغاياته وأهدافه أنه مشروع العقل املستقيل ؛ مشرع الفلسفة الالعقالنية أو أن األمر بعكس ذلك إذ ميكن أن 

   405»؟..يدعى بأنه  مشروع فلسفة العقل الشامل
الواقع أن الباحث ويف هذا السياق السجايل ال ينتصر ملشروع ابن اخلطيب ملا يراه من جدارة واستحقاق     

ولكنه بصدد تثبيت صحة اختياره املنهاجي دفاعا عن الرؤية الفلسفية اليت تبناها مجلة للمشروع ذاته فحسب ، 
رغم كل ما اسند إليهما  -اللتني تنحدران ية افة املغربية ؛ املنهاجية والرؤوتفصيال يف مشروعه لتحقيب الثق

ومن . من املنظور الفلسفي اهلرمسي املكرس فعال الستقالة العقل أو الالعقالنية - من تعضيد علمي تربيري 
ويف أوهلا  رمسي،هنا كان دفاع الباحث مستميتا يف إبراز املعطيات اليت تربهن على مشولية وعقالنية املنظور اهل

العقل : أن ابن اخلطيب وظف معايري املنطق األرسطي، فاجتمعت يف كتابه  االجتاهات الثالثة يف الثقافة   العربية 
أما الثاين من تلك املعطيات فهو أن املزج بني األنظمة املعرفية حالة . 406الكوين، االجتاه األصويل واالجتاه التأويلي

إىل النهضة إىل االجتاهات الرمزية احلديثة واإلبستمولوجيا " العصر اهلليين"معروفة يف تاريخ الثقافة الغربية منذ 
  ؟  407»... تنتمي إىل العقل املستقيل « فهل هي أيضا . املعاصرة 

ابن اخلطيب اهلرمسي هو ذاته عالمة استقالته ذلك الواقع أن ما اعتربه الباحث عالمة على مشولية مشروع     
أن اجتماع األنظمة املعرفية وتداخلها والذي تأسس مع خطاب الغزايل هو ما أدخل العقل العريب يف أزمة 

ال هي برهانية وال هي بيانية ، وال عرفانية ؛ ويف داخل هذه البنية متت " حمصلة " تأسيس ، إذ مت إدماج بنية 
وأخذ املنطق . السببيه، عدم التناقض، الثالث املرفوع ، وحىت مبدأ اهلوية : الربهان كاملة  التضحية بأسس

ليوظف كآلة تربيرية ألطروحة البيان اخلطابية ومنظور العرفان الغنوصي االشراقي ، ودار العقل العريب على 
يكن صدفة أن تتكرس استقالة نفسه حيث افتقد قدرته على النقد والنظر املوضوعي واالبتكار ، ومن هنا مل 

العقل عمليا على الصعيد السياسي االجتماعي والثقايف، وأن يمن عصور االحنطاط طويلة كثيفة مل يزل زمنها 
فهل تكون هناك إمكانية للمزايدة على العقل العريب حىت ؛ متداخال حىت مع حاضرنا وسط هذا العامل املتحضر 

بالبداهة أن استقالته قد وقعت فعال منذ قرون وأننا نعيش فعال أوضاع  ضمن إطار البحث العلمي وحنن ندرك
   هذه االستقالة ؟

فهذه النماذج الثالثة . ذا املنحىن ترتسم احلدود النهائية يف قراءة حممد مفتاح الجتاهات التراث املغريب     
هدفا « البالغي والكالمي واألصويل : األخرية من االجتاه التأويلي كما مساه تغيأت مثل االجتاهني السابقني 
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وذه القراءة وداخل هذه التيارات الثالثة صاغ  .408»...التوفيق بني فئات اتمع وتعزيز السلطة : مركزيا هو
هنا تشكل إ.  وحدا يف الوظيفة رغم اختالفها يف البنيةالباحث تصنيفه اجلديد ألجناس العلوم التراثية مؤكدا 

: مجيعا نسقا كبريا قوامه وحدة الروح الذي جيليه بواسطة أنساقه الفرعية أو أجناسه املختلفة ؛ روح االحتاد للجهاد
أجناس متداخلة البين والوظائف ، وقد بينا ...إن   البالغة، األصول،الكالم،  الشعر،  التصوف النحو ، التاريخ « 

ت بدرجات متفاوتة يف كل األجناس اخلطابية احملللة وأهنا هتدف إىل وظيفة أن اآلليات املنطقية القياسية حتكم
:        فهذه األجناس تتداخل بعض التداخل مما جيعلها تكون سلسلة مترابطة احللقات . كربى هي التوفيق 

" كل شيء يشبه كل شيء"وفقا ملبدأ  409…   »البالغة  األصول  الكالم  الشعر   التصوف النحو    التاريخ 
متت التضحية يف منظور الباحث ليس فقط بأوجه االختالف والتعارض يف تيارات الثقافة العربية املغربية ، ولكن 

  . أيضا بفكرة األجناس نفسها وما حتمله من إمكانيات موضوعية يف املستويني املعريف واخلطايب معا
قد حاولت التأكيد على مستوى الراهنية واحلياة والتجدد يف خطاب تلك التيارات  وإذا كانت قراءة الباحث    

مبا وظفته من آليات منطقية وتقييسية ما زال هلا حضورها يف االجتاهات العلمية املعاصرة وإن كانت حباجة إىل 
القراءة من الكشف عن  فهل متكنت هذهإعادة القراءة لتأخذ طريقها إىل احلضور الفاعل يف حياتنا الثقافية  ، 

حقيقية التوظيف املنهاجي لدى تلك التيارات وعالقته باإلشكالية املعرفية اإليديولوجية اليت تنخرط فيها ؟ 
وهل متكنت من حتديد الوظيفة اإليديولوجية اليت كانت تعمل عليها تلك االجتاهات يف سياقها الثقايف الديين 

انب التمايز واملغايرة اليت كانت حتملها تيارات الثقافة املغربية وخاصة واملذهيب ؟ وهل نظر حممد مفتاح يف جو
يف جتربة تارخيية سياسية واجتماعية حمتدمة بالصراع والتشتت ؟ هل اهتمت قراءته بواقع االحنطاط الشامل 
يت الذي آل إليه املغرب سياسيا وثقافيا من أجل تكييف منظور نقدي فاحص ملؤلفات التراث املغربية ال

   صاحبت تلك املرحلة يف إطار عالقة الفكر بالواقع ؟
أمكن التعرف بوضوح الواقع أنه وضمن اإلطار التحليلي الذي مت فيه مناقشة قراءة حممد مفتاح للتراث املغريب     

على املنحى األدلوجي السياسي الذي سارت فيه هذه القراءة ، إذ احتكمت وبتصلب إىل فرضيتها األدلوجية 
، األطروحة اليت ظهرت " االحتاد واجلهاد " اسية اليت أخضعت التراث املغريب وبدوغمائية إىل وظيفة السي

لواقعية النصوص وغاياا املناسبة يف إطار جنسها وسياقها الثقايف ، ونتيجة هلذا  –غالبا  –مشيد ومفارقة 
اجي آلليات املنطق يف التراث البالغي املنحى ظهرت قراءة الباحث وقد فاا أن تتعمق حقيقة التوظيف املنه

والكالمي واألصويل إذ منحته داللة التوافق مع الفلسفة ومنظومة الربهان فالتقى املتعارضان وزالت حمنة 
الفلسفة بأثر رجعي للقراءة ، والتقـى أعالم التراث الذين تناحروا بالتكفري والتفسيق على مسرح االحتاد 

الباحث يف دائرة التسطيح والتبسيط اللذين تستلزمهما كل قراءة سياسية  وهكذا وقع منظور. واجلهاد 
  . إيديولوجية

وفقا هلذا املنحى التحليلي فإن توظيف املنطق األرسطي يف بعض املؤلفات املعرفية األصولية والكالمية     
يف مواجـهة املستقبل  والبالغية مل يكن حيمل عالمة على ظهور توجه نقدي عقالين يفتح الطريق إىل التجديد
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وإمنا كان توظيفا مذهبيا يأخذ صورته احلقيقية داخل مستلزمات  –إذا ما استثنينا ابن رشد الذي مت نفيه  –
ويف إطار الواقع التارخيي . الصراع العقائدي اإليديولوجي بني التيارات الدينية واملذهبية يف التراث املغريب 

هيب واضح ؛ فكان الصراع املذهيب العقائدي ينعكس يف مستوى السياسة  املغريب كانت الدولة ذات تكوين مذ
موقفا مذهبيا ضد أو مع الدولة القائمة ، وهذا كان موقف األشاعرة املالكية من دولة املوحدين ذات النحلة 

  . وهذا أيضا ما يفسر معارضة املتصوفة لدولتهم كما مت بيانه سابقا . املذهبية املركبة 
وحبكم منظورها التوحيدي تفضي وبكل إصرار إىل عن ذلك الطابع التشييدي فإن أطروحة الباحث وفضال     

اختزال عالمات التمايز والتنوع واالختالف داخل ذلك التراث حيث جتمع بني كل املذاهب وكل التيارات 
. تارخيية عديدةوكل املفكرين املغاربة على وظيفة واحدة ذات بعد سياسي أحادي وعلى مدى قرون ومراحل 

فإىل جانب أن هذه الوحدة مفقودة وال واقعية يف تاريخ وثقافة املغرب ؛ فإن حماولة إثباا ال تسهم يف إضفاء 
أي منظور إجيايب باجتاه قراءة التراث وإمكانية استثماره ، خاصة وأن التنوع واالختالف اللذين ميكن أن 

تيعابه ضمن مهومنا ورهاناتنا الثقافية والسياسية املعاصرة          يقدمهما التراث مها ما يكفل فرصة تقبله واس
ويف إطار الرؤية التوحيدية للتراث املغريب مل يلتفت الباحث إىل عالقة تلك األعمال بسياقها التارخيي السياسي 

هر على بعض تلك فبقدر ما ظ. األعمق إذ كانت قد كتبت يف أغلبها على امتداد مرحلة األفول واالحنطاط 
إذا  –كومضة أخرية  –األعمال من صناعة نظرية أخذت ا احلماسة واإلعجاب حديثا بقدر ما كانت تؤذن 

عصرا من التخلف الشامل رمبا له  –ومعه العامل اإلسالمي كله  –افتقدت معينها اإلبداعي بدخول املغرب 
  .  الدفاع عنه الذي استمات حممد مفتاح يف" العقل الشامل " عالقة بذلك 

أن نتنبه إىل جانب آخر من الصورة اليت اجتهد الباحث يف رمسها للتراث املغريب، جانب  –اآلن  –هل ينبغي     
لقد افترضت أطروحته إدراج كل . يوضح املالمح احلقيقية للوجه الذي ارتأى حممد مفتاح إبرازه للتراث 

" االحتاد واجلهاد " لسياسي بأكمله حتت عنوان سياسي واحد هواملؤلفات املغاربية بل ومعها التراث التارخيي ا
باعتباره مقوم الدولة املغربية ال املغاربية اليت امتلكت يف أدلوجة الباحث اإلقليمية امتدادا تارخييا بعمر دخول 

هويته  إطار هذه األدلوجة السياسية كان على التراث املغاريب أن خيرج من ويف. اإلسالم إىل بالد املغرب 
حدود بالد  –يف الواقع  –التارخيية وإشكالياته املعرفية ويقلص فضاءه الزماين املكاين والثقايف الذي يتجاوز 

املغرب واألندلس على صعيد التأثر والتأثري واجلدل إىل حميط املشرق نفسه ، ليأخذ مكانه احملدود ضمن اال 
  . التارخيي اجلغرايف يف كيان املغرب األقصى 

هكذا مت يف قراءة حممد مفتاح تقييم التراث املغاريب من أجل أن يكون مرحلة تارخيية ثقافية مؤسسة لدولة     
املغرب األقصى ، بل ويكون يف التحليل األخري رغم كل امتداده وتنوعه واصطراعه جمرد مقولة سياسية  

ي ، وإن كان يؤدي واجب اخلدمة بإضفاء ال خيدم أيا من رهانات احلاضر الثقايف والعلم" شعار إيديولوجي"أو
وهذا التوجه هو ما سينكشف أكثر حينما يتم يف الفصل . مقوم الشرعية التارخيية على سلطة املخزن املغريب 

املوايل حبث احلقب الثالث يف الثقافة املغربية حيث ميكن اختبار ما انتهت إليه أطروحة الباحث يف حماولة ربط 
  .يا وثقافيااملاضي باحلاضر سياس

  



  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

من رؤيته التحقيبية أساسا تارخييا و ثقافيا ملقومات ض -إذن –شكلت حقبة اهليمنة اليت اقترحها الباحث      
الدولة و اتمع و الثقافة املغربية من حيث أهنا كانت تأسيسا للروح التارخيي املغريب و الذي سيظل من منظور 

  م 1492الباحث ساريا متحكما يف احلقب التالية اليت أعقبت سقوط األندلس سنة 
: حسب حتقيب  الباحث لتتواىل حقب ثالثة هي  -اهليمنة -قبة الكربىمع سقوط األندلس انتهت احل      

التحصني ،البعث، التحرير و البناء ، و هي ال تقع جمتمعة يف أكثر من نصف احلقبة التأسيسية  فعمر األوىل منها 
، أما الثالثة فتمتد  1912إىل 1578سنة أي من  434م ، و الثانية 1578إىل  1492سنة من  86
هذا من حيث املدة التارخيية ، أما من حيث اال التارخيي و السياسي الثقايف فهي مجيعها . إىل اآلن  1912من

و من هنا فإن ما سيتجلى يف حتليل هذه احلقب . تتعلق بتاريخ املنطقة احملدودة اليت عرفت حديثا باملغرب األقصى 
صى و األحداث التارخيية  اليت شهدهتا حدود هذه هو الواقع السياسي للدول اليت ظهرت على أرض املغرب األق

املنطقة، و هو من جانب آخر عينات من اآلثار الثقافية ضمن حدود ذلك اال التارخيي السياسي نفسه ، إذ مل 
يعد هناك بعد التحوالت التارخيية الكربى ال األندلس كامتداد حضاري، وال الدول املغاربية الكربى اليت انبثق 

هذا هو تارخيه الثقايف . وإمنا بقي اال اجلغرايف الذي يدعى باملغرب األقصى . من قاعدة املغرب الكبري وجودها 
عن حميطه الكبري و ارهتن مبصري داخلي خاص كان للقوى  –كما حدث مع باقي األقطار  -بعد إذا انفصل

  .و آفاقه  اخلارجية اليت برزت كقوة سياسية و عسكرية دور يف تأطريه و رسم حدوده
لقد انتهينا بأطروحة الباحث يف الفصل السابق عند حدود هذا التحول مع آخر عهد املرينيني و بداية عهد       

الوطاسيني حيث ارتسمت الوضعية التارخيية خبضوع السواحل املغربية للمد اإليبريي الربتغايل اإلسباين مدشنة 
فقد ظهر وضع خاص للسلطة يتميز به املغرب منذ هذه الفترة أما يف املستوى الداخلي . عصر انكسار حقيقي 

التنظيمات القبلية و العشائرية :  ، بالد سيبهالسلطة وفئاهتا اخلاضعة هلا  بالد خمزنالتارخيية وهو انقسام املغرب إىل 
كما سبق  و ستشكل هذه الثنائية. و الطرقية اليت مل تكن تدين بأي اعتراف حقيقي أو سيادة للحكم املغريب 

ذكره عامال حامسا يف إدارة الصراع على السلطة كما يف ردود الفعل السياسية و االجتماعية إزاء الغزو 



  

األجنيب الذي سيأخذ هو اآلخر امللمح األبرز يف الوضعية التارخيية للمغرب األقصى طوال احلقب الثالث 
   .املتوالية
رحلة التارخيية املمتدة يف حقب ثالث من خالل أطروحته كيف أعاد الباحث صياغة و قراءة هذه امل        

هذا التوحيدية ؟ و كيف جتسدت فرضية االحتاد واجلهاد على املستوى السياسي و الثقايف ضمن كل حقبة ؟ 
هو السؤال الذي سيتحرك يف إطاره البحث على مدى هذا الفصل متتبعا فحص أطروحة الباحث يف خطها الزمين 

  حقبة  التحليلي داخل كل
كان ) هـ892(م 1492حينما سقطت األندلس سنة :  ر حقبة التحصني أم  حقبة الشرخ واالنكسا: أوال   

املغرب خيضع لسلطة الوطاسيني و هم فرع من زناته خلفوا بين مرين بعد إذا ضعف أمرهم، و كانوا من قبل ذلك 
م 1550 غاية منتصف القرن السادس عشر إىل 1427قد تولوا احلجابة يف بالطهم وقد استمر سلطاهنم من سنة 

كان ذلك السقوط كما حدد الباحث بداية حلقبة جديدة هي حقبة التحصني يف تاريخ املغرب و ثقافته  وقد صور 
وقد ) هـ892(على أن طموح املثقفني خاب بصفة هنائية ملا استرجعت األندلس « : أثره البالغ حيث قال 

تأسيس مدن : تمع املغريب كان هلا إجيابياهتا وكان هلا سلبياهتا فإجيابياهتا أحدث ذلك االسترجاع خلخلة يف ا
و كان االنكسار النفسي أهم السلبيات مما ترك آثارا . وعادات جديدة ) الرباط ،شفشاون(جديدة يف املغرب 

   410»...عميقة يف الشخصية املغربية إىل يومنا هذا 
إذا جتاوزنا مسألة اإلجيابيات اليت طرحها الباحث حلدث سقوط األندلس بالنسبة إىل املغرب األقصى ألهنا        

هي عنوان حقيقي " اخللخلة االجتماعية و االنكسار النفسي" ليست على صلة بصعيد أطروحة التحقيب ، فإن 
لقد اختار الباحث عنوان  " . االحتاد و اجلهاد"ن روح هلذه املرحلة يتجاوز يف الواقع ما يفترضه الباحث م

من دالله على وضعية دفاع و استقبال للهجوم ، على أن هذه التسمية ذاا هلذه احلقبة مباله  "التحصني "
تغطي بداللتها اإلجيابية على الواقع السياسي والثقايف احلقيقي الذي ميز هذه املرحلة من حيث أا متنحه معىن 

إا  . ود و املواجهة و الوحدة ، وهذه الوضعيات مجيعها قد افتقدها املغرب كتوجه عام أو روح مهيمنالصم
هلذه املرحلة و الذي  صورة مغايرة ملا يريده الباحث ترتسم من خالل الكشف عن املضمون السياسي و الثقايف

إال ذروة اهلزائم املتتالية فقد «  يكنإذ أوضح أن سقوط األندلس مل اختزله الباحث و إن أظهر بعضا من معامله
هـ و أنفا  862هـ و طنجة سنة 862هـ ، و القصر الصغري سنة  818استوىل الربتغاليون على سبته سنة 

هـ و آسفي وأغادير سنة 907و بعد سقوط األندلس احتل الربتغاليون الربجية  818هـ و أصيال  874سنة 
  .411»... هـ  921وا يف السهول احمليطة سنة هـ ، و تغلغل  914هـ و أزمور سنة 910
وإذ كانت أحداث السقوط املتوايل ملدن السواحل املغربية على مدى قرن من الزمن أو يزيد كما يعرضها      

املغرب  الباحث ، وكما متت يف الواقع تشكل بذاهتا عالمة على مدى التدهور واالهنيار الذي بلغته األحداث يف 
فإن وقع تلك األحداث كان بالغا وجعل واقع االنقسام املغريب مكشوفا ال حيتمل أي تربير ، أو أي إخراج إجيايب 

                                                  
 168ص  حممد مفتاح ، التشابه واالختالف  ، -399

 168،  ص نفسه  املصدر -411



  

قوية أفرزت املنعطف التارخيي « لصورة الوضعية التارخيية املغربية فقد كان االحتالل الربتغايل يف السواحل ضربة 
  412»… نزواء وترك املبادرة للقوى األوروبيةباالنكماش واالالذي دخله املغرب واملتميز 

وط األندلس ويعترف بأن ذلك كان تتوجيا للهزائم اليت بدأت ومبا أن الباحث يعترب بداية مرحلة التحصني بسق    
يف تاريخ مبكر من القرن الرابع عشر ميالدي ، فإنه قد أغفل هنائيا أي حتليل عن جتل سياسي عسكري لقضية 
االحتاد للجهاد يف مستوى فعل السلطة أو الطبقة احلاكمة ، ورمبا يكون من املناسب هنا أن نبحث إسقاط الباحث 

أصل األنساق والقوة املادية املؤسسة  - وكما تقتضي أطروحته  -ور السلطة احلاكمة يف هذه احلقبة رغم أهنا لد
  .هلا ولغاياهتا 

الواقع أن بداية االهنياركما يشهد ا الواقع التارخيي ذاته ؛ ميكن العودة ا إىل أبعد من هناية القرن اخلامس     
 األندلس واملغرب ومت نتيجة قوة األسبان املتنامية إهناء حماوالت عبور بين عشر ميالدي ، حيث قطع هنائيا بني

مرين أواسط القرن الرابع عشر إىل عدوة األندلس حيث منوا زائم قاصمة على عهد السلطان املريين أيب عثمان 
اعترب هذا التاريخ بداية  وإذا. ميالدي ، وحتول املغرب هدفا مباشرا ملبادرة الغزو اإليبريي  1358الذي تويف سنة 

على أساس .  1578االحنطاط فإن توقفه النسيب لن يتحقق إال مع انتصار املغرب يف معركة وادي املخازن سنة  
مرحلة االحنطاط واستمر " أيب عنان"دخل منذ وفاة « هذه املعطيات التارخيية أوضح أحد الباحثني أن املغرب 

نني، ومل يعرف انتعاشا مؤقتا وسطحيا إال بعـد معركة وادي املخازن سنة الفتور والتراجع مـدة تزيد عن القر
مرحلة دمار وتراجع بشهادة ) 1578- 1358(فما األسبـاب اليت جعلت من هذه الفتـرة . م 1578
   413».. ؟اجلميع
؟ الواقع أن سردية  اد واجلهادمعربا عن روح االحت -إذن  –هل كان احملتوى السياسي هلذه املرحلة       

ألنه مل يكن يستجيب بظروف االنقسام        الباحث قد غيبت الفعل السياسي للسلطة املغربية يف هذه احلقبة ، 
و بدال من مواجهة الشروط التارخيية للحقبة   و التشتت اليت شكلت معلمه األساسي لفرضية االحتاد واجلهاد ،

رير أطروحته من جديد ، و لكن من دون أن يقدم شاهدا سياسيا واحد على استمرار اختار الباحث أن حيتفظ بتق
الغزو األجنيب قد فتت البين « ذلك أن التاريخ كان بالفعل يسري باجتاه عكسي لتلك الفرضية ، فإن . فرضيته 

ع انكسار اجتماعي فتعارضت اآلراء و املواقف و وق …االجتماعية و مزقها و أصاب الذهنية املغربية يف العمق 
اجتاه رفض االحتالل و حاربه و اجتاه : عميق و ظهرت بسب الغزو الربتغايل أو نتيجة له اجتاهات متناقضة 

   414…  »قبل االحتالل ورأى يف الغزاة خالص املغرب من األزمات ورعاية ملصاحل
، انكشفت  السيبة/ املخزن ا العصر يف بالد املغرب يف ثنائية فباإلضافة إىل االنقسام السياسي الذي ترسخ هذ    

ظاهرة انقسام بارزة بني اجتاه استسالم واجتاه ممانعة ، أو بني مغرب استسالم وخضوع يف اتمع املغريب نفسه 
      ال أدلوجة السلطة  " االحتاد للجهاد "ويف هذه الوضعية التارخيية مل تكن روح . و مغرب مقاومة ودفاع 

صنيع السلطة  –إذن  –كيف كان . أو النخبة احلاكمة وال حىت أدلوجة املغاربة أنفسهم كتنظيمات اجتماعية 
                                                  

، املركز الثقايف العريب ، الدار  1،ط ) مسألة التجاوز(مابني القرنني اخلامس عشر والثامن عشر ،  ،املغرب و أوربا  ،عبد ايد قدوري  -412
 87ص،   2000 املغرب            البيضاء 

 98ص  ، سابقالرجع امل -413

 100 ص  ، املرجع نفسه -414



  

وكيف كان واقع االجتاهات االجتماعية يف عالقته باآلخر الغازي ؟ كيف كانت طبيعة النسق السياسي 
   االحتاد للجهاد؟" للمغرب األقصى  االجتماعي  يف حقبة التحصني ؟ و هل كان منسجما وفق الروح التارخيي

   :مغاربة دفاع / مغاربة استسالم : الشرخ على املستوى الشعيب  - 1
فقد حاولت فئات مغربية االستفادة من وجود األجنيب على « إزاء قضيـة الغزو اإليبيـري انقسم املغاربـة 

طريق تعاملها ومساندهتا للغزو        السواحل فصارت تطمح يف اجلاه و السلطة ، وأرادت أن تصل إىل ذلك عن
   415»…و الغزاة ، و كسبت بذلك أرباحا عن طريق تروجيها و تنشيطها للمبادرة التجارية

لقد كانت هذه الظاهرة على درجة من احلضور و الوضوح بارزة يف واقع اتمع املغريب حبيث ال ميكن     
رمبا كان طابعها اإلشكايل املعقد يف التاريخ السياسي املغريب هو ما جعل الباحث ، و جتاهلها كأحداث هامشية 

لتلك  حممد مفتاح  حيجم عن معاجلتها ضمن سياق أطروحته بسبب ما تثريه من عالمات التعارض و النقض
فهل ظاهرة « غربية وهذا نفسه ما دفع باحثا مغربيا للتساؤل واإلجابة عن طبيعة ظاهرة االستسالم امل. األطروحة 

التعامل مع األجنيب و قبول اخلضوع له حادث عرضي أم سلوك مألوف يف تاريخ املغرب ؟ يبدو أن الظاهرة 
كانت معتادة يف األندلس ورمبا انتقلت منها إىل املغرب لتتجذر وتتخذ أبعادها املعروفة ، و تكون عادة مرتبطة 

    416»...باألزمات والفنت و الصراعات على السلطة 
وسواء كانت هذه الظاهرة منتقلة من األندلس أم منبثقة أصال من الواقع السياسي االجتماعي املغريب، فإن     

أا متثل خطا بارزا على صعيد الفعل السياسي االجتماعي ال ميكن إغفاله خاصة حني نعلم أن الثابت اآلن 
ع حال فرضته القوة العسكرية ، و إمنا كان استسالما منظما مرمسا مبعاهدات االستسالم مل يكن جمرد واق

تعكس موقفا صرحيا و متعارضا مع فكرة الوطنية املغربية  وكان له أثره البالغ يف ترسيخ االستعمار و انقسام 
وقع كل من أهل « د إذن من املعاهدات اليت وقعها املغاربة مع الربتغال فق –هذا ما ميكن استخالصه . املغاربة 

أما أهل أزمور .  1488م ، و جددوها معه يف أكتوبر 1481سنة " عمانويل األول"آسفي معاهدهتم مع امللك   
على ماذا نصت . 417»...م  1497يف حني وقع  أهل ماسة املعاهدة سنة  1486فقد وقّعوها مع امللك عام 

عت كل املعاهدات إىل إظهار والء أهل املدن و القبائل اليت قبلت باحلماية الربتغالية  س« هذه املعاهدات ؟ لقد 
فنحن خدامك بل عبادك الساكنني حتت "« :واستعملت كلمات معربة لتبيان هذا الوالء و هذا االستسالم 

اخل …رضيناك فنحن يا موالنا اخترناك و:" و نقرأ كذلك "  أعالمك و طاعة اهللا و طاعتك يف بلدتك آسفي
   418»... " وإال هلكت... و أصبحنا كالغنم اليت حتتاج إىل راعي 

هذا يف ما يتصل بإعالن الوالء التام للملك الربتغايل ، أما صورة امللك نفسه يف أدبيات هذه املعاهدات فهي     
هو أحسن النصرانية وأكثرها عدال، و هو البطل التعظيم ، فهو الفاضل و الويف و صورة وافية باإلجالل و 

أما املساملون من املغاربة فتظهر مكانتهم لدى امللك باعتبارهم خداما أوفياء     . 419الشديد و الفارس الصنديد
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له النفس و وأما أهل آزمور فهم اخلدام األوفياء الذين يتذللون ويقبلون األيدي و الرجلني و يهبون « 
النفيس، و اتفقوا مجيعا على قبول الصلح و اختاروا أن يكون السلطان حبيبا و موىل، و التزم أهل آزمور 

ويكون   420».. .للملك بدفع اإلتاوات و باخلضوع ألوامره و بأن يسهلوا له و لرعاياه املتاجرة يف مدينتهم 
و إن حلقت ألحدنا « ق هو أن يفوز املعاهدون من املغاربة حبق رعايا امللك الربتغايل مقابل هذا االستسالم املطل

حسب ما تعملون مع أهل بلدكم ... على أي وجه كان يف بر أو حبر أو يف طاعتهم أن تعملوا ... إذاية أو عيبا 
   421»... و نكون من مجلتهم حمسوبني عليكم 

مل يكن استسالم هؤالء املغاربة موجها فقط حلماية أنفسهم و لو مؤقتا من شر الغزاة ، وإمنا كان والء        
عمليا حتولوا من خالله إىل قوة مساندة لألجنيب تستهدف مقدرات ووجود بين وطنهم من املغاربة اآلخرين ، فقد 

لذين دعموا األجانب و تعاملوا معهم لضرب بنماذج كثرية من املغاربة ااحتفظت الوثائق و املصادر « 
مؤهالت البالد و تكسريها ، و كان بعض هؤالء يفتخر باهلجمات و النهب الذي كان يسلط على املغرب 

فنكون اليوم وقفنا يف بالد املسلمني حيث أردت : "و هذا عبد الرمحن بن حدو خياطب امللك الربتغايل ... 
ضاع حالنا من املال و احللة واخليل و الرجال ، و انقطع عنا كالمك و كتابك حىت بلغناها و ال بلغنا أمرك و 

و نعلمك أن اليوم الذي بلغنا  أخينا فارس من عندك حركنا للحور وأكلنا ثالثني مباهلا ونسائها وفزنا باخلاصة    
    422»"...  1517و كتبنا لك نبشرك و كان هذا قبل ينري 

هكذا بلغ االستسالم لألجنيب حد اخلروج هنائيا عن مقتضيات االلتزام الوطين ، إذ أصبح الوطن يف عني     
إنه لشرخ بالغ إذن عرفته هذه . مواطنيه عدوا تستباح أرضه و أهله و أعراضه لفائدة الغزاة األعداء التارخييني 

ي حيث ظهر الوطن هلؤالء املغاربة املستسلمني املرحلة من تاريخ املغرب يف مستوى الواقع السياسي االجتماع
ليس هذا جمرد تأويل للـواقع  .يف صيغة العدو األجنيب ، و أصبح املغاربة اآلخرون يف وضع األعداء األجانب 

تلح كل املراسالت اليت وجهها املغاربة « أو تضخيم الجتاه ما فيه ، و إمنا هي احلقيقة اليت يشهد ا التاريخ إذ 
العرش الربتغايل          ون أو الراغبون يف الدخول حتت محاية العرش الربتغايل على استعدادهم ألن يكونوا رعايااحملمي

و خدامه و يتكلمون عن املغرب و املغاربة و كأم أجانب عنهم فنراهم يكثرون من استعمال عباريت بالد 
     423».. .املسلمني و العرب

معارض « كان هذا القسم من املغاربة هو ما شكل التناقض يف اتمع املغريب بإزاء قسم آخر أو اجتاه آخر     
وتبىن أصحاب هذا املوقف الصمود و املقاومة و الدفاع عن املغرب و املغاربة ضد ... للتعامل مع األجانب 

ى اليت كانت ترى يف الغزو املسيحي خطرا و استطاع هذا التيار أن جيمع حوله كل القو... اهلجمات املسيحية 
فهل كان التيار منبثقا من السلطة نفسها باعتبارها مقوم الوحدة و اهلوية السياسية   424»...على اهلوية املغربية 

  كما باعتبارها النسق األول املؤسس لألنساق الثقافية و االجتماعية األخرى ؟
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   صعود الزوايا : السيبة / املخزن : وى السلطة الشرخ على مست - 2
يف ظل النظام املخزين مل يعد التوحيد واجلهاد ممارسة سلطانية حيث ارهتن املخزن دف واحد هو محاية     

، ومن هنا مل يشهد رد الفعل " فاس"وجوده وسيادته احملدودة على أجزاء من بسائط املغرب املتصلة بالعاصمة 
املخزن أي تفاعل حقيقي بقضية املواجهة مع األجنيب ، ويف هذا املنحى العام الذي طبع السلوك السياسي هلذا 

املخزين الذي أصح منفصال عن قضية الصراع التارخيية اليت تدور على أرض املغرب ، ينبغي أن نفهم كيف أن 
مدة " أصيال"ك مبوجبه مدينة يعقد صلحا مع الربتغاليني يتر)  مؤسس الدولة ( السلطان الوطاسي حممد الشيخ 

ليؤسس بدخوهلا " أبو عبد اهللا احلفيد"عشرين عاما من أجل أن يعود إىل فاس حياصرها يف مواجهة طامع آخر هو 
   425سلطان الوطاسيني

انت قضية امللك ال اجلهاد هي املقوم لعقل النخبة ونتيجة هلذا التوجه لدى السلطة احلاكمة يف املغرب ك    
على أنه من الالزم التأكيد على أن أي حتليل موضوعي متفحص ال ميكن أن . السياسية املغربية يف هذه احلقبة 

وإذا ما ضربنا املثل بأحد مفردات . "مغرب التحصني"يسلم بوجود سلطة واحدة حاكمة ذات سيادة فعلية يف 
هلذه املرحلة؛ النصف الثاين من القرن اخلامس عشر و بداية القرن السادس عشر ؛ ميكن أن نعثر  الواقع السياسي

على عينات مؤكدة هلذه الصورة اليت تقيم الوضع السياسي املغريب زمن حممد الشيخ وهو أقوى سلطان عرفته دولة 
 32(هم طوال هذه املدة « تهم ومل يكن لسلطان الوطاسني هذا الذي حكم ما يقارب نصف مدة دول.الوطاسني 

أما بقية بالد املغرب فقد تقامسها الطامعون       . إال احملافظة على سلطانه الذي اقتصر على فاس و ما حواليها ) سنة
ال نصيب  له يف صنعها و ال نعرف موقفه منها و القبائل املختلفة وقد وقعت يف أيام هذا الرجل أحداث جسام 

  426»... كم على إقليم فاس و ترك األحداث جتري من حوله كيف شاءتأي أن هذا الرجل ح
كان موقفا عميقا شامال لواقع ومل يكن هذا موقفا منحصرا بسلطان واحد من سالطني تلك املرحلة بل     

هذه . تنازعها األطماع واالنقسامات سلطة خمزنية استغرقت يف انفصاهلا وتناقضها إزاء جمتمع حتول إىل سيبة ت
السلطة املخزنية نفسها اليت تتجلى عارية عن أي استحقاق تارخيي أو سياسي أو وطين أخفيت ممارستها ضمن 

  . سردية الباحث اليت اختزلت الواقع التارخيي بذكر هزائم املغرب و استالء الربتغال على الساحل
املغريب ؛ النخبة احلاكمة ؛ وضعا سياسيا ال ميكن جتاهله يف مستوى وهكذا كانت حقيقة استسالم املخزن     

حتليل التاريخ السياسي الثقايف املغريب ملا له من دالالت عميقة ال عرضية يف جانب العالقة بني الدولة واألمة يف 
أحدث فراغا لقد كان العجز مطبقا من طرف تلك السلطة احلاكمة بالقدر الذي . إطار تلك املرحلة التارخيية

سياسيا هتيأت قوى أخرى مللئه ، إهنا قوى أهلية من جمتمع السببية تؤطرها الزوايا وشيوخ الطرق الذين عادت 
لقد كان . إليهم ويف إطار ظاهرة الفتة عرفها تاريخ املغرب األقصى قيادة القوى الشعبية املناهضة للوجود األجنيب 

لزوايا مقترنا بوضع التمزق واالنشطار الذي ساد الواقع السياسي املغريب ظهور الدور السياسي االجتماعي الثقايف ل
السيبة ، مستوى القوى  - األمة / مستوى املخزن : ، وتشكلت فيه صيغة التعارض يف مستويني بارزين 

   قوى الدفاع/ قوى االستسالم : االجتماعية املتعارضة 
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الشيخ عبد اهللا « شيوخ شاركوا يف مواجهة العدو األجنيب وهكذا برز على ساحة النهضة الصوفية املغربية     
الورياغلى ؛ هناك إشارة على مشاركة هذا الويل يف عملية اجلهاد يف طنجة وأصيال وقام بالدور نفسه الشيخ حممد 

 وتبقى جتربة اإلمام اجلزويل وعالقته بالوطاسني أحسن مثال يوضح... بن حيي البهلويل الذي الزم باب اجلهاد 
   427»... املكانة اليت أصبحت حتتلها الزوايا يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر ومطلع القرن السادس عشر 

دور حاسم يف حركة الكفاح ضد العدوان اإليبريي ، ولكن  –اجلزولية وغريها  –كان للطرق الصوفية     
حى سياسيا داخليا حني أصبحت طرفا يف الصراع على السلطة ضد الوطاسني مؤيدة سرعان ما أخذت من

انطلقت حركة األشراف من اجلنوب وكانت منطقة سوس        « فقد  لطامعني جدد هم األشراف السعديون ،
يوخ وأقصى جنوب املغرب مهد احلركات الصوفية ، و ال ننسى أن زاوية تيدسي كانت املكان الذي بايع فيه ش

هـ  916سنة ) السعدي ( زاوية سوس و رؤساء املصامدة وعامة السوسيني حممد بن عبد الرمحن القائم بأمر اهللا 
   428…» م 1510

حينما وقف علماء فاس و فقهاؤها ضد حركة األشراف السعديني كانت مواقف األولياء وشيوخ الطرق     
: املوقف أقدم الشريف السعدي حممد الشيخ على اغتيال ثالث من فقهاء فاس وهم  إىل جانبهم ، ونتيجة هلذا

الونشريسي والزقاق و خطيب مكناس الفقيه أىب احلسن علي حرزوز، وانكشفت املواجهة بني الطريف 
كل من الوطاسيني و من ورائهم «تتحكم يف  الصراع ؛ الوطاسيني والسعديني على منطلقات إيديولوجية فئوية

أال جند يف . القواعد املكونة للحواضر لفاس و مكناس، و السعديني و دعامتهم البدوية اليت كانت تتعبد يف الزوايا 
هذا التعارض شرخا عميقا يف اتمع املغريب برمته ؟ هذا الشرخ الذي كان سببا يف التعارض احلاصل بني العامل 

   429»...و العامة و احلضارة و البادية 
/ املخزن: يعكس يف عمقه الشرخ األصل البادية/ احلاضرة وإذا كان هذا الشرخ السياسي االجتماعي بني     

؛ و جيسد حلظة تارخيية من الصراع و املواجهة بينهما فإن املواجهة بني العلماء واألولياء جتسد تلك  السببية
املتصوفة خصومة يتداخل فيها العامل الديين املتصل بشرعية الفهم الفقهاء و : اخلصومة التارخيية بني الطرفني 

الصحيح للدين ، والعامل السياسي املتصل بتحالف الفقهاء على مدى أدوار تارخيية طويلة مع السلطة احلاكمة 
مهبط  واألمراء ؛ ومعارضة شيوخ الطرق الذين استغنوا بواليتهم على العامة و بعاملهم الروحي الساحر الذي كان

على أن هذا التحالف التارخيي الذي تشكل بني حركة األشراف السعديني و شيوخ الزوايا . أفئدة الناس وتأييدهم 
األولياء مل يلبث أن انفرط حينما استقر السعديون كسلطة خمزنيه وتعارضت مقتضيات سلطاهنم مع شروط 

زمن حممد  –جلوء هؤالء « الزوايا باجلهاز السعدي هو  ولعل أهم عامل يف اصطدام. الوصاية اليت متتع ا األولياء 
و حماولة فرضها على مجيع املغاربة مبن فيهم شيوخ الزوايا الذين رفضوها " النائبة "إىل إحداث ضريبة  –الشيخ 

   430» ..فعملوا كل ما يف وسعهم ملناهضتها 

                                                  
  125ص، املغرب وأوروبا ،  عبد ايد قدوري -427

   128 صنفسه ، املرجع  -428

 132 ص،  سابقالاملرجع  -429

 135 صنفسه ،  املرجع  -430



  

بتناقضاته العميقة إزاء اتمع وبني الفئات االجتماعية اليت الذت وهكذا برز الشرخ من جديد بني املخزن     
حبركة الطرق الصوفية اليت مل تتمكن برغم مشاركتها يف صعود املخزن السعدي من رأب ذلك الشرخ حني 

هؤالء الذين استغرقهم الصراع على العرش بعد وفاة رابع سالطينهم . حتولت هدفا النتقام األشراف السعديني 
إذ توىل ابنه حممد املتوكل عرش السعديني وفر منه اخوته الثالثة ؛ عبد امللك و عبد  1573د اهللا الغالب سنة عب

اغتال السلطان أحدمها ؛ عبد املؤمن يف تلمسان ، و جلأ االثنان عبد امللك وأمحد إىل السلطان . املؤمن وأمحد 
ما عادا بقوة تركية متكنا ا من طرد حممد املتوكل الذي  العثماين بعد إذ انتظما مدة يف خدمة أسطوله ، و سرعان

، إذ خرج امللك الربتغايل على رأس قوة  ملعركة وادي املخازنجلأ إىل ملك الربتغال طالبا جندته فكان ذلك مقدمة 
ملعركة أغلبها من املرتزقة رفقة السلطان املغريب املخلوع فالتقى هذا اجلمع جبيش السلطان عبد امللك و دارت ا

حقبة  -كما حدد الباحث  - وعند هذا التاريخ تنتهي . منتهية بانتصار املغاربة وهزمية الربتغال  1578الشهرية 
  . التحصني ، ومنه تبدأ حقبة جديدة هي حقبة البعث 

لقد جرى يف ضوء التحليل السابق الكشف عن بنيات النسق السياسي املغريب يف حقبة التحصني انطالقا من     
ؤال مركزي عن دالالت تغييب الباحث للواقع ذلك النسق السياسي رغم ما متتلكه يف أطروحته من وظيفة س

و قد قادت احملاولة إىل إبراز وضعية االنكسار و الشرخ اليت ميزت عناصر الفعل السياسي املغريب . تأسيسية
قتها مع اآلخر األجنيب الذي امتلك طوال من املخزن إىل الفئات الشعبية الدينية يف عالقتها ببعضها كما يف عال

  .هذه احلقبة زمام املبادرة التارخيية يف الغلبة واهليمنة والتوسع 
وإذا كانت حتليل الباحث أوسرديته اإليديولوجية قد غيبت واقع الشرخ يف مستوى النسق السياسي     

ثبت يف منظوره وظيفة االحتاد و اجلهـاد االجتماعي من أجل أن يستوعب بأطروحته التاريخ السياسي املغريب و ي
فكيف نظر إذن إىل اآلثار الثقافية هلذه املرحلة و كيف و ذلك حفظا لتماسك البناء النظري لفرضيته التحقيبية ، 

   تشكلت صورا يف منظور قراءته التوحيدية ؟
عالقة بني األوضاع السياسية من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ينبغي التوقف عند صياغة الباحث حلقيقة لل    

ذلك انه وبعد أن ذكر هزائم املغرب واستيالء الربتغاليني على الساحل املغريب . للمغرب وبني حالة األدب والثقافة 
وقد انعكست هذه األوضاع « مدينة تلو أخرى صاغ حكمه على األدب يف هذه احلقبة بصورة آلية حيث قال 

حساسا فتعزز أدب االحتاد و اجلهاد ، و بدأت أنواع أخرى من األدب يف الربوز على األدب باعتباره نسقا فرعيا 
  431»...و التدوين و التداول ، و نعين ا ما يسمى بالشعر امللحون و شعر األمداح النبوية 

   :ر األطروحة احنصا: من النسق الثقايف إىل الغرض األديب : أدب اجلهاد  - 3
ال شك أن األوضاع السياسية احملتدمة اليت عرفها املغرب يف هذه احلقبة تشكلت يف معطيني تارخييني أساسيني     
الغزو اإليبريي للمغرب ؛ وحالة االنقسام والتمزق اليت ميزت املوقف السياسي االجتماعي املغريب، كان هلما : مها 

كيف ميكن النظر إىل حقيقة ذلك االنعكاس و متظهراته املرحلة ، و لكن  انعكاسهما األديب والثقايف يف تلك
املختلفة ؟ و هل يكفي بالنسبة إىل قضية التحقيب مبا هي حبث يف الروح الثقايف التارخيي و تطوره أن تلتمس 
أحد موضوعات أو أغراض األدب شعرا و نثرا لتتخذ شاهدا على سيادة روح شامل ؟ و هل ميكن أن 
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األوضاع السياسية االجتماعية ملرحلة تارخيية معينة مبا هلا من تعقيد و امتداد يف جمرد إثارة أو تقرير  تنعكس
   غرض أو موضوع شعري كثرت شواهده أم قلت ؟

هذه األسئلة مجيعها إمنا تلتمس مشروعيتها من الطبيعة املعقدة للفعل الثقايف نفسه مبا هو نسق أعم و أمشل من     
ذاهتا مبا هي رؤية تستوعب جتليات الفعل الثقايف " روح العصر"الشعري والنثري أوال، مث من فكرة  فكرة الغرض

أديب " موضوع "و " روح حقبة ما "على اختالفها داخل حقبة تارخيية ما ؛ حبيث يقتضي األمر على التمييز بني 
لضوء على طبيعة و جدوى احلكم الذي ومن هذا املنظور تأيت األسئلة السابقة لتلقي ا. شعري يف نفس احلقبة 

فما هي اآلثار اليت تناوهلا و ما . أصدره الباحث على اآلثار الثقافية حلقبة التحصني أو حقبة الشرخ واالنكسار 
   قيمتها كما  و نوعا ، و كيف جرى حتليلها و احلكم عليها ؟

مليا بإزاء فن واحد هو  الشعر و بازاء بالرغم من أن الباحث يتحدث نظريا عن األدب كنسق فإنه يضعنا ع    
يتجلى « غرض واحد هو شعر االستنفار أو احلث على اجلهاد ، سواء يف قالبه الفصيح أم يف قالبه العامي حيث 

الروض العاطر األنفاس يف التوسل إىل " األدب الفصيح يف مجلة آثار شعرية و نثرية ، و من أشهر هذه اآلثار 
و هي قصيدة طويلة حملمد العريب بن عبد اهللا الغرناطي قاهلا على لسان أيب عبد اهللا " فاساملوىل اإلمام سلطان 

حممد احلادي عشر آخر ملوك غرناطة و خاطب ا السلطان الوطاسي عند عبوره من األندلس و التجائه إىل 
   432»...م 1493هـ  898املغرب عام 

شاهدين اثنني ال غري ، قدمهما الباحث كتجليات ثقافية أدبية لروح االحتاد و اجلهاد يف هذا شاهد أول من     
وقد اكتفى هنا بذكر عنوان القصيدة و قائلها ومستقبلها مستغنيا بذلك عن التمثيل ببعض أبياهتا . حقبة التحصني 

دد بصورة عامة مضموا وإذا كان عنوان القصيدة الذي أثبته الباحث حيفضال عن حتليلها و دراستها ، 
الذي سبق أن تبني موقفه يف األعراض " حممد الشيخ"باعتبارها خطابا يف التوسل واإلشادة بالسلطان الوطاسي 

" أيب عبد اهللا"عن فكرة اجلهاد واستسالمه هليمنة الربتغاليني ، وهو خطاب أملته على آخر ملوك غرناطة 
غرناطة و أشخصوه إىل مليلية ، ومنها إىل فاس حيث جلأ إىل  ظروف االستسالم بعد إذ تنازل لألسبان عن

ومن هنا فإن هذه القصيدة بسياقها و مقام خطـاا . السلطان الوطاسي قانعا مبا جيود عليه من قبول اإلقامة 
 و مرسلها و مستقبلها ال تتالءم يف أن توضع على حمور االحتاد و اجلهاد و هي بكل العناصر السابقة أوىل أن
جتسد و كعالمة فارقة حلظة االستسالم التارخيي الذي دانت به منطقة املغرب حيث التقى ملكان مهزومان 

   .مستسلمان لألقدار التارخيية اليت أخذت تصنعها قوى أجنبية صاعدة مهيمنة 
 آخر ملوك كان األسبان قد أوصلوا أبا عبد اهللا« تقول الرواية التارخيية اليت تصور مناسبة هذه القصيدة     

إىل مليلية  Elrey chicoويسخرون منه بقوهلم امللك الصغري ...  Boabdilغرناطة الذي يسمونه بوبدال 
و كانت بيدهم و منها إىل فاس حيث لقي حممد الشيخ و قدم له خطابا بعد أشعار باردة ألقاها رجاله  مث عاش 

هكذا يدفع حممد مفتاح بكل شيء مهما كان ضعيفا و متعارضا من أجل . 433» ...بعد ذلك يف كنفه ذليال 
  .تأكيد حضور فرضيته التوحيدية اجلهادية على الصعيدين السياسي و األديب 
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لباحث ذكر ا) هـ920(أما الشاهد الثاين من األدب الفصيح فهو قصيدة حملمد بن حممد بن جبيش التازي     
و مثل منها   434"تثبيت اهلمم العالية على الصدق و االنتصار للملة الزاكية و قمع الشرذمة الطاغية" عنواهنا و هو 

  :ببيت واحد هو 
و قد هتكـت من ديننا كل حـرمة  * ومل أستطــع صربا و كيف يصـح يل

غرض االستنفار هي ألحد شيوخ املتصوفة الذين كان هلم موقف ظاهر يف مقاومة الغزو وهذه القصيدة اليت هي يف 
و قد كان طبيعيا أن ينشئ أوليك املتصوفة من الشعر أو من اخلطابة ما يدعون به و يستحثون الناس . اإليبريي 

ن تظهر موضوعة املواجهة وهكذا الشأن يف كل أمة حينما تدخل حالة املواجهة مع األجنيب أ. على مواجهة الغزاة 
ومن هذا املنظور ميكن . و احلرب و احلث عليه و استنفار اجلماهري له على مستوى أغراض األدب شعرا أو نثرا 

أن تقيم نصوص األدب املغريب اليت اندرجت يف غرض سياسي هو االستنفار باعتباره غرضا شعريا أو أدبيا كان له 
وليس هذا احلكم يف الواقع . هات األخرى يف تلك احلقبة التارخيية الثقافية حضوره إىل جانب األغراض و االجتا

إال إطارا عاما للصورة اليت ينبغي أن يكون عليها املوقف من األدب السياسي اجلهادي بوصفه غرضا أدبيا 
مرتبطا بأوضاع و مواقف تارخيية سياسية ، ال روح عصر شامل ختضع له مجيع مستويات وأشكال الفعل 

وضمن هذا اإلطار العام ميكن دراسة عينات ذلك الغرض األديب . الثقايف يف األدب يف إطار حقبة كاملة 
  . واحلكم على وفرا و مدي دالالا التارخيية و الثقافية 

على أن حممد مفتاح اكتفى بشاهدين أو عنوانني متثيال هلذا الغرض دون أي موقف حتليلي مهما كان بسيطا     
و فضال عن أن هذا االختيار من الباحث ال يتناسب مع اإلمكانيات التحليلية املنهاجية اليت أثارها أمام . أوليا 

إشكالية التحقيب ، فإنه اختيار ال يستجيب إىل حجم ومقتضيات اإلشكالية باعتبارها تستهدف صياغة منظور 
ى منهاجيته أن أطروحته تستند إىل قراءات أمل يؤكد الباحث يف مستو. شامل خلصوصية و روح الثقافة املغربية 

ملتون ؟ فهل تكون هذه العناوين والتمثيالت املقتضبة هي ما يسد مسد تلك املتون ؟ الواقع أن السؤال عن 
مدى كفاية املتون والعينات الثقافية السياسية اليت استند إليها الباحث يف إجراء حتقيبه سيظل قائما إزاء ما 

  .  دبية ليس يف هذه احلقبة فحسب ، و إمنا يف احلقبتني التاليتني كما سيظهره التحليل يقترحه من شواهد أ
أما . هذا كل ما جادت به حقبة التحصني يف إطار حتقيب الباحث من جتليات ثقافية أدبية من األدب الفصيح    

مللحون ، و هو شعر بدأ ينمو شعر ا « األدب الشعيب فقد حدد الباحث إطار ظهوره بالعصر املوحدي حيث
عرف منذ أواخر العصر املوحدي ، و لكنه صار له مكانة مرموقة يف العصر املريين ، و هو شعر مصوغ يف قالب 

   435»...عامي 
الواقع أن األدب الشعيب ظهر عند حلظة حتول تارخيية ثقافية موازيا لألدب الرمسي وصيغت يف كل أشكاله     
السياسي ، و من هذا املنطلق ميتلك  –شعرية و القصصية التجربة اإلبداعية الشعبية مبحموهلا االجتماعي ال

أمهيته الثقافية اليت ال ميكن جتاوزها عند حتقيب الثقافة العربية واملغربية ، إذ ال يكفي يف مواجهة هذا التحول 
الدالالت التارخيية الثقافية لذلك التحول خاصة يف الثقايف جمرد اإلشارة إىل ظهوره دومنا حتديد للعوامل و 
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ولذلك فإن اجلمع بني األدبني ؛ الفصيح و الشعيب على حمور واحد دون فحص وجه إطار مشروع التحقيب ، 
الشعيب يف دراسة املتون الثقافية لألدب لن يسمح بكشف الداللة / العامي، أو بني الرمسي / التعارض بني الفصيح 

  ور األدب الشعيب و وظيفته بل وروحه اخلاصالعميقة لظه
أشهر من نظم يف هذه احلقبة شخصيتان « لقد اكتفى الباحث بشاهدين اثنني من الشعر امللحون إذ إن     

أحدمها حممد بن حيي البهلويل الذي وصف بأنه كان من الذين الزموا باب اجلهاد و قال فيه أزجاال :صوفيتان
                 :ملشهورة اليت خاطب ا السلطان أبا عبد اهللا الربتغايل و أثبتت منها مترمجوه منها الالمية ا.. مقطعات 

  يا طـلعة اهلـالل* قـــل لألمري حممد                                          
  436»...من أطـول الليال*  لويلـة يف السواحـل                                         

ملوضوع االحتاد واجلهاد دون أدىن حتليل "  الغائب/ الشاهد –املنت "مرة ثانية يكتفي الباحث بعرض مثال من     
بأشهر شخصية « أما الشاهد الثاين فيتعلق بل دون مقاربة وافية تسمح مبعرفة مضمون الشاهد و اجتاهه ودالالته 

و قد خص بعناية فائقة ) هـ 976ت ( شخصية عبد الرمحان اذوب « و هي  437»...عاشت يف هذا العصر 
قدميا و حديثا من املغاربة واألجانب و قد شاعت رباعياته لدى الفئات العاملة و األمية شيوع حكم املتنيب لدى 

    438»..ة ، و منها ما هو خاص باحلياة الروحية و رباعيته منها ما هو خاص باحلياة السياسية و االجتماعي. اخلاصة
و مل يقارب الباحث رباعيات اذوب مبا هي منت شعيب واسع الشهرة مقاربة حتليلية تقوده إىل تشخيص 

احلكمة  حقيقة الروح الذي يعرب عنه بالنسبة إىل مرحلته التارخيية ، مبا هو منت متعدد املوضوع و الغرض يأسر
  . الشعبية يف مناحي احلياة املختلفة يف حدود األفق الذي نسجته التجربة الشعبية املتراكمة 

عن اإلجراء التحليلي ليقتضب التمثيل ببيتني هلما عالقة ما مبوضوع  –أيضا  –استغىن الباحث أمام هذه املنت     
تارخيي الذي عاش فيه اذوب بارتباط رباعياته بغرض احلرب واملواجهة مسلما منذ البداية واستنادا إىل السياق ال

فقد انتقل من قريته بعد أن  –وال عجب يف أن تكون رباعيته حتث على اجلهاد « : احلث على اجلهاد حيث قال
هـ كما فشل السلطان يف حترير مدينة أصيال، وأحتل النصارى مدينة  914نزل النصارى مدينة آزمور سنة 

صاغ أشعاره خماطبا الناس ...و لد اذوب و يف سياق املوجهة والرتاع ... لسياق التارخييوهران و يف هذا ا
  وبــوذين مسعــت انذيـــرو * الغـــرب مريـض :    بلغتهم اليت يتحدثون ا 

           439»غري اللّي كان مشر ير على مشريــرو* و اهللا ما يتمنوا املغاربا                   
بإدراج منت الرباعية مبا هي نص شعيب متعدد  –منهاجيا  –الواقع أن هذا التمثيل اتزأ غاية االجتزاء ال يسمح     

ذلك أن رباعيات . املوضوعات ضمن وظيفة واحدة ذات منحى سياسي إيديولوجي حمض كما سعى الباحث 
ر إىل جانب  تيارات أخرى يف مرحلة الغزو اإليبريي و الذي اذوب تعكس تيارا شعبيا يف مستوى الكتابة ظه

انعكاس و تعبري تلقائي جتاه األوضاع املتأزمة اليت كانت البالد «إذ هو " أدب املناقب"جتلى بصورة أساسية يف 
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 …يب و بالرجوع إىل هذه الكتابة ندرك أهنا كانت انعكاسا و إنتاجا للصدمة اليت خلخلت اتمع املغر. تعيشها 
   440»...و اشتدت حدهتا بسبب الغزو اإليبريي للسواحل املغربية 

وإذا كانت املناقب كسري للمتصوفة واألولياء قد جسدت منحى اخليال الشعيب يف صياغة الكرامة اليت تزكي     
مهم من السالطني والفقهاء متجاوبا ومعضدا يف اآلن نفسه مقامات األولياء و متنحهم احلقوق الشرعية إزاء خصو

فإن ظاهرة اذوب ورباعياته هي األخرى قد تداخل فيها اخليال والواقع جمسدة    صعودهم يف تلك املرحلة ، 
مظهرا من مظاهر التأزم االجتماعي املشار إليها بتأثري الغزو اإليبريي ، فاذوب األسطورة و الظاهرة « 
تماعية ال ينحصر يف منطقة معينة أو يف مدينة حمددة فأقواله و أفعاله تتخطى احلدود و تتجاوز األزمنة االج

. 441»...ورأت الدراسات اليت اهتمت بعبد الرمحان اذوب أن الرباعيات اليت تنتسب إليه ليست كلها له
الصويف و اليت أغنت شخصيته الصوفية حني أضفت عليها اذوب إذن عنوان احلكمة الشعبية ذات البعد 

طابعا أسطوريا كما أغنت متنه الشعري إذ نسبت إليه كثريا مما يتقاطع مع الروح الشعيب الذي جيسده ، وإن 
  .كان منقطع الصلة عن أصل قوله و إنشائه 

ـد على حضور أطـروحته التوحـيدية وإذا كان الباحث قد اختذ من التمثيل اتزأ أداته الوحيدة يف التأكي    
واجلهادية يف أدب هذه احلقبة ، وهو ما تبني قصوره وحمدود يته املنهاجية واملعرفية بالنسبة إىل إشكال التحقيب  

بسبب إمهال الباحث آلثار العلوم و املعـارف الدينـية  - حتديدا -فإن السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق هنا
فهل اختفت التيارات . األدب ، حيث أخرجها و بصورة كاملة من دائرة حتقيبية  واللغوية و البالغة غري

الثقافية اليت تناوهلا الباحث يف مرحلة اهليمنة ؟ وهل خال تاريخ حقبة التحصني من أي إنتاج يف تلك ااالت 
حلة ؟ ملاذا و حتوالته يف تلك املر" روح العصر"املخـتلفة ؟ و على فرض ذلك فهل لذلك دالله ما على 

بينما اقتصرت هنا  –اتسعت أطروحة الباحث يف حقبة اهليمنة لتشمل عينات من التراث املغريب بكل اجتاهاته 
  .  على عناوين ليست بذات داللة على النسق األديب ؟

ة من مهما كانت اإلجابة عن هذه التساؤالت امللحة بشأن منحى الباحث يف كيفية التعامل مع املتون الثقافي    
أجل إقرار أطروحته؛ من التحليل إىل التمثيل، و من األنساق الثقافية املختلفة إىل النسق األديب وحده، و اليت 

وكما كان  –فإن الواقع الثقايف املغريب يف حقبة التحصني تتجدد مع منو التحليل يف هذا الفصل من الدراسة ، 
احملن « كانت اتسم هو اآلخر بالتعدد واالختالف ، فقد   - السياسي االجتماعي متعددا أو متنازعا الواقع 

اليت تعرض هلا املغرب بسبب األزمات الداخلية والتحرشات اإليبريية سببا يف إنتاج كتابة معربة عن التمزق 
   442» ... املغريب، وأدى هذا التمزق باملغاربة إىل االنقسام والتفرقة والتشتت الذي كان ينخر اتمع

كان التيار الشعيب الذي جسده أدب املناقب ومتون األدب الشعيب كرباعيات اذوب واحدا من تيارات ثالثة     
شخصها أحد الباحثني املغاربة يف مرحلة الغزو اإليبريي أو ما دعاه الباحث حقبة التحصني ، وهي تيارات تتجسد 

تيار معروف « إىل الغزو اإليبريي واختاذ املوقف منه ، أما التياران اآلخران فأوهلما  فيها قابليات خمتلفة يف النظر
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مألوف ألنه ظل يعمل وينتج يف إطار املتواتر من الثقافة العربية اإلسالمية وكأن شيئا مل حيصل ، وجند ضمن 
هذا التيار يتبع نشاط الفقهاء واألصوليني املتكلمني الذين احنصر  ظل. 443»... هذا التيار معظم الفقهاء والعلماء

تفكريهم يف دائرة مشكالهتم األصولية والكالمية والفقهية والذين استغرقتهم القضية العلمية داخل هذا اإلطار ومن 
السياسي هو  هنا كان إنتاجهم العلمي الديين منفصال عن حركية الواقع االجتماعي والسياسي ، وإن ظل موقفهم

الوالء للسلطة مبا هي ويل نعمتهم ، وهذا أيضا ما جيعلهم أكثر حمافظة من غريهم على األوضاع القائمة مهما كان 
  .سوؤها واحنطاطها

حاول أصحاب التيار الثاين العودة إىل املاضي من أجل توليد الطاقة األساسية اليت متكنهم من « بينما      
صحاب هذا التيار على إبراز العوامل اليت أدت باملسلمني عموما وباملغاربة على مواجهة ما حيصل ، وعمل أ

وخري من مثل هذا االجتاه هو أبو عبد اهللا حممد اهلبطي وعنوان مؤلفه تعبري ...اخلصوص إىل هذه الوضعية املتأزمة
وهو عمل إصالحي نقدي يف  444»...تنبيه العامة واخلاصة على ما أوقعوا من التغيري يف امللة اإلسالمية : صادق 

كل املمارسات اليت كان يتجاوز ا سكان الريف احلدود « أرجوزة من ألف بيت ، حاول فيها املؤلف أن يقيد 
يف أمور تتعلق بالعادات ويف أشياء غري ا املغاربة : الشرعية ، وتناول اهلبطي انتقاداته للمجتمع يف اجتاهني 

وقد غطت انتقاداته اال االجتماعي السياسي منطلقة من أبسط مظاهر األعراف يف عادات  445»...اداتالعب
  . الزواج والوشم ، إىل االحنراف يف العبادات ومنتهية إىل إدانة احنراف السلطان جبوره واستبداده وختاذله 

وإمنا حياول أن يستكشف بصورة مي شواهد مضادة ملا قدمه الباحث ، على أن التحليل هنا ال يسعى إىل تقد    
أولية حقيقة الواقع الثقايف املتعدد واملختلف يف حقبة التحصني الذي عمدت قراءة الباحث إىل القفز عليه من 

    أجل أن تتخلص من داللته املتعارضة مع حمتوى فرضيتها التحقيبية ليسهل عليها حينئذ أخذ الشاهد      
    "   االحتاد واجلهاد" أو الشاهدين، وهو أمر ال يعدم فيما له دالله مباشرة على موضوعة 

فإن الواقع الثقايف حلقبة التحصني قد صاغ اجتاهاته األدبية الثقافية املتعددة واملتعارضة معربا عن وهكذا     
ية ، وضمن هذا اإلطار تأخذ األنواع االنكسار والشرخ الذي شهدته الظروف التارخيية السياسية واالجتماع

الشعر السياسي اجلهادي باعتباره غرضا شعريا اختص مبوضوعة : واألغراض األدبية دالالا احلقيقية 
استجابة لظروف املواجهة مع الغزو اإليبريي لدى فئات معينة من اتمع املغريب ، أدب املناقب مبا " اجلهاد"

األدب "ة الذين عرفت حركتهم الطرقية ضة بارزة يف هذه املرحلة ، هو إعالء أسطوري لسري املتصوف
كشكل موازي لألدب الفصيح انعكست فيه جتارب ووعي وحكمة الفئات الشعبية ، النشاط العلمي " الشعيب

للفقهاء وعلماء الدين الذي ظل منحصرا بقضاياه ومنطويا عن أي استجابة فاعله لألوضاع السياسية 
لحة يف تلك احلقبة ، وأخريا تيار إصالحي توجه إىل نقد الوضع السياسي االجتماعي من منظور والتارخيية امل

  .القيم اإلسالمية، التيار الذي يربط آليا بني االحنراف وواقع االحنطاط واهلزمية 
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ما غيب جلأ الباحث إىل تغييب الفعل السياسي حلقبة التحصني ك" التوحيدية واجلهادية"تربيرا ألطروحته     
التجليات املختلفة للفعل الثقايف ألن استحضار تلك املستويات السياسية والثقافية املغيبة مبا حتمل من دالالت 

. كمقوم تارخيي شامل لتلك احلقبة " االحتاد واجلهاد"االنكسار والشرخ واالختالف لن يسمح له بادعاء فكرة 
تشييد ما يراه : ذاتية  وحسب ، يف نزوعه إىل التشييد وهكذا ترن أطروحة الباحث ومرة ثانية بغايته ال

هذا  –إذن  –فكيف تواصل . مناسبا سياسيا وأدلوجيا، ال علميا ومعرفيا  للقول يف تاريخ وثقافة املغرب 
   التوجه األدلوجي الدوغمايت يف  قراءته للحقبتني املواليتني ؟

  وتضاعف الشرخ: حقبة البعث :ثانيا    
قد وضعت حدا حلقبة التحصني فهي أيضا قد أسست حلقبة  1578معركة وادي املخازن سنة إذا كانت     

تاريخ فرض احلماية األجنبية على ؛ 1912حقبة البعث اليت متتد حسب حتقيب الباحث إىل سنة جديدة هي 
ع املغرب فهذه احلقبة اليت بدأت بانتصار عسكري حققه املغرب على الغزو الربتغايل وانتهت خبضو. املغرب

وشكلت تفاعالهتا السياسية التارخيية احملتدمة الطريق احملتوم .  للهيمنة الفرنسية امتدت ما يقرب من قرون أربعة
امتدادا  ثقافيا للحقبة السابقة ؟ أم  -إذن  –فهل كانت هذه احلقبة . لدخول املغرب عصر احلماية واالحتالل 

نا بعني االعتبار ما منحها الباحث من مضمون سياسي ثقايف حتت كان هلا ما مييزها عن غريها، خاصة إذا أخذ
عنوان الفت هو البعث ؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال هي ما حيدد اإلطار الذي سيتم ضمنه مناقشة أطروحة 

  . السياسي أوال والثقايف ثانياالباحث التوحيدية وحقيقة الصورة اليت يرمسها حلضورها على املستويني 
الذي " االحتاد واجلهاد "الباحث وكما تقتضي أطروحته إىل إبراز دور العوامل السياسية يف استمرار أدب اجته     

عرفته احلقبة السابقة ، وكانت العوامل السياسية منحصرة يف دورين بارزين ؛ دور الزوايا و دور السالطني 
هي اليت اشتهرت يف حقبة البعث مع ] صنياملذكورة يف حقبة التح[ =أن هذه األنواع األدبية « األقوياء ذلك 

بروز زوايا صوفية : بروز أنواع أدبية أخرى وقد ساعدت عوامل كثرية على ظهور هذه األنواع وازدهارها ، أوال
باإلضافة  …قوية مثل الزاوية الدالئية ، زاوية الصومعة، والزاوية الشرقاوية ، والزوايا الناصرية، والزوايا الفاسية 

وكانت هذه الزوايا تشارك .. ا تأسست عنها دول أو دويالت مثل زاوية بن أىب حملى ، والزاوية العياشية إىل زواي
بروز سالطني أقوياء كانوا يشجعون الزوايا على اإلرفاد والتدريس وتوحيد كلمة جمموعة : مجيعا يف اجلهاد ثانيا

رب أو تنقاد إىل الطاعة ألن املنافسة تؤدي إىل أما إذا أرادت أن تنافس املخزن املركزي فكانت حتامن الناس، 
   446…»شق عصا الوحدة اليت هي إحدى ركائز الدولة املغربية عرب العصور 

قبل التعرف على األنواع األدبية هلذه احلقبة حيث سيتم مناقشتها يف فقرة الحقة ينبغي فحص املعطيات     
رخيية واألحكام السياسية اليت يوردها الباحث يف هذه الفقرة على حمور النسق السياسي املغريب حيث يتجلى التا

دور بارز حلركة الزوايا اليت حتول بعضها إىل دويالت ، كما ينبغي فحص فعل سالطني املخزن أو السالطني 
ان جانبان ال تنكشف أبعادمها الكاملة إال إذ وضعا وهذ. األقوياء يف عالقتهم املتوترة والقلقة واملتقلبة مع الزوايا

يف إطار العالقة مع األجنيب الغازي الذي شكل حبضوره ثابتا يف الوضعية التارخيية السياسية للمغرب يف هذه 
باستعادة املغرب لزمام املبادرة السياسية العسكرية يف مواجهة القوى " البعث"احلقبة اليت يوحي امسها 
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خاصة وأن الباحث يفترض انطالق هذه احلقبة من حلظة انتصار تارخيي للمغرب يف وقعة وادي األجنبيـة ، 
كيف كانت عالقة الزوايا باملخزن ؟ كيف حتدد دور كل منهما يف إطار املواجهة  مع األجنيب ؟ . املخازن 

  ؟  وهل كان منطق التوحد واجلهاد هو املوجه احلاسم هلما يف تلك املواجهة
  :صعود الزوايا وإعادة إنتاج االنقسام : السيبة /  املخزن -1

الواقع أن معاجلة هذه األسئلة لن تتم مبعزل عن استحضار واقع االنقسام الذي طبع العالقة بني املخزن و     
السيبة، بل وحكم أيضا بنية املخزن نفسه، وكما بني الباحث فإن هذه احلقبة مثل سابقاهتا قد شهدت الصعود 

فهؤالء الذين كان هلم فضل يف إقامة الدولة السعدية وتراجع دورهم نسبيا يف الفترة اليت . لقوى الزوايا السياسي 
أعقبت معركة وادي املخازن على عهد أمحد منصور، استعادوا قوهتم السياسية العسكرية مع مطلع القرن السابع 

ت كما يف تصديهم للنصارى بعدما وجتسدت قوهتم يف ما أنشأوه من دويال. عشر حيث ضعف أمر السعديني
ظل السلطان حيكم حكما مزعزعا « فقد . ظهر من مساملة املخزن السعدي هلم بعدما تنازل هلم عن العرايش

وكان لضعفه البالغ ... وكان مركزه مراكش ولكنه طرد منها أكثر من مرة  1629مضطربا حىت تويف سنة 
هو تغاضيه عن بن أخيه من التنازل لألسبان ... ف هلم وأسوأ ما فعل وكان أشبه باحللي "اجلديدة"مساملا لنصارى 

يكن ومل " اجلديدة"ويسميها املسلمون " ... سان ميجل"عن العرايش حيث أنشأوا هناك قاعدة حربية تسمى 
للناس ملك أو رئيس سياسي جيمع صفوفهم يف مشال املغرب ، فازداد التفاف الناس حول الزوايا الصوفية 

  447»...كثريين  وكانوا
هكذا إذن يقترن صعود الزوايا السياسي العسكري بتوجه املخزن إىل االستسالم واملوادعة للغزاة من األسبان     

من فراغ سياسي  والربتغاليني ومبا يتركه احنصار سلطته اليت اقتصرت يف أحيان كثرية على العاصمة مراكش
على أن هذه احلركة اليت شكلت . اندفعت حركة الزوايا مللئه خالل النصف األول من القرن السابع عشر

خمزن البوادي كما وصف العروي يف سياق قيامها مبواجهة الوجود األجنيب سرعان ما دخلت هي األخرى يف 
كان ظهور الزاوية العياشية . قوى املخزن تناقض داخلي جعلها تتواجه مع بعضها كما تواجهت قبل ذلك مع 

حيث انتشرت الفوضى وعدا الناس على بعضهم البعض وتاقت الناس فلم « يف مشال املغرب ؛ يف مدينة فاس 
جيدوا يف السعديني سلطانا أو أمريا يقوم باألمر، فتوجهوا إىل الشيخ أيب عبد اهللا حممد العياشي وهو رئيس إحدى 

متكن يف النهاية من « وخاض العياشي مواجهات مع األسبان إذ  448»...ليه أن يتوىل أمرهم فطلبوا إ.. الزوايا 
ايار وكان هذا االنتصار الذي حتققه الزوايا يؤذن ب 449»...م 1630االنتصار على األسبان يف اجلديدة  سنة 

خيرج عن مراكش  وكانت « املخزن السعدي وزيادة الفوضى، إذ مل يكن سلطان أيب يزيد الوليد السعدي 
السلطة السياسية قد انتقلت بالفعل إىل شيوخ الزوايا يف الشمال ، ويف فاس بصورة خاصة حيث ضربت 

   450»...الفوضى جبراا 
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ففي اجلنوب حيث منطقة السوس . كانت زاوية العياشي يف مشال املغرب واحدة من القوى الصاعدة املتعددة     
قام أبو حسون ... أبو حسون السماليل قمة من قمم أصحاب الزوايا الذين تولوا األمر يف املغرب األقصى « كان 

عرسية وإن رفضت الطاعة له بعض قبائل يدعو لنفسه وحتول مريدوه إىل جنود والتفت حوله معظم القبائل ال
لكنه انتصر عليهم مجيعا ومد سلطانه جنويب املغرب كله فشمل بالد السوس وبالد تاماللت ودرعة ...املصامدة 

الزوايا فهي زاوية الدالء اليت  أما القوة الثالثة الكربى من 451»...وصارت هذه املنطقة كلها يف طاعة السمالليني 
وزامحت الزاوية العياشية ، ونشبت احلرب بينهما إذ عظمت القوة  452»...ظهرت يف جبال تادال يف الشمال 

ر حنو م استوىل  حممد احلاج الدالئي على مكناس مث سا1640ويف نفس السنة « العسكرية ألهل زاوية الدالء 
الدالئى ... ولكن العياشي عاد فانتصر، فلما مات العياشي عاد . فاس فاعترضه أبو عبد اهللا العياشي فانتصر عليه 

م ودخلها وانتصر الدالئى على السلطان حممد الشيخ بن زيدان يف وقعة أيب 1641إىل حماصرة فاس سنة 
   453»...عقبة
إىل دويالت تنازعت السلطان يف ما بينها وكان قتاهلا للغزاة األجانب مترافقا وهكذا فحني حتولت الزوايا     

حكومام فوضى واضطرابا     « مع قتاهلا لبعضها ومل يكن هذا وجه التناقض الوحيد يف حركاا فقد كانت 
، وقد أمن أهل القبائل يف األرياف كان فيهم إنكار للسلطان املركزي وطمع شديد يف أموال الناس...و 

ولكن أهل املدن وخاصة ناس فاس ومكناس وسال ... شرهم ألن سكان األرياف من القبليني كانوا أقوياء 
  454»... عانوا كثريا من السلب والنهب وامتداد األيدي إىل احلرم والولدان... 
مسلك الزوايا وشيوخهم من األولياء يظهر متناقضا مع مثله الديين ، فألن الويل كما تكشف عنه وإذا كان     

وذا املنظور ميكن أن . األحداث هو يف النهاية كائن تارخيي ال تشكله حدود العلماء وإمنا جتربة الواقع احملدود 
اع صيت األولياء بسبب تغلغل الزوايا يف ذ. جاء انعكاسا لواقع املغرب املتأزم« نفهم كيف أن الويل املغريب

كل أحناء املغرب واستطاعت هذه األخرية أن حتقق ذلك ألا عرفت كيف تندمج وتتكيف مع أوضاع املناطق 
وتقوت ألا كانت قريبة من مشاكل الناس ومتاعبهم ومسايرة لذهنيام ، وحلت حمل ... اليت نبتت فيها 

   ...«455ا، فوظفتها خلدمة مصاحلها وحماربة أعدائها املخزن وسيطرت على العامة وسخر
وانطالقا من هذه احلقيقة التارخيية فإن صعود الزوايا بقدر ما أبرز الباحث من واقعه اإلجيايب كقوة مناهضة     

قضية الدولة والوحدة مبا صاحبه من صراع داخلي  كان صعودا حيمل تناقضه احلاد إزاءللوجود األجنيب 
وفوضى وهيمنة على الناس، وإزاء قضية الوعي والثقافة مبا يكرس من تثبيت لذهنية قاصرة مغرقة يف الوهم 

وسواء يف الواقع السياسي أم الواقع الثقايف فإن ما . ومن مث عجزه عن اكتشاف الواقع واستشراف املستقبل
ة الزوايا والطرق خاصة مع بداية العصر احلديث الذي كان حياصر مغربا تقليديا يعد يف ازدهار حلرك ظهر من

أحد وجوهه البارزة الفعالة أيضا عائقا أمام صياغة شروط مواجهة حقيقية مع األجنيب املتسارع يف منوه 
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قوة سياسية ) م17؛16(شكلت الزوايا خالل القرنيني العاشر واحلادي عشر اهلجريني « فقد . وتطوره وقوته 
استطاعت أن تعارض احملاوالت السياسية اليت كانت هتدف إىل خلق شروط جديدة لتشييد مغرب قادر على رفع 

   456»...حتديات العصر 
م وإذا كانت حركة الزوايا قد أخذت دور املواجهة إزاء األجنيب متحولة إىل سلطة فعلية فإا أيضا مل تسل    

من إعادة إنتاج حالة االنقسام والفرقة ، وذلك إذ دخلت يف صراع مع بعضها ومع القوى األهلية األخرى يف 
وضمن هذا اإلطار التحليلي ميكن أن نفهم كيف أن املواجهة بني  .قتال ال تربره غري إرادة املصاحل واهليمنة

حا أن الزوايا اليت أوصلت السعديني إىل يبدو واض «إذ  املخزن السعدي والزوايا انتهت بسقوط السعديني
وبالرغم من حماولة األشراف السعديني التخلص من وصاية . احلكم هي اليت كانت وراء ايار حركتهم 

الشيوخ ، فإم مل يستطيعوا ذلك نظرا لتجذر نفوذ هؤالء ليس يف البالد كلها فقط ، بل ألم كانوا 
وبفضل هذا ، كانت الزوايا تعوق كل حماوالت التغيري اليت . كما شاءوايتحكمون يف ذهنية العامة ويوجهوم 

   457». ..تتعارض مع مصاحلها
هكذا يتجلى الدور الفعلي التارخيي حلركة الزوايا كدور مزدوج يف النسق السياسي االجتماعي املغريب، سواء     

تمع املغريب، على أنه دور سيتراجع تدرجييا مع قيام سلطة األشراف العلوينييف عالقته باملخزن أم يف عالقته با .
وإذ كان هذا الدور قد ظهر على مستوى املواجهة مع األجنيب كبديل عن دور املخزن الذي احنصرت مهمته يف 

تطوره خالل سلطة حمدودة داخل مراكش، فإن السؤال عن حقيقة املوقف املخزين من قضية املواجهة مع األجنيب و
هذه احلقبة يكون أمرا ملحا إذا ما نظرنا إليه باعتباره احملور الذي تتعلق به أطروحة الباحث التوحيدية يف جانبها 

  .السياسي 
  :الصراع وثابت املواجهة : السيبة / املخزن  - 2

املغريب على حمور  كما يف حقبة التحصني فإن الباحث ويف تناوله حلقبة البعث غيب الفعل السياسي للمخزن    
وذلك لتعارضه الصارخ مع مبدأ االحتاد واجلهاد  -اتمع أو األمة بتعبري حممد مفتاح –عالقته بالفئات الشعبية 

إذ مل تكن تلك احلروب املدمرة الدامية اليت الذي اختذه الباحث روحا موجها للتاريخ السياسي والثقايف املغريب، 
ة ألجل صيانة العرش أو خاضها أمراؤه ضد بعضهم البعض يف فتنة العرش خاضها املخزن ضد القوى احمللي

واستدرجوا ا اتمع إىل صراعات طاحنة ، باحلقيقة البسيطة أو العرضية اليت تقبل تربيرا ما ضمن إطار 
لروح  فكرة االحتاد واجلهاد ، فقد كانت وبصورة حامسة نقيضا لذلك متاما ، كانت املمارسة الواعية والدائمة

والشك أن هذه احلقيقة التارخيية السياسية حني تؤخذ يف منظور احمللل الثقايف . االنقسام والتفريق والعدوان 
  .تظهر فعاليتها املؤكدة يف تفسري وقراءة االجتاهات واآلثار الثقافية لتلك املرحلة

ى بداية حقيقية ملرحلة تارخيية مل تكن إذن معركة وادي املخازن وبرغم االنتصار الذي حققته عالمة عل     
متجهة فعليا حنو الصعود والتفوق وحتقيق الوحدة واالستقالل ، وإمنا كانت معركة استكملت الشروط املباشرة 
الضرورية لالنتصار على اجليش الربتغايل انتصارا عسكريا آنيا مل يغري من حركة التاريخ املؤذن باالهنيار والتراجع 
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انقسام املخزن وانقسام  :ما عادت أزمة املغرب التارخيية للظهور يف صورها املختلفة ولذلك سرعان . شيئا 
اتمع واخلضوع لألجنيب ، انقسام البالد نفسها بني الطامعني من أصحاب السلطان ، فقد صور أحد 

كان « :قال؛ النصف الثاين من القرن السابع عشر حيث املؤرخني حالة املغرب السياسية عند ظهور العلويني 
الشرفاء الفالليون ال ميثلون إال جزءا ضئيال جدا من القوى السياسية يف البالد وليس معىن ذلك أنه كان هناك 
من هم أقوى منهم بكثري، بل معناه أن البالد تفتتت سياسيا إىل فسيفساء من القوى يصعب تصويرها على 

ويتجلى هذا التفرق يف . لبالد قوة سياسية كربى ومل تعد يف ا... وجه الدقة ، فقد انتهى أمر السعديني 
يف هذه املنطقة . الشمال والريف واهلبط أوال ، مث يف منطقة وادي ر سبو اليت متتد إىل وادي الربيع ثانيا 

الواسعة ومركزها الكبري فاس قامت وحدات سياسية كثرية كل منها مستقلة بنفسها معتمدة على قوا معادية 
  458»...جلرياا 

هي استمرار السلطة يف الساللة احلاكمة كانت قضية املخزن املغريب يف عهد األشراف السعديني العلويني     
تلك وقد قادت . وكان هذا اهلدف هو ما حيدد العالقة مع الفئات االجتماعية واموعات القبلية والطرقية 

العالقة اليت طبعها الصراع واملواجهة على مر العهود سلطة املخزن إىل فكرة تأسيس قوة عسكرية من غري 
هذه الفكرة اليت بدأت مع أمحد املنصور السعدي . الفئات الشعبية ميكن االطمئنان إليها حلماية العرش املخزين 

السلطان إمساعيل العلوي الذي أعاد مجعهم من  الذي استكثر من العبيد وجندهم يف جيشه نضجت متاما يف عهد
وأمر السلطان الناس مبعاونته ... وكانت بقاياهم متفرقة مبراكش وأحوازها وبقبائل الدائر « كل ناحية باملغرب 

. 459»...فصاروا يعطونه ما عندهم من العبيد ويكسوهنم ويعطوهنم اخليل والسالح حىت اجتمع له حنو مثانية آالف 
فإن « وأما سبب تسمية هذا اجليش بعبيد البخاري " . عبيد البخاري"وقد أنشأ م جيشا مرتزقا عرف باسم 

املوىل إمساعيل ملا مجعهم وظفر مبراده بعصبيتهم واستغىن م عن االنتصار بالقبائل بعضهم على بعض ، محد اهللا 
أنا وأنتم عبيد لسنة رسول اهللا وشرعه : يح البخاري وقال هلموأثىن عليه ومجع أعياهنم وأحضر نسخة من صح

   460»..اموع يف هذا الكتاب
عالمة بارزة على عمق الشرخ القائم بني املخزن املغريب وجمتمع كان تأسيس هذا اجليش من العبيد املرتزقة     

بأهدافها ومصاحلها عن القوى الشعبية املختلفة تؤسس من القوة  السيبة ، فقد كانت سلطة املخزن املنفصلة
على أن جيش عبيد البخاري . املادية ما ميكنها من محاية وجودها إزاء خطر املواجهة الدائمة مع تلك القوى 

  .الذي أنشئ ليكون قوة ومنعة للمخزن سرعان ما حتول إىل عامل صدام ومواجهة داخل املخزن نفسه 
كانت املواجهة بني املخزن املغريب والفئات الشعبية ثابتا تارخييا ظلت أزماته العاصفة تتردد يف وهكذا     

التاريخ املغريب على مدى قرون ، ويف هذه املواجهة كانت قضية املخزن هي االحتفاظ بالعرش للساللة 
ا ضمن هذا اإلطار لدى ومع مركزية هذا اهلدف كانت مسألة املواجهة مع األجنيب تأخذ أمهيته. احلاكمة 

السلطان املخزين ، فالغزو األجنيب الذي ظل وعلى مدى قرون رابضا على شواطئ املغرب انتهى باحتالل 
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أما السلطة املخزنية فقد ظلت مشدودة إىل تناقضها الداخلي ؛ إىل أزمتها الداخلية وأزمتها مع . كامل للبالد 
قوة واحلروب ، وحني سيطر عليه األجنيب وأحكم قبضته جمتمع حكمته وقد انفصلت عنه وهي تغالبه بال

  . دخلت يف محايته 
يف إطار املعطيات التارخيية السابقة وضمن هذا املنظور التحليلي الذي تبنته الدراسة يتأكد استمرار الشرخ     

يف املغرب والذي " واألمة الدولة"وكان هذا التناقض التارخيي بني . التارخيي بني املخزن املغريب وبني جمتمع السيبة 
يتعارض وبصورة حامسة مع أطروحة الباحث التوحيدية ، ترفده تناقضات املخزن الداخلية اليت متثلت يف أزمة 

املشروعية يف « الصراع على العرش وما كانت تثريه من الفنت واحلروب املدمرة اليت تطال اتمع نفسه ذلك أن 
ابت املواكبة لتارخيه ، وتظهر األحداث أا كانت مسؤولة يف غالب األحيان احلكم والبيعة يف املغرب من الثو

   461»...عن اشتعال األزمة فيه 
بالء على اتمع  ولكن تأثرياهتا املدمرة كانت 462»...البيعة أزمة قصر قبل أن تكون أزمة جمتمع « لقد كانت     

كان انقسام العرش املخزين حالة مزمنة مل يسلم منها سلطان من . املغريب مبا تذكيه من عوامل التقسيم والفرقة 
سالطني األشراف مهما بلغت منهم القوة واملنعة ، فمن األمثلة الصارخة على فنت العرش ما حدث بعد وفاة القائم 

شديدة بني أمحد األعرج وأخيه حممد الشيخ كان االنتصار فيها حملمد الشيخ وقعت حروب « بأمر اهللا السعدي إذ 
أقبل  1557وملا قتل اجلنود األتراك حممد الشيخ سنة. وحينما حتقق له ذلك أقبل على سجن أخيه وأوالده 

ه ومتكن خليفته يف مراكش على قتل أمحد األعرج ومجيع أوالده ، ومل يكتف الغالب ذا بل قتل ثالثة من اخوت
ومتكن املتوكل من اغتيال عمه عبد املؤمن ذه . من الفرار إىل تلمسان كل من عبد املؤمن وعبد املالك وأمحد 

  . 463»...وكانت ظاهرة االغتيال متفشية عند العلويني ، كذلك فقد قتل املوىل الرشيد أخاه أمحد . املدينة
مسة يف صراع العرش املخزين أيضا ما حدث أيام املنصور السعدي إذ ثار عليه ابنه املأمون وكان من األمثلة احلا    

انطلقت من الريف وتوغلت « وخرج عليه األمري الناصر بن عبد اهللا الغالب بدعم من إسبانيا وكانت ثورته عنيفة 
الذي قاد « ة أمحد بن حمرز ضد عمه املوىل إمساعيل مث ثور. 464»...داخل البالد إىل أن وصلت أسوار فاس 

 1679مبراكش وعام  1675شخصيا مثان حركات ضد ابن أخيه وعقد معه الصلح مرتني عام 
بل إن املوىل إمساعيل نفسه قد شق عليه عصا الطاعة ابنه حممد العامل وحرض عليه قبائل السوس . 465»..بتارودانت

حممد بن عبد اهللا من ثورة ولده اليزيد الذي استعان جبيش العبيد وأدت حركته إىل فتنة عظمى جتاوز  وعاىن« 
  466» …صداها املغرب 

لقد كانت حالة الصراع يف القصر املخزين ثابتا تارخييا يضاعف وضع االنقسام والفتنة واحلروب الطاحنة     
ولدورية هذا الصراع وثباته على مدى املراحل التارخيية كان أثره بالغ التدمري .  نفسه بني فئات اتمع املغريب
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مدمرة للمغرب كانت ثورة أمحد بن حمرز كثورة الناصر «لقد .على الواقع السياسي االجتماعي والنفسي املغريب
املغاربة ، فدعمت  واملغاربة ، هلك فيها خلق كثري وخلخلت اجلهاز املخزين وغرست انعدام الثقة بني

االنكماش واالنعزال واخلوف ، وشجعت التسيب والتسلط ووضعت القبائل حتت رمحة اآللة العسكرية 
   467»…فكانت األزمات السياسية تنطلق من القصر فيتمرد األمراء قبل أن يتمرد اتمع 

لداخلي وتناقضه مع اتمع عاش املغرب أبرز صراعاته تناقضه ا: إنه و يف ظل التناقض املزدوج للمخزن     
التارخيية الداخلية اليت جعلت من االنقسام واملواجهات املدمرة ثابتا تارخييا ال ختطئه الرؤية التحليلية املتمعنة فقد 

د فتتبدد األحداث تتكرر يف املغرب بالوترية نفسها والعنف نفسه ، وتعم بسببها الفنت وتنتشر يف البال« كانت 
املؤسسات وتنهار، ليسود اخلراب والفراغ السياسي الذي يدعم الطموحات واملغامرات السياسية فيظهر تاريخ 

  468»… صراع دائم بني اجلهاز املخزين بصفته مركزا و القوى احمللية بصفتها هوامش معارضةاملغرب وكأنه 
مة اليت خيوضها املخزن ضد اخلارجني عليه أو يف تنازع أمرائه على العرش هي لقد كانت احلروب الطويلة الدائ    

ولقد بنيت الفقرات السابقة الدوافع والتناقضات اليت حترك املواجهة . اخلط املركزي يف العمل العسكري للمخزن 
الداخلية متتلك  يف ذلك العمل العسكري مبا هو ثابت تارخيي يف املغرب ، ويف أحيان كثرية كانت املواجهات

وحدث غري مرة أن جلأ أمراء املخزن وسالطينه إىل . أولويتها السياسية لدى املخزن لتعلقها باستمرارية العرش 
جرى ذلك مع . األجنيب من أجل حسم جولة من جوالت املعركة العسكرية السياسية على سلطة املخزن 

ضد أخوية ، ومع األتراك إذ استصرخ م عبد امللك الربتغال إذ جلأ إليهم أمحد املتوكل السعدي مستنصرا 
وهكذا . وأمحد املنصور ضد املتوكل ، ومع األسبان إذ استعان م الثائر السعدي الناصر ضد أمحد املنصور

ومن مث شكلت مدخال ليس فقط . فقد كانت قضية العرش حامسة لدى سالطني املخزن يف حركة املواجهة
  .النتصار به كذلك لالستسالم لألجنيب ولكن ل

وخالل هذه احلقبة الطويلة كان لبعض السالطني املغربيني مواجهة مع الوجود األجنيب أبرزها ما جرى يف عهد     
م ومتكن من استعادة طنجة من اإلجنليز 1727-1672السلطان العلوي إمساعيل بن حممد الذي حكم ما بني 

م بينما استرد حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل 1691يال سنة م وأص1689ومن األسبان  العرايش سنة  1684سنة 
من الربتغال وهي آخر قواعدهم " اجلديدة "م 1790إىل سنة   1758الذي حكم العرش املخزين من سنة 

  .م 1768باملغرب سنة 
أمام على أن حركة االسترداد هذه اليت حصلت يف فترات حمدودة من عمر هذه احلقبة واليت توقفت هنائيا     

مل تكن حتدث بنفس الوترية والعزم اللذين متت ما عملية التوسع اليت حاوهلا كثري من " سبته ومليلية"أسوار 
سالطني املخزن املغريب، سواء يف شرق اجلزائر اليت حاوهلا السلطان إمساعيل حيث منيت قوته اليت قادها ابنه زمية 

شرقا عن طريق تلمسان وأخذ طريق اجلنوب فترك أحد أبنائه  ليترك فكرة التوسع« م 1701عند هنر شلف سنة 
حيتل منطقة عني مهدي غريب األغواط واستطاع أحد أبناء اخوته أن يضع حامية يف سجون، يف منتصف الطريق 
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 الصحراء األفريقية ؛ منطقة السودان الغريب اليت أو يف 469»... 1713-1710] عني الصفراء [ =إىل عني صفرو
م رغم أن أهلها من املسلمني وكان ا مملكة إسالمية تدعى 1591غزاها السلطان السعدي أمحد املنصور سنة 

  . وذلك من أجل احلصول على الذهب " صنغاي"
الذي أوقف عليه جهده وجيشه و و-وللدولة السعدية-لقد كان غزو  السودان املشروع األكرب ألمحد املنصور    

وهو مشروع يقع خارج حدود الشرعية الدينية واألخالقية . تدبريه ، ويف حلظة كان فيها مساملا للعدو األجنيب 
ألنه موجه ضد مسلمني ، وخارج حدود القيم السياسية الوطنية ألنه مع دولة مساملة غري معتدية ، ومن هنا 

  " . االحتاد واجلهاد"اىف وبصورة مطلقة مع فرضية الباحث القائمة على يعترب مشروعا  توسعيا عبثيا يتن
لقد اجته سالطني املغرب خالفا لعبثهم يف إفريقيا إىل عقد االتفاقيات وإقامة عالقات حسنة مع دول     

شر أوروبا، وانتهى ذلك إىل سياسة مهادنة ورضوخ كامل لألمر الواقع منذ النصف الثاين من القرن الثامن ع
إذ اجتهد املخزن العلوي يف إبراز إرادة السلم و املهادنة متخذا منها وبصفة كلية هدفا سياسيا لدولة املخزن 
.          معلنا التخلي وبصفة ائية عن الرغبة يف استعادة ثغوره الشمالية اليت بقيت حتت االحتالل اإلسباين إىل اآلن

بتحوله حنو استغالل امتيازات التجارة اخلارجية لرعاية مصاحله وكان هذا اخلط يف سياسة املخزن مرتبطا 
فعن السلطان حممد بن عبد اهللا العلوي كتب عبد اجليد قدوري واصفا هذا التوجه لدى املخزن          . اخلاصة

من أجل تسخريها ملصاحله السلطانية ] التجارة اخلارجية [ =وتأكدت لديه ضرورة السيطرة على مرافقها « 
وتشري التقارير واملراسالت القنصلية إىل أن التجار كانوا متأكدين من عدم ديد السلطان ملصاحلهم ألنه .. .

مل حيكم بل "  ركز يف سياسته على الصلح واملهادنة ، مما جعل عبد اهللا العروي يقول عن هذا السلطان  بأنه
   470»... "قضى وقته يف التفاوض 

وهكذا كان اجتاه املخزن الستغالل التجارة اخلارجية مقترنا بسياسة املهادنة مع الدول األجنبية واختاذ موقف     
يئس امللك حممد بن عبد اهللا من إمكان استعادة الثغور الشمالية « فقد . سليب من مسألة استعادة الثغور الشمالية 

ال ينفع : إذ صار على حد قوله استرجاع سبته ومليلية وبادس والنكور محاقة وجتفال  واعترب اجلهاد يف سبيل
وإمعانا من السلطان يف إقرار سياسة . 471»... فيه حرب وال ينشأ عنها إال السبة لإلسالم فاإلعراض عنها أوىل

يف شهر مارس ، وأبلغهم بأنه يريد السلم و اهلدنة  1877املساملة واملهادنة للقوى األجنبية مجع قناصلهم سنة 
بأهنم قد تعرفوا البيان املتعلق إرادة « وطالبهم بتبليغ ذلك إىل رؤسائهم وتسجيل وثيقة رمسية يلتزمون فيها 

       472»...السلطان عقد الصلح مع بلداهنم 
اين من القرن الثامن عشر قد اهتدى إىل التجارة اخلارجية كمصدر حيوي كان املخزن املغريب ومنذ النصف الث    

حلفظ مصاحله املخزنية ، إذ احتكرت السلطة املخزنية امتياز التعامل التجاري مع التجار األجانب وأطلقت أيديهم 
أطماع  وكان هذا يف حد ذاته أحد الطرق اليت سهلت. يف املغرب منتفعة مبا حتصل عليه من رسوم وأرباح 

ومن حيث يدري أو ال يدري ربط حممد بن عبد اهللا العلوي مدفوعا حباجات . األجانب يف اهليمنة على املغرب 
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؛ القرار الذي أصبح منذ 473»...البالد ومستقبلها بالتجارة اخلارجية وباملعاهدات أي بالقرار اخلارجي « املخزن 
و القوة الفعلية اليت أخذت تلتف حول املغرب وكشفت عن مشروعها االستعماري بعد مطلع القرن التاسع عشر ه

من طرف فرنسا اليت حفظت حق  1912احتالل اجلزائر، لتنتهي يف تنافسها احملموم إىل فرض احلماية سنة 
  . األسبان يف منطقة املغرب الشمالية 

البعث يف مستوى مركزه املخزن ، أو يف مستوى وهكذا انكشفت حقيقة النسق السياسي املغريب يف حقبة     
أطرافه ؛ حركة الزوايا ؛ على صعيد عالقاته باألجنيب حيث يتجلى و على صعيد املمارسة السياسية الفعلية أن 
. وظيفة املخزن املغريب كانت يف جوهرها محاية العرش ولو كلف ذلك الركون إىل األجنيب واالستعانة به

مواجهات حمدودة ال تتجاوز يف حدودها : تأرجحت العالقة معه بني خطني متقابلني  العدو الذي –األجنيب 
ونتائجها ما حققه دور األهايل الذين انتظموا غري مرة حتت قيادة الزوايا، وهي مواجهات تلتبس هويتها 

سالمي؛ الغرب وأهدافها حني توضع إىل جانب توجه املخزن املغريب ذاته للتوسع و الغزو يف اجتاه احمليط اإل
.       اجلزائري؛ مناطق الصحراء ، مما يناقض كليا أطروحة اجلهاد والوحدة اليت يسعى الباحث إىل تربيرها

أما اخلط الثاين الذي ميز الفعل السياسي لعالقة املخزن باألجنيب ، فهو اجتاه املساملة و املهادنة الذي ترسخ عرب 
  .معلنة من طرف املخزن دخل ا عامل احلماية األجنبية  مراحل تارخيية ليتحول إىل سياسة رمسية

إذا كان منحى التحليل السابق قد اجته إىل إبراز تناقض املستوى السياسي املخزين يف حقبة اهليمنة مع أطروحة     
قدسة الباحث اليت حاولت بآليات اإلخفاء والسكوت والتعميم وضع املخزن املغريب يف إطار الوظيفة التارخيية امل

تأكيدا على شرعيته الدينية و التارخيية ، فإن املهمة التالية هلذا املنحى تتعلق ببحث جتليات الفعل " االحتاد واجلهاد"
  .الثقايف اليت استند إليها الباحث من أجل أن يربز ككل مرة حضور أطروحته ثقافيا 

  :استدعاء الوهابية وإعادة إنتاج الشرخ : املخزن واإلصالح  - 3
اليت حاول أن يؤثر بواسطتها " سياسة املخزن الثقافية"على أن الباحث وقف هذه املرة مع ما ميكن أن يسمى     

تأثريا فعليا على االجتاهات الفكرية الدينية ، ويواجه ا االجتاهات املعارضة ، وكان جزء من هذه السياسة يرتكز 
فباملثل مع موقف املخزن . عارضة العلنية ملشاريع املخزن على القمع والقتل حني يتخذ املوقف الفكري صورة امل
كان الشأن من مواقف بعض املثقفني الذين خترجوا « من املعارضة السياسية حيث يبادر إىل احلرب واملواجهة 

كانت الدولة تغلب عامل ...من زوايا البادية مثل اليوسي أو أمحد بن عبد القادر التستاويت الزعري، والواليل
   474»...وحيد على باقي العوامل األخرى ، صراع منطق الدولة الشمويل مع منطق املثقف اجلزئي الت

كان ينطلق أساسا من منطق الصراع مع " حضرا" أم " بداة " الواقع أن موقف املخزن من املثقفني سواء كانوا     
فقد تبني يف . ضوا هيمتنه أو كشفوا عن رأي أو موقف مناقض لتوجهاته ومشاريعه خصومه السياسيني الذين عار

حقبة التحصني أن املخزن السعدي انتقم من الفقهاء فقتل ثالثة من أعالمهم يف فاس ألهنم عارضوا حكمه  
وقد .  وكذلك وقع األمر على عهد العلويني حني وقف بعض املثقفني من اتباع الزوايا أومن الفقهاء ضدهم
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الذي كان من أتباع الزاوية الدالئية اليت قضى " اليوسي " ضرب الباحث املثال بعدد من مثقفي الزوايا أبرزهم 
   إذن ؟" اليوسي"فكيف وقعت معارضة .  475م1668عليها املوىل الرشيد وصادر أمالكها ومكتبتها سنة 

وقد عربت . منكرا فيها مظاهر اختالل سياسته " إمساعيل"جتلت معارضة اليوسي يف نص رسالته إىل املوىل     
لقد بني اليوسي حقوق الناس على « هذه الرسالة عن درجة عالية من اجلرأة والشجاعة يف خماطبة السلطان 

مجع املال من حق وتفـريقه يف : ساسية على ذكر ثالثة اعتربها أ... والحظ أهنا كثرية وأقتصر . السلطان 
والحظ اليوسي أن هذه احلقوق كلها ضائعة .  وأخريا االنتصاف من الظامل للمظلوم.. حـق ، وإقامة اجلهاد 

فوجب علينا تنبيهه لئال . وهذه الثالثة كلها قد اختلت يف دولة سيدنا "يف املغرب على عهد املوىل إمساعيل 
         476»..  "وإال فقد أدينا الذي علينا... فإن تنبه وفعل فقد فاز. الغفلة يعتذر بعدم اإلطالع أو ب

وتكشف رسالة اليوسي كوثيقة سياسية معارضة كثريا من تناقضات املخزن السعدي على عهد السلطان     
فلينظر سيدنا فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على « :ففي باب جباية األموال يقول اليوسي . إمساعيل 

فأما الدنيا . مل يتركوا للناس دينا وال دنيا .الرعية ، فأكلوا اللحم وشربوا الدم وانتشوا العظم وامتصوا املخ
ويف باب اجلهاد ينكر اليوسي سياسة السلطان إذ أمهل عمارة . 477»...فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه 

فقد ضاع أيضا ، وذلك أنه مل يتأت ) اجلهاد(وأما األمر الثاين "« الثغور وجرد الناس من سالحهم وعدهتم فقال 
ا الصريخ فكانوا إذا مسعو... يف الوقت إال عمارة الثغور وسيدنا غفل عنها فقد ضعفت اليوم غاية الضعف 

تز األرض خيال ورماة ، وقد بلغين اليوم أم مسعوا صرخيا من باب البحر ذات يوم فهرعوا يسعون على 
وإمنا جاءهم الضعف من املغارم . وهذا وهن يف الدين وغرر على املسلمني. أرجلهم بأيديهم العصي واملقاليع 

   478»" ...الثقيلة
فشل « أما بالنسبة إىل األمر الثالث وهو االنتصاف من الظامل للمظلوم أو إقامة العدل فقد بني اليوسي أنه     

بظلم الناس ، فكيف  أيضا ألن املتعينني لالنتصاف بني الناس يف البلدان وهم العمال وخدامهم هم املشتغلون
فليتق . الباب فزادوا عليه ، فال يقدر أحد أن يشتكي  يزيل الظلم من يفعله ، ومن ذهب يشتكي سبقوه إىل

فهذه إذن املفردات األساسية لرسالة . 479»... اهللا سيدنا، وليتق دعوة املظلوم فليس بينها وبني اهللا حجاب
  بيات السياسية حلقبة البعث اليوسي وموقفه من سلطان املخزن كمثقف معارض ورسالته تقع ضمن األد

على أن الباحث مل يدرجها ضمن تتبعه لتجليات الفعل الثقايف يف هذه احلقبة ، ألا تكشف بدون لبس          
قضية املواجهة مع األجنيب و قضية : و كوثيقة شاهدة على  تناقضات املخزن املغريب العميقة إزاء أهم قضيتني 

وهذا الواقع العميق . الرسالة أا كانت قائمة على الظلم و سلب األموال  العالقة مع الرعية اليت توضح
وقد .لسياسة املخزن يتعارض مع الغاية املثالية اليت أسندها إليه الباحث باعتباره خمزنا للجهاد والتوحيد  
وايا فهم حاول الباحث أن يسوغ مواجهة املخزن مع املثقفني بأا مواجهة ضد مثقفني بداة أنتجتهم الز
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و من هنا كان موقفهم السياسي قاصرا . مطبوعون على التمرد غري واعني مبقتضيات سياسة الدولة املتحضرة 
  .أما املخزن فقد كان يف جماته هلؤالء املثقفني جيسد هدف الدولة الشمويل يف حتقيق الوحدة . جزئيا 

واجهة اليت ختوضها احلاضرة ضد البادية وهذا التسويغ الذي يكرس لدى الباحث تبنيه ملشروعية امل    
وثقافتها، يكشف من جانب آخر عن منطق تربيري يلتف على الدالالت االستراتيجية هلذه املواجهة بني 
املثقف واملخزن مبا هي جتسيد حلالة الشرخ و االنفصال اليت طبعت العالقة بني املخزن من جهة و بني الرعية 

املواجهة والقمع حني تظهر : كذا كان األمر دائما يف سياسة املخزن إزاء املثقفني و ه. ومثقفيها من جهة ثانية 
منهم املعارضة لسياسته و هيمنته ومصاحله ، وهذا ما يتأكد حني ننظر يف موقف املخزن من الفقهاء وهم 

أن نربز مثالني  وميكن يف هذا السياق التحليلي. مثقفي حضر ال بادية والذي متيز بالقمع والتصفية هو اآلخر 
دالني غفلت عنهما أو أغفلتهما أطروحة الباحث عن طبيعة العالقة بني سلطة املخزن وبني املثقفني مبا هي 

  .   عالقة مرنة بتوجه اهليمنة وصيانة املصاحل املخزنية 
ودان الغريب إذ كانت يتعلق املثال األول مبوقف املعارضة الذي أبداه الفقهاء من محلة املنصور السعدي على الس    

كيف إذا يعقل أن يقوم بلد مسلم بغزو بلد مسلم آخر؟ بعدم شرعية احلملة ، « اعتراضات الفقهاء تقول 
وكيف يعقل أن اجم جيوش املنصور املسلمة مسلمي السودان وتتجاهل أو تغفل الثغور املغربية اليت حيتلها 

فهل يتعلق . ونفذ املنصور محلته التوسعية حبثا عن الذهب غري ملتفت العتراضات الفقهاء  480» ؟..العدو الكافر
األمر هنا أيضا مبنطق الدولة التوحيدي الشمويل ومنطق املثقف اجلزئي ، أم يتعلق مبوقف مثقفني بداة ال 

حني وضعت نفسها يف دائرة تربير الفعل الواقع أن أطروحة الباحث و؟ يستوعبون منطق الدولة احلضرية 
  .السياسي املخزين فقدت فرصة الوقوف على التناقضات اليت حتكم ممارساته السياسية 

وإذ كان موقف املخزن وقف يف هذه املسألة عند حدود التجاهل واإلنكار ملوقف الفقهاء وحماولة التأثري يف     
يتعلق األمر مبحنة الفقيه . الثاين يكشف الطبيعة القمعية للنظام املخزينأراء بعضهم بالضغط واالحتواء ، فإن املثال 

إذ عذبه وقتله املوىل إمساعيل عقابا له عن خمالفته أمر السلطان بشأن ضم عبيد العامة  "أيب حممد عبد اهللا جسوس"
  .  481جليش البخاري ، وذلك بعد أن استصفى أمواله وكتبه وطاف به كأسري يف األسواق

عجزوا عن استيعاب موقف الدولة  -على حد تعبري حممد مفتاح  –مل يكن األمر متصال مبثقفني بداة     
فعاقبتهم أو أخضعتهم ، وإمنا هو موقف السلطة املخزنية اليت تناقضت مصاحلها وأهدافها مع االجتاهات 

التناقض احلاسم يف تفسري موقف  لقد غيبت أطروحة الباحث حقيقة هذا. ملعارضة يف اتمع املغريب الثقافية ا
القاصرة عن موقف الدولة من أجل تفسري أو تربير " البداوة"السلطة وبدال من ذلك استسلمت إىل فكرة 

أن « إذ  يف إصالحه للتعليمتصرف احلكومة املخزنية إزاء املثقفني ، بل و أكثر من ذلك تفسري موقف املخزن 
وحدا من بروز مثقفني بداة فأصدر ) 1204- 1177(حممد العلوي الثالث قام بإصالح التعليم سدا للذريعة 

   482»...عدة  منشورات إلصالح التعليم 
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ضمون اإلصالح الذي جاءت به يف ميدان ما هي إذن املنشورات اليت أصدرها حممد الثالث ؟ وما هو م    
صفحة من  43األوىل عبارة عن مؤلف صغري يقع يف : التعليم؟ لقد أصدر السلطان املغريب وثيقتني تعليميتني 

األباء « خاطب السلطان به "  مواهب املنان مبا يتأكد على املعلمني تعليمه للصبيان:"احلجم الصغري عنوانه 
واملالحظ أن السلطان يستعمل اخلطاب ...م بتعليم أبنائهم هذه املبادئ يف سن مبكرة وحثهم على ضرورة االهتما

وإذا "سبح "حيث يبدأ بالفاحتة مث حزب : وخطط للمعلم ما يلزمه القيام به فأوصاه باعتماد التدريج...اإللزامي 
لك يعلمه عقيدة الشيخ ابن أيب صعب ذلك على املتعلم فعلى املريب أن يلقنه الربع األخري من هذا احلزب ، وبعد ذ

   483»...زيد ، ونصح السلطان املعلم بأن ينهج أسلوب التكرار لترسيخ هذه التعاليم 
التحكم يف توجيه العملية التربوية يف « أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن مرسوم أراد به السلطان     

ولتحقيق هذه الغاية حدد السلطان يف مرسومه املواد التعليمية الواجب تدريسها دون سواها . 484»...القرويني
املدونة والبيان والتحصيل ومقدمة ابن رشد ، وحدد املرسوم من جهة أخرى ... القرآن ودالئل اخلريات « وهي 

 ونبه السلطان إىل. املساعدة على فهم كتاب اهللا وحديث رسوله الكتب اليت تتضمن ما عرف بعلم اآللة أو العلوم
وال ] تعاليم السلطان[=  واختذ موقفا صارما ممن أمهل تعاليمه...أن باب االجتهاد مل يعد واجبا يف األصول 

م ومن أراد أن خيوض يف علم الكال: "سيما يف علوم كان يعتربها مضرة بطلبة البادية الوافدين على القرويني 
واملنطق وعلوم الفلسفة وكتب غالة الصوفية وكتب القصص فليتعاط ذلك يف داره مع أصحابه الذين ال 

    485»..."يدرون بأم ال يدرون ، ومن تعاط  ملا ذكرنا يف املساجد ونالته عقوبة فال يلوم إال نفسه
يف دائرة  -وكما يتجلى من روحه وتعاليمه-ان بغرض اإلصالح يقع هذا املرسوم التعليمي الذي أصدره السلط    

التوجه الديين للحركة الوهابية اليت ظهرت يف احلجاز وأخذت يف االنتشار خالل النصف الثاين من القرن الثامن 
مكانا يف عهد ... قد وجدت « وقد أكد الباحث نفسه هذه احلقيقة حيث أشار إىل أن الدعوة الوهابية . عشر 
فألفت الكتب ضد البدع واملبتدعة من الروافض  )هـ 1288-1206(ا السلطان والسلطان سليمان بعده هذ

    486»...واخلوارج واملعتزلة والزنادقة 
ملعىن الذي وهكذا فإن اإلصالح الذي تبناه املخزن يف مواجهة مثقفي الطرق مل يكن له مضمون حتديثي با    

يتعلق بسالح إيديولوجي يتبناه يتجاوز أو يتعارض مع املثقفني البداة كما أمساهم الباحث ، وإمنا كان األمر 
املخزن كأدلوجة سلطوية إلقصاء القوى املعارضة ، فقد كانت الوهابية ثقافة بداة قلبا وقالبا يف منشئها كما يف 

على اخلالفة « ن املخزن ألنه نظر ناحيتها السياسية كثورة ، ومع ذلك فقد القت هوى لدى سلطا تعاليمها
العثمانية، الشيء الذي جعل منها سالحا إيديولوجيا مالئما يف نظر املخزن يقاوم به خصومه يف الداخل ؛ الذين 

وسيكون هلذا . 487»...كانوا أساسا من مشايخ الطرق ، وأحد خصومه يف اخلارج أعين احلكم التركي باجلزائر 
االختيار اإليديولوجي لدى املخزن أثره السليب املباشر على قضية اإلصالح والتحديث وذلك مبا هو اختيار يوجه      
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ألن تلك ...اإلصالحات التحد يثنيه اليت تقترحها الدول األوروبية حامله بطريقة تلقائية إىل رفض « 
جتب " حمدثات"اإلصالحات التحديثية هي يف منظور الدعوة الوهابية اليت تبناها املخزن وبعض الفقهاء 

    488»...حماربتها
لوجي ديين هو الدعوة الوهابية ليس لغاية التحديث وإذن فقد تبىن املخزن إصالح التعليم بواسطة منظور إيديو    

يف حد ذاهتا اليت مل تكن مقبولة يف تعاليم الوهابية ، ولكن كأداة سياسية دينية ملواجهة املعارضة يف الداخل 
كان ينهى عن قراءة « وقد بدأ هذا التوجه لدى املخزن على عهد حممد بن عبد اهللا الذي . واخلصوم يف اخلارج 

توحيد املؤسسة على القواعد الكالمية احملررة على املذهب األشعري، ومن أعماله يف هذا امليدان مالحقته كتب ال
ومنذ عهد . 489»...إىل مراكش " حنيفا"لكثري من رجال الطرق الصوفية وهدمه لزاوية أيب اجلعد ونقله لشيخها 

يف عهد خليفة السلطان اليزيد         ولوجيا الرمسية للمخزن املغريب ، مثأصبحت الوهابية اإليديحممد بن عبد اهللا 
الذي رحب رمسيا بالوهابية وطبق تعاليمها « ) 1822-1792(ومن بعده السلطان سليمان ) 1792- 1790(

ان وراسل القائم ا يف احلجاز آنذاك األمري عبد اهللا بن سعود ، وكان هذا األمري قد بعث رسالة إىل السلط
فلقيت الرسالة اهتماما كبريا لدى السلطان وكلف السلطان مجاعة منهم    ...سليمان يشرح فيها الدعوة الوهابية 

بكتابة رسالة جوابية محلها إىل صاحب احلجاز ابن السلطان مع وفد من العلماء يف موسم احلج ] من الفقهاء [ = 
   490»...لديين وتطبيقه للسنة النبوية وقد عاد الوفد معجبا بابن سعود وسلوكه ا) هـ 1226(

وهكذا تبىن املخزن رمسيا الدعوة الوهابية ضدا على اجلماعات الطرقية اليت أطرت يف عهود متتابعة حركة     
أخرى املعارضة والتمرد على سلطة وأهداف املخزن ، ومل يكن يف هذا التبين أي معىن توحيدي ، بل هو يربز مرة 

إذ كان يلوذ مع بداية القرن التاسع عشر أزمة الشرخ السياسي االجتماعي اليت حتكم عالقته باتمع املغريب ، 
حيث تأزمت وضعية املغرب أمام الظروف التارخيية اليت أصبح حيكمها التنافس اخلارجي، يلوذ بدعوة دينية 

ويف وقت كان اإلصالح . غرب على مدى عهودمذهبية تتعارض كليا مع التزامه املذهيب الذي استغرق امل
الذي تستدعيه الوضعية التارخيية إزاء األجنيب هو التحديث أي استلهام شروط النهضة احلديثة اليت أمثرت 
تلك القوة اليت ترتع ا أوروبا انكفأ املخزن إىل سلفية دينية مل يكن هلا من بعد إصالحي غري اخلصومة مع 

حركة اإلصالح اليت استلهمت املبادئ الوهابية السلفية على عهد السلطان « ذلك أن  رى،املذاهب الدينية األخ
مل تكن سواء يف وسط املخزن أو يف أوساط علماء القرويني تتحرك ضمن آفاق مستقبلية ، وال كانت سليمان 

لياته الدينية وإمنا كانت تتحرك يف دائرة القدمي وإشكا. فيها أية بوادر لوعي ضوي باملعىن احلديث 
    491»...والسياسية

يتوقف بالقدر الالزم عند إشكالية التحديث اليت فرضت نفسها على العامل العريب الواقع أن حممد مفتاح مل     
ية ومنه املغرب منذ النصف الثاين من القرن الثامن عشر ، واليت ميكن يف إطارها إعادة تقييم هذه احلقبة التارخي

سياسيا وثقافيا ، ومن مث حتديد طبيعة الدور الذي لعبته النخب احلاكمة ومنها املخزن بالنسبة إىل املغرب يف 
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مواجهة ذلك اإلشكال الذي هو حبق إشكال النهضة العربية احلديثة ، والذي تتعارض يف مواجهته اجتاهات 
 - غري املخزن  -رة مقتضبة إىل بعض العوامل األخرى فلم يشر الباحث إال بصوالثقافة املغربية والعربية عموما ، 

اليت أثرت يف الثقافة املغربية حيث نبه إىل سياقات تارخيية كان هلا حضورها إىل جانب املد الوهايب الذي تبناه 
الفيوضات الوهابية يف الرد "لكن الدعوة الوهابية مل حتقق اإلمجاع حوهلا فألفت بعض الكتب ضدها مثل « املخزن 

كما وجد ما كان يدور يف مصر صداه ، فقد نظم حممد بن علي العمراين قصيدة أمساها  " على الطائفة الوهابية
ووقع االتصال . ونوه اجلعيدي بالتنظيمات اليت أحدثها حممد علي مبصر . أثناء احتالل بونابرت هلا " املصرية "

  .492»...والتنظيمات احلديثة للجيش وغريه بأوروبا من قبل املثقفني فرأوا النهضة العلمية املزدهرة 
إن هذه العناصر اليت يذكرها الباحث كعناوين يف الواقع الثقايف املغريب دون أن يصوغها يف إطارها اإلشكايل     
ة الثقافية املغربية ويف مواجهة فقد كان على الساح. مبحددات النهضة يف املغرب احلديث  –يف الواقع  –تتعلق

كعمل نظامي حتديثي يأخذ بأسباب القوة يف " حممد علي"أدلوجه املخزن الوهابية مثال النهضة اليت يدشنها 
احلضارة الغربية ، وكان هناك خنبة مغربية حديثة متأثرة بالثقافة األوربية وبإجنازاهتا املادية العلـمية والسياسية  

اليت أيقضت املغرب كله إثر اهنزام  -كما حدث أيضا يف مصر  - هناك عامل الصدمة  وإىل جانب ذلك كان
م مث هزمية تطوان أمام 1844على احلدود اجلزائرية سنة " إيسلي"اجليش املغريب أمام القوات الفرنسية يف موقعه  

هرتا حقيقة الفارق هاتان اهلزميتان شكلتا صدمة حقيقية لدى املغاربة وأظ. م 1866اجليش اإلسباين سنة 
وهو فارق يتجاوز بتعقيده وواقعه أية محاسة ميكن أن . احلضاري واملادي بينه وبني أوروبا الساعية للهيمنة

كما أورد اجلابري حيث اعترب  –وهذا ما أكده عالل الفاسي " االحتاد واجلهاد " تتضمنها فكرة الباحث عن 
باعثا للشعب املغريب وخنبته على التدبر والتفكري يف أسباب "« كان  أمام اجليش الفرنسي.. اهنزام اجليش املغريب 

قد انتبه املغاربة إىل أن األنظمة العتيقة يف اجليش ويف الدولة مل تعد جمدية إزاء التقدم األوريب . اهلزمية وظروفها
   493»"...وأنشد الشعراء قصائد الرثاء ملا جرى... احلديث 

أما النخبة احلديثة ذات التوجه الليربايل فقد برز ظهورها أواخر القرن التاسع عشر وشهدت مدينة طنجة اليت     
أسسها « 1889سنة " املغرب" كانت مقرا للبعثات الدبلوماسية مولدها الذي جتلى أول األمر يف إصدار صحيفة 

لقد كان دعاة النهضة الليرباليون من اجلاليات العربية املقيمة يف طنجة وارتبط . 494»...عرب مسيحيون من لبنان 
ويف نفس الفترة تكونت مجاعات أخرى من اددين « ولكنه  "لسان املغرب"امسهم كجماعة باسم جريدهتم 

علومات يف        العصريني يف أهم املدن ومجاعة فاس هي اجلماعة الوحيدة اليت أمكن لنا احلصول على بعض امل
ل املعركة من أجل وجما. جمال الصحافة : جمالني رئيسني « وجتسد نشاطهم النهضوي يف  495»...نشأهتا 
اليت صدر العدد األول منها " لسان املغرب " ففي اال األول متحور نشاط هذه اجلماعة حول جريدة . الدستور

أما يف اال الثاين  ... واليت كان يشرف عليها فرج اهللا منور وهو من يافا بفلسطني  1907فرباير عام  28يف 
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فقد ظهر أثر هذه اجلماعة يف عقد البيعة هلذا .. طان عبد احلفيظ جمال املعركة الدستورية على عهد السل
  .496»..األخري

كان أهم ما أجنزته مجاعة لسان املغرب النهضوية الليربالية هو إبرام أول بيعة مشروطة للملك يف تاريخ املغرب      
مشروع دستور قدمته إىل السلطان عبد .. «ستورية فقد ظهر يف حتريرها أما اإلجناز اآلخر على مستوى املعركة الد

ويقضي ...  1908أكتوبر إىل فاتح نوفمرب  11احلفيظ ونشرته جبريدة لسان املغرب يف أربع حلقات من 
جملس األمة ، وجملس األشراف ، واهليئة : تتركب من جملسني ) مبنتدى الشورى ( املشروع بتأسيس هيئة تعرف 

على أنه ال البيعة املشروطة وال مشروع الدستور  497»..ورأيها فوق كل رأي . لسيها تعترب أعلى هيئة يف البلد مبج
على أنصاره )  1912 – 1908" ( عبد احلفيظ " أوقفا االهنيار يف وضع املخزن فسرعان ما انقلب السلطان 

وهكذا انتهت الظروف باملخزن املغريب . ومؤيديه مستبدال محاية الفرنسيني و دعمهم مبشروع النهضة والتحديث 
إىل رفض مشروع التحديث املقدم من اموعات النهضوية واالستسالم هنائيا إلرادة االحتالل الفرنسي الذي 

  . اليت أمضاها السلطان عبد احلفيظ  12/03/1912رسم وضع احلماية على املغرب مبعاهده 
هكذا يتجلى بوضوح أن إرادة اإلصالح لدى املخزن اليت حاول الباحث تسويغها كانت يف العمق جمرد     

سالح إيديولوجي رفعه يف وجه القوى املعارضة عاريا من أي بعد حتديثي ضوي يف اجتاه اتمع والدولة  
مبشروع التحديث الفعلي الذي رفعته النخبة املغربية اليت أسست طريقها وهذا ما جعله يف النهاية يصطدم 

وهنا ميكن أن نقف عند عالمة بارزة يف التاريخ الثقايف املغريب احلديث وهي أن . اجلالية العربية يف طنجة 
جانسيا املغربية مشروع اإلصالح املغريب سواء الذي تبناه املخزن ممثال يف الدعوة الوهابية أو الذي تبنته األنتل

  . هو يف العمق وافد مشرقي 
إا احلقيقة التارخيية اليت تطرح استفهاما كبريا عن أطروحة الباحث اليت ارتكزت على تشييد خصوصية     

مغربية بل مركزية مغربية تبدو يف ظل هذه املعطيات الثقافية وهي تتالشى يف ذلك التداخل العميق الذي حكم 
لقد بدا املغرب يف انطالقة ضته وهو يستلهم النموذج املشرقي دينيا . عريب بني املشرق املغرب اال الثقايف ال

وثقافيا ، بل هو ال يقطع إال موضع اخلطى اليت قطعها املشرق على درب النهضة واإلصالح ؛ إنه يعيش وكما 
 تتعلق باالجتاهات الثقافية وحدها ، ويف هذا الشأن فإن تبعيته ال" بعديا ما عاشه املشرق قبليا"وصف اجلابري 

وإمنا تتعلق بالنخبة من املثقفني الذين كانوا جالية مشرقية ، ويأ هلم أن يكون روادا مؤسسني حلركة التحديث 
  . املغريب اليت ستتوالها النخبة املغربية يف فترة الحقة 

الذي أفرزته إشكالية التحديث وما انطوت لن نطمح مع الباحث حممد مفتاح أن نستطلع حركية الفعل الثقايف     
عليه يف صراع ومواجهة بني القوى احملافظة والقوى التحديثية، ألهنا مل تندرج يف أطروحته رغم إشارته إىل بوادر 

اليت اجتهد الباحث يف تربير وجودها حصرت حتليله " االحتاد واجلهاد"اإلصالح يف سلطة املخزن ، ذلك أن فرضية 
هذا ما جعل عمله يرتل عن . ذي صلة بفكرة الوحدة واجلهاد  عنوان -شاهد يف أية بارقة  أو أو اهتمامه 

مستوى التحليل املنهاجي الذي يقف على اإلشكاالت واالجتاهات والتناقضات الثقافية السياسية إىل إجراء 
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جلهادي  وكما فعل يف غاية يف البساطة والدعائية، إذ يقتصر على ضرب أمثلة يتعلق مضموا بغرض األدب ا
شعر وآداب : أدب فصيح ؛ وأدب شعيب وغرض يتردد بينهما : حقبة التحصني ؛ كرر يف حقبة البعث 

  .اجلهاد 
  : احنصار األطروحة : من النسق إىل الغرض األديب : أدب االحتاد واجلهاد  -4  

ملخازن ويف مدح أمحد املنصور إذ يف األدب الفصيح ضرب الباحث مثال بالشعر الذي أنشئ يف وقعة وادي ا    
  498: قال الشاعر اهلوزايل مثال 

ا الشــرك حىت آخر الدهر تاعس  * وحسبــك يف وادي املخازن وقعـة
  

  : فقد قال ابن حملي . هـ  1019يف ما قيل من شعر عند احتالل العرايش سنة  ومثال ثانيا
                     

إذا أخــذ الكفــار ثغر العرائش  * لئن صــح ما قد قيل ما عيش عائش
  

احللق الكربى والصغرى ووادي العرايش سنة : عن جهاد املتصوف أيب عبد اهللا العياشي يف غزويت  ومثال ثالثا
  : إذ يقول عبد اهللا حممد بن أمحد املكاليت .. هـ 1040

  
الركــبحديث العال عنكم يسري به وينقله يف صحفـه الشرق والغـرب  * 

 تنال به الزلـفى مـن اهللا والقـرب   * وحبكـم فرض على كل مسلـــم
  499: عن فكاك العرايش لعبد الرمحن التماناويت حيث يقول  ومثاال رابعا

يقـود أمامكــم النصــر العزيز  * خفافــا ثقــاال فانفـروا وجتهزوا
  

  :   أليب حممد عبد السالم جسوس حيث فيه السلطان على استعادة سبتة  ومثاال خامسا
تشكــو إليكـم بالذي قد  هاهلا  * رفعت منــازل سبتــه أقــواهلا

احللل : "سجلت حركة اجلهاد يف كتب مستقلة مثل « وفضال عن الشعر أورد الباحث أمثلة من النثر حيث     
ألمحد بن املهدي " نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد"و... حملمد بن القاسم املراكشي " تح ثغر الربجيةالبهية يف ف

   500».. هـ إىل كارلوس الثالث عاهل إسبانيا الفتكاك أسرى املسلمني 1179الغزال وهي رحلة قام ا سنة 
جها الباحث حتت عنوان روح االحتاد واجلهاد يف األدب الفصيح هلذه كل األمثلة اليت أدر -تقريبا –هذه     

إىل  –ولكن هل يكفي وجود هذا الغرض . وهي أمثلة تفيد وجود غرض أديب يتعلق مبوضوعة اجلهاد . احلقبة 
إن  لصياغة روح تارخيي يوجه خمتلف جتليات الفعل الثقايف يف هذه احلقبة ؟ –جانب األغراض األخرى 

لباحث اليت حولت التراث املغاريب حتت مضموهنا ومقتضاها كمقولة للتوحيد واجلهاد ، اجته ا يف أطروحة ا
احلقب التالية إىل االقتصار على غرض أديب واحد يتناول بصورة مباشرة موضوعة اجلهاد ؛ ويبدو اختبار الباحث 

هل اختفت أم خرى يف معارضها املختلفة ، اعتباطيا تربيريا من حيث أنه يسكت متاما عن آثار الثقافة األ –هنا  –

                                                  
  173ص  ،التشابه واالختالف  ،حممد مفتاح  - 498

 174ص   ، السابقصدر امل - 499

 175ص    املصدر نفسه ، -500



  

هي ال تليب مقتضى األطروحة ؟ ويف كال احلالتني فإن موقف الباحث ال يستجيب لشروط عملية التحقيب 
  .اليت ينبغي أن تبحث يف جتليات املنت الثقايف قبل أن تؤسس منظوره  أفقه أو روحه التارخيي 

اجلهاد يف هذه احلقبة دون أدىن عمل حتليلي ؛ وكان تركيزه يف كل  لقد أورد الباحث أمثلته عن شعر و أدب    
ومل يتجاوز الشاهد يف كل مرة عددا حمدودا من األبيات وأحيانا " العنوان البارز " أو " املوضوعة " شاهد على 

مه على على أن إجراء التمثيل نفسه اختفى عن تناول الباحث الشعر امللحون حيث بىن حك. البيت أو البيتني 
وتناول شعر امللحون األغراض الشعرية العربية املعروفة ومنها أغراض « : جمرد التخمني واالفتراض حيث قال 

ومع أن النصوص يف هذا الغرض ليست متوافرة بكثرة . النبويات والتوسالت والشعر املتعلق باجلهاد واإلصالح 
فإنه من املفترض ... ، وخماطبة وهم العامة واخلاصة  فإن جمال نشأته وهو الزوايا ، وظروف نشأته وهي اجلهاد

   501».. أن يكون متنه يف هذا الغرض أكثر من األدب الفصيح 
يف إطار عملية حبث جتليات الروح التارخيي للثقافة املغربية يقنع الباحث بالتمثيل بدال من التحليل ويكتفي     

إىل افتراض وجود النصوص اجلهادية على مستوى  –أخريا  –والعنوان من الكتاب متراجعا  بالبيت والبيتني
هو ظهور شعر األمداح النبوية والتوسالت الذي ارتبط  –يف رأيه  –على أن ما ميز هذه احلقبة  .األدب الشعيب 

وايا أيضا أشعار التوسالت وقد ترعرع يف ظل الز« بظروف سياسية اجتماعية أشار إليها الباحث إمجاال إذ قال 
وهلذا االنعطاف ... نظم رجال التشوف للتاديل " واألمداح النبوية، إذ جيد املهتم نظما لكتب طبقات الصوفية مثل

أسباب كثرية ، منها عجز األبطال الدنيويني عن إنقاذ البالد والعباد من االحتالل والكوارث الطبيعية واألوبئة 
، فإن " سالطني املخزن"وإذا ما عرفنا بأن األبطال الدنيويني الذين يذكرهم الباحث هم .  502»...وااعات

ظهور أدب التوسالت واألمداح النبوية يأخذ داللة سياسية تارخيية عميقة تتصل حبالة الشرخ واالنفصال اليت 
مل الطرق وأهدافها حني أصبحت وظيفة املخزن حكمت العالقة بني املخزن واموعات الشعبية اليت الذت بعا

  .وأهدافه متناقضة مع أهداف تلك اموعات 
على أن . عالمة على الشرخ بني الدولة واألمة مبصطلح حممد مفتاح  –إذن  –إن ظهور أدب التوسالت     

تنكفئ عن اختاذ عبارة الباحث وإن كانت تذكر واقع املخزن ولو على سبيل اإلشارة السريعة كحالة عجز ، 
أية وجهة حتليلية نقدية لذلك الواقع ، وتتوقف مقابل ذلك عند حدود السردية اإلخبارية املختزلة لطبيعة 
الواقع السياسي املغريب ، وهي سردية تلتف بلغة التعميم والوصف امللتبس على حقيقة التناقض الذي أفرزه 

دون أن حتدد من هم ؟ " عجز األبطال الدنيويني"الدور السياسي لسلطة املخزن ، وذلك حني تتحدث عن 
   وما طبيعة دورهم أو عجزهم؟ وما هي البطولة اليت ميثلوا ؟

إبعاد البطل الدنيوي وإحالل حمله البطل الديين مثل « لقد أبرز الباحث أن أهم ما مييز هذا الغرض الشعري هو     
تلف عن املولديات الرمسية املتعارف عليها يف األدب العريب الرسول واألنبياء والصاحلني وهكذا فإن النبويات خت

                                                  
  176 – 175ص    نفسه ، املصدر -501

  176ص  السابق ، املصدر -502



  

وأما النبويات فهي . فاملولديات يتخلص فيها الشاعر من مديح الرسول إىل مديح السلطان . عامة واملغريب خباصة 
  .  503»...والصاحليات للصاحل دون سواه … خالصة للنيب

األمداح النبوية والتوسالت هو غرض وحده ؛ مستقل عن شعر اجلهاد متصل بغايات روحية الواقع أن شعر     
فهو غرض مغاير من حيث موضوعاته األساسية عن شعر . دينية ارتبطت حبركة الزوايا وثقافتها الصوفية الطرقية 

أما من حيث . ير وجوده االستنفار واحلث على اجلهاد ، ومن مث ال يعكس الروح الثقايف الذي يسعى الباحث لترب
طبيعة االجتاه الذي ميثله هذا النوع من األدب ؛ فهو جيسد يف إطار هذه احلقبة التارخيية ثقافة الفئات الشعبية 

الزوايا حيث تعمق الشرخ بينها وبني خمزن السالطني ، وهذا هو اإلطار  –املعارضة اليت الذت مبخزن البوادي 
لقد قدم . أن يأخذ فيه هذا النوع من الشعر أفقه الصحيح وداللته الثقافية املتميزة املناسب والتارخيي الذي ميكن 

   504الباحث هلذا الغرض شاهدين اثنني األول قول الشاعر
  

 بلبنان أو حل اللكــام جمـــددا  * أال هل أتى أهل الكهوف ومن ثـوى 
 كان يف مصر ا قد تفـــرداومن  * وأهــل العـراق املسلمني وشامهـم
 خطوب ا دين اإللـه تبــــردا  * بأن أهيل الغـرب قد دامهتهــــم
  يفرجه ما باله قـد جتمـــــدا  * وكان أبو يعـزى إذا عن حـــادث

  
  :  505والثاين قول عبد الكرمي بن عبد السالم بن زكور

ائمـةأزكـي الصــالة عليه منك د مأثـورة الذكـر يف سـر ويف جهر  * 
 مكـون الكائنـات املـالك القـادر  * محـدا لـرب العبـاد الواحـد اجلابر

وفضال عن األدب الفصيح والشعر الشعيب وغرض التوسالت والنبويات كأغراض جمسدة لروح االحتاد واجلهاد     
ث ازدهر يف هذه احلقبة أدب الذخائر والنوادر، وهو أدب حي« قدم الباحث نوعا رابعا هو أدب الذخائر والنوادر 

ولكن هذا اجلنس بصفة عامة ال يزال حباجة إىل حتليل وتصنيف . اختذ منوذجا له بعض الكتب املشرقية املشهورة 
إذ ليس له بنية واحدة وليس مضمونه متطابقا ، فهناك ما غلب عليه اجلد وهناك ما يزاوج بني اجلد واهلزل وهناك 

   ؟ كيف يتعلق هذا األدب بروح االحتاد واجلهاد ؟ وما هي طبيعة القراءة اليت حيتاجها506»..ما يهيمن عليه اهلزل
قراءة جديدة الستخالص بنياته وتبيان وظائفه فكثريا ما وصفت « أما القراءة اليت يستدعيها هذا األدب فهي     

ونعتقد أن ... ة وقد علل هذا تعليال ميكانيكيا فأدعي أهنا انعكاس للتشتت السياسي كتبه بالتشتت وبالالنسقي
فهذه الكتب ذات بنية ملتحمة أحيانا القراءة اجلديدة جيب أن توجه إىل استخالص النظام من الفوضى ، 

   507»...هزل / جد :  ومتماسكة لكنها منسجمة بالضرورة وتقوم على بنية تقابلية 
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وإذا كان السؤال عن مدى ما ميكن تشييده من تناسق ملؤلفات مبنية يف جوهرها على االختالف واالنفصال     
والتعارض كواقع عميق أمر يطرح نفسه ؛ فإن األهم هنا يف سياق حتليل جتليات األطروحة التوحيدية هو العالقة 

إن هذه الكتب ذات وظائف « وبني روح االحتاد واجلهاد ، فربأيه  اليت يقترحها الباحث بني أدب الذخائر والنوادر
فإا كتب نسقية تعكس نسقا ضمنيا كامنا يف الوعي جدية ، وأما ما فيها من هزل فهو عني اجلد ، وتبعا هلذا 

هذه الكتب نسق األنساق ، نسق موحد . املثقف حبكم ما ترسب فيه من دعوة إىل التوحيد واملصاحلة 
املعرفية املختلفة ، إا عقد مصاحلة بني األنساق املعرفية على أمل عقد مصاحلة بني األنساق السياسية         لألنساق

   508»...االجتماعية 
ذات وظائف "تبدو أحكام الباحث بشأن هذه املؤلفات نوعا من املصادرات ، إذ هي أوال ودون أدىن تعليل     
كتب نسقية تعكس نسقا ضمنيا كامنا "، ونتيجة لذلك فإهنا " عني اجلد"انيا ؛ ما فيها من هزل فهو ، وث" جدية

كيف انعكس االحتاد يف ال وعي املثقف  " يف وعي املثقف حبكم ما ترسب فيه من دعوة إىل التوحيد واملصاحلة
اد واجلهاد شكال أدبيا ال نسقيا وال وحتول إبداعيا إىل كتب الذخائر والنوادر ؟ وملاذا تأخذ الدعوة إىل االحت

توحيديا ؟ وما وجه العالقة بني موضوعات الذخائر والنوادر مبا هي موضوعات متنوعة تستجيب ألفق قارئ 
مستمتع يطلب الظرف والنكتة والرواح ، وبني موضوعة االحتاد واجلهاد مبا هي حمور أديب يتعلق مباشرة 

   بغايات سياسية إيديولوجية ؟
الواقع أن الباحث ال يهتم ألي من املسائل السابقة اليت يصعب القفز عليها من أجل تأسيس نظرة توحيدية     

بصورة األحكام القسرية واملتعالية عن واقع منت ثقايف له  –ويف حكمها النهائي  –نسقية لتلك املؤلفات تظهر 
ونظرة إىل األمثلة اليت قدمها الباحث تؤكد  سياقه وشروطه الكتابية اخلاصة اليت ينبغي أن يوضع يف إطارها ،

جتلى يف شكل شروح لبعض القصائد مثل شرح « فمن مناذج أدب الذخائر والنوادر املغربية ما  .هذا املنحى 
النفيس "املاغوسي لالمية العرب ، أو يف شكل حماضرات مثلما فعل اليوسي ، أو يف شكل إصالحي مثل كتاب 

ومهما اختلفت بعض مضامينها فإن وظائفها هي اإلصالح . أليب القاسم الزياين "  األنيس املغين عن اجلليس
  509»...االجتماعي واإلصالح الديين واإلصالح السياسي 

إن عناويـن هذه األعمال اليت مل يوهلا الباحث قدر من التحليل أو التعريف ال تشري إىل أي دالالت هلا عالقة      
بأطروحة الباحث ، فاألول شرح لقصيدة يف منط حياة عريب جسده مفهوم الصعلكة إبان العصر اجلاهلي والكتاب 
الثاين حماضرات لليوسي ال جيمعها عنوان أو موضوع ، أما العمل الثالث فهو من أدب االس الذي يكتب على 

فإذا كانت بنية . إىل اهلزل ومن موضوع إىل آخر والترويح عن اجلليس بنقله من اجلد " اإلمتاع واملؤانسة " شرط 
موضع إشكال كما يطرح الباحث ، أو كانت حباجة إىل إضفاء أفق داليل  -وما كان من جنسها  –هذه الكتب 

مينحها قدرا من النسقية اليت تفتقدها ، فإن تلك الداللة ومهما بعدت لن تصب يف إطار الفرضية السياسية 
الباحث إلثبات حضورها ، إذ يضعنا إزاء هذا احلكم النهائي بشأن التاريخ الثقايف هلذه احلقبة  األدلوجية اليت جيتهد
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شعر مثقفو هذه احلقبة مبختلف مشارم ، سواء كانوا مثقفني من السلطة أم من مثقفي الزوايا بضرورة الدفاع « 
   510»...ثنية واملذهبية والطرقية عن كياهنا وبالذود عن تارخيها فتنادوا للجهاد متجاوزين خالفاهتم اإل

هكذا وانطالقا من غرض واحد أو غرضني أدبيني وبناءا على شواهد حمدودة من الشعر مل تتـجاوز البيـت     
أو البيتني غالبا ، بل وعلى عناوين النصوص أو املؤلفات، وأحيانا أخرى على جمرد افتراض لوجود نصـــوص 

ن متعلقة بالغرض املقصود ، انتهى الباحث إىل هذا املستوى من تعميم احلكم بشأن حقبة البعث ، حيث أو متو
أدرج مجيع مثقفيها مهما اختلفت اجتاهاهتم وفئاهتا وموضوعاهتم وحقوهلم املعرفية حتت عنوان واحد ووظيفة 

ه الوظيفة أو الغاية اليت سبق أن أسندها فهذ" . االحتاد واجلهاد " واحدة ألزمهم حبدها وشروطها هي الدعوة إىل 
إىل النسق السياسي املغريب رغم حالة الشرخ واالنفصال والتناقض اليت جسدها تارخييا جرى حكمها أيضا 
على الفعل الثقايف املغريب ملختلف جتلياته هلذه احلقبة ، ومل يعد هذا احلكم املستصحب من الباحث يف أكثر 

برهنة أو حىت متثيال ، إا األطروحة اليت ينحصر وجودها كل مرة نظرا لطابعها حاالته يتطلب حتليال أو 
األدلوجي التشييدي الذي ينكشف و بصورة متنامية  تعارضه وتناقضه أمام الواقع التارخيي والواقع الثقايف 

  . معا
شكالية التحديث اليت وإذا كانت حقبة البعث قد شهدت سياسيا خضوع املغرب للحماية ، وثقافيا ظهور إ      

اليت تنطلق ابتداء  –البناء والتحرير-متايزت بل تعارضت إزاءها سياسة املخزن ونضال النخبة، فإن احلقبة املوالية 
من تاريخ فرض احلماية ستشهد من منظور الباحث جتليا آخر لروح االحتاد واجلهاد وسيكون هذا التجلي األخري 

اضر أما حقيقة هذا التجلي كما رمسه الباحث فهو موضوع املبحث األخري من مفتوحا على املستقبل كما على احل
  . هذا الفصل 

  
  :متاهي األطروحة مع اخلطاب الرمسي: حقبة التحرير وبناء الدولة العصرية : ثالثا 
الذي  األول هو العامل الدويل: اجته الباحث يف هذه احلقبة على الصعيد السياسي إىل إبراز جانبني أساسني    

ظهر تأثريه احلاسم بفرض احلماية على املغرب ، والثاين يتعلق برد الفعل الشعيب املقاوم لالحتالل ، وجتلى يف 
التطورات العاملية واالختالالت البنيوية « حركات ومواجهات متتالية وإن كانت جزئية ومتفرقة ، فقد كانت 

الشجعان ، وهكذا ما إن وصل القرن العشرين حىت أكثر زمانة وأشد عضالة من أن تنفع يف عالجها شجاعة 
فرضت احلماية الفرنسية نفسها على أجزاء من جنوب املغرب ، واحلماية اإلسبانية على أجزاء من مشال املغرب 

وقد أدى فرض احلماية إىل تأجيج الرتعة اجلهادية   . وأجزاء من أقصى اجلنوب ، وصارت طنجة منطقة دولية 
   511»...املغربية 

هكذا ختتفي يف سردية الباحث عناصر فاعلة يف صياغة الوضعية التارخيية ملغرب احلماية ؛ يف أوهلا دور املخزن     
نفسه كمؤسسة سياسية مركزية اعتاد الباحث على إظهار فعلها السياسي كنسق مؤسس ، مث ظهور إشكالية 

ا املواجهة بني االجتاهات الثقافية ؛ السلفية اإلصالحية ؛ والنهضوية التحديث كإشكالية مركزية دارت عليه
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فقد كشف التحليل السابق حلقبة البعث ذلك الدور اإلنكفائي الذي لعبه املخزن بالنسبة إىل قضية . التحديثية 
يف  اإلصالح بتبنيه للدعوة الوهابية ، كما كشف تواطأه مع قوى االحتالل األجنيب حيث خضع ملشاريعها

إن الصورة الكاملة لعناصر الوضعية التارخيية ال تتعلق فقط بالعامل الدويل . احلماية وقمع التيارات التحديثية 
وهو عامل حاسم بال شك ، ولكنها ترتبط أيضا بواقع املؤسسة املخزنية ؛ بتناقضها وانفصاهلا إزاء التحديات 

  .التارخيية اليت كان يواجهها اتمع املغريب 
  : استسالم املخزن / املقاومة الشعبية : قضية االستقالل  - 1 

إن الباحث حممد مفتاح ال يكاد يقف يف أطروحته التحقيبية عند أية ظاهرة سلبية ميكن أن تلحق باملخزن      
فقد فرضت فكرة الوحدة السياسية اإليديولوجية ؛ وحدة الدولة ووحدة . كسلطة سياسية مركزية يف املغرب 

اليت يسعى لتأكيدها؛ تغييب مجيع عناصر التعارض واالختالل اليت برزت وعلى مدى التاريخ يف مستوى األمة 
ومقابل هذا التغييب ذكر الباحث أمثلة من واقع املقاومة . األمة  -السيبةوبني  الدولة -املخزنالعالقة بني 

انفصال  ن الداللة األساسية هلذه املقاومة هيالشعبية املغربية لالحتالل باعتبارها جتسيدا عمليا ألطروحته ، مع أ
  .الدولة باخنراطها يف مشروع االستعمار

وكانت أمثلة تلك املقاومة الشعبية وكما ذكرها الباحث هي ذات األحداث البارزة اليت عرفها املغرب يف     
هاد النصارى ، فخاض معركة قبائل اجلنوب جل" أمحد اهلينة"ففي سنة احلماية نفسها مجع « مرحلة ما بعد احلماية 

 1921وجاهد حممد بن عبد الكرمي اخلطايب من ) 1920 –1914(قرب مراكش وقاتل موحي محو الزياين سنة
وكما حدث يف حقبة البعث . 512»...وأبلى عبو أو سالم مع قبائل األطلس يف معركة بوغافر ...  1926إىل 

لطة املخزن وتولت جمموعات شعبية موقف املواجهة مع األجنيب كذلك حدث األمر والتحصني حني استسلمت س
يف حقبة التحرير والبناء ، حيث ظهرت مقاومات شعبية كان أبرزها على اإلطالق ثورة عبد الكرمي اخلطايب     

األمر ، لكنه وما إن يف الريف املغريب الذي قاوم الوجود اإلسباين متحاشية الدخول يف مواجهة مع الفرنسيني أول 
اضطر عبد ) فيفري ( تعاونت إسبانيا وفرنسا يف سبيل القضاء عليه ويف شباط « هاجم املنطقة الفرنسية حىت 

  .  513») ...مبدقشقر ( الكرمي إىل إلقاء السالح ونفي أول األمر إىل مرسيليا مث إىل جزيرة ريونيون 
ولكن قضية التحرير مل يكن من املمكن وفقا للشروط التارخيية هلذه املرحلة أن تعاجل بقضية املواجهة وحدها     

إشكالية التحديث  كرد فعل طبيعي ومباشر للتدخل األجنيب ، إذ كان من الضروري أن تأخذ طريقها عرب
اإلشكالية املركزية اليت تشابكت يف إطارها أزمات املغرب ، بل وأزمات البلدان العربية بصورة عامة ، وهذا ما 

فما إن توقفت « جعل حركات املقاومة الشعبية تتوقف بعد فترة وجيزة من الزمن ليعقبها بروز احلركة الوطنية 
ركة الوطنية متأثرة بالفكر السلفي املشرقي وبالفكر القومي ، فقاومت ضد احلركة اجلهادية املسلحة حىت بدأت احل

وأهنضت املسرية سرية أسالفهم األوىل )  1930ماي  16( حماولة االستعمار التفريقية املتجلية يف الظهري الرببري 
   514»...أال وهو اجلهاد بالسيف والقلم 

                                                  
 179ص  ،  نفسهاملصدر  - 512

  637ص  ، 1984،دار العلم للماليني ، بريوت  10أمني فارس ومنري البعلبكي ، ط نبيه : ، تراريخ الشعوب اإلسالمية ت ،بروكلمان  - 513

 179ص   ،التشابه واالختالف  ،حممد مفتاح  - 514



  

لقد حدد حممد مفتاح اجتاه احلركة املغربية الوطنية اليت ظهرت بعد إقرار احلماية األجنبية املنتمي إىل مرجعيتني      
فهل كانت احلركة الوطنية . دون أن جيلى حقيقة هاتني املرجعيتني  ؛ الفكر السلفي والفكر القوميعربيتني

لفية احلركة الوطنية هي سلفية املخزن اليت تبناها املغربية فعال منحصرة يف هذين التوجهني ؟ وهل كانت س
  ؟ ملواجهة معارضيه

سلفية جديدة « الواقع أن السلفية اليت شكلت إحدى مرجعيان احلركة الوطنية كانت وعلى حد تعبري اجلابري     
عليه  أخذت تكتسح الساحة الفكرية يف املغرب مع السنوات األوىل لعهد احلماية لتكون األساس الذي قامت

على أن أصداء السلفية النهضوية مل تطور ..احلركة الوطنية املطالبة باإلصالح والتحديث أوال ، مث باالستقالل ثانيا
ومع السلفي )  1937 – 1878( يف املغرب إىل سلفية جديدة فعال إال عرب الشيخ السلفي أبو شعيب الدكايل 

فقد اكتسبت احلركة السلفية ونتيجة . 515»...وتالمذته )  1964 – 1880( املناضل العلوي حممد بن العريب 
تقاوم احلماية « نضاهلا ضد االحتالل مضمونا وطنيا ليرباليا جعلها ويف إطار النخبة املغربية ومبقدر ما كانت 

نظم الدولة العصرية على اتمع املغريب كاحتالل مبقدار ما كانت تطالب الدولة احلامية بتعميم النظم احلديثة ؛ 
  .  516»...ككل 

فقد كانت النخبة املغربية إذن تناضل من أجل قضية االستقالل يف إطار إشكالية حتديث الدولة وحتديث اتمع      
العاملة املغربية مبطالب  تقدمت الكتلة  1934ولكن املرجعية يف اجتاه هذا اهلدف مل تكن واحدة ، ففي سنة 

تطلبه هو اإلسراع بتعميم « وكان ما . الشعب املغريب إىل امللك واملقيم العام الفرنسي ووزارة اخلارجية الفرنسية
احلياة النيابية واستقالل القضاء ،تعميم التعليم ( غرس بنيات ونظم وأجهزة الدولة احلديثة يف اتمع املغريب، 

والتقليل من امتيازات اجلالية األوربية ، مع اإلحلاح على ضرورة احترام الوحدة الوطنية ) التجهيز اإلداري …
  .  517»...، واهلوية الثقافية العربية اإلسالمية للمغرب ) إلغاء الظهري الرببري(املغربية، 

أما الوفد . اضلت يف سبيلها النخبة املغربية كان مضمون هذه املطالب هو األهداف السياسية الثقافية اليت ن    
فقد ضم . الذي سلم مطالب الشعب إىل امللك وسلطة احلماية فهو يعرب عن ازدواجية حقيقية يف املرجعية الثقافية 

ستة من خرجيي املعاهد الدينية : عشرة أعضاء من اجلماعات الوطنية بكل من فاس وسال والرباط« الوفد 
م  مجيعا سلفيون جدد يصدرون يف تفكريهم ورؤاهم عن إطار مرجعي عريب إسالمي أساسا اإلسالمية ، ولكنه

أما األربعة اآلخرون فهم ممن درسوا يف املدارس واملعاهد الفرنسية ، إهنم مجيعا ليرباليون يصدرون يف تفكريهم 
ن إذن إزاء مجاعة تعكس حن... ورؤاهم عن إطار مرجعي تشكل فيه احلضارة الفرنسية القسم األساسي املهيمن 

   518»... يف تركيبها الوضع الثقايف باملغرب آنذاك؛ االزدواجية الثقافية
تيار : وهكذا ميكن التمييز داخل املضمون السياسي الفكري للحركة الوطنية املغربية بني تيارين متعارضني     

وتيار ليربايل حداثي قد استمد مرجعيته من الفكر العريب املشرقي ، و وطين ذي توجهات ضوية سلفية قومية
وإذا كانت قضية االستقالل قد شكلت هدفا مشتركا هلذين التيارين فإن . مرجعيته من تأثري الثقافة الفرنسية 
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كان الباحث وإذا . التعارض بينهما إزاء قضية التحديث سيأخذ بعدا إشكاليا بارزا وحمتدما بعد حتقيق االستقالل 
مل يلتفت إىل إشكالية التحديث وما طرحته من تعارضات ومواجهات بني املخزن والنخبة املغربية سواء يف 
الفترة اليت سبقت احلماية أو يف الفترة اليت أعقبتها ، مركزا على عالمات املقاومة للمحتل باعتبارها جتسيدا 

سيا يف أطروحته يتعلق جبانب اخلصوصية املغربية املستقلة ألطروحته ، فإنه أكد مقابل ذلك ما يعارض بعدا أسا
املشرقية ، وذلك حني أوضح أن احلركة الوطنية املغربية تنتمي ثقافيا وفكريا يف كل جتلياا إىل  عن الثقافة

وكما استجلب املخزن السلفية الوهابية من املشرق وانطلقت مجاعة لسان املغرب الليربالية . الفكر املشرقي 
كجالية عربية من مرجعية الفكر العريب الليربايل باملشرق ، فإن احلركة الوطنية اليت قادت النضال ضد و

فقد كانت . االحتالل بعد احلماية استمدت توجهها من السلفية النهضوية املشرقية ومن الفكر العريب القومي 
طر الفكرية السياسية لقضية النهضة انطالقة املغرب احلديثة سواء يف مواجهة االحتالل أو يف تأسيس األ

  . والتحديث مبجملها مدينة إىل التبعية أو االتصال باملشرق 
أما املؤثر األجنيب الذي جسده االستعمار ماديا وعسكريا وسياسيا ، فقد شكل أحد طريف املعادلة للوضعية     

اليت أراد  1930قضية الظهري الرببري سنة الثقافية يف املغرب حىت االستقالل ، وهنا ينبغي أن نضع  –التارخيية 
من أجل ترسيم هيمنته وذلك  الرببر/ العرب : االنقسام اإلثين يف اتمع املغريباالحتالل من خالهلا استغالل 

   519»...تطبيق العرف احمللي بدل الشريعة اإلسالمية يف القبائل ذات العوائد الرببرية « بإقرار 
وإذا كانت قضية االستقالل وما استدعته من نضال ضد االحتالل قد أفرزت نوعا من اهلدنة اإليديولوجية     

على حد تعبري اجلابري بني تياري احلركة الوطنية املغربية ، فإنه بعد االستقالل توقفت تلك اهلدنة لتبدأ معركة 
ر ما عرف وعلى صعيد الثقافة العربية احلديثة الصراع االجتماعي السياسي بني التيارات الثقافية يف إطا

املعاصرة ، اليت انعكست جتلياا على األدب كما على الفكر ، واليت تتعلق / واملعاصرة بإشكالية األصالة 
لقد كانت . أبعادها ليس فقط باألغراض واملضامني األدبية ولكن بقضية القوالب واألشكال اإلبداعية نفسها 

نية املغربية اليت واجهت قضييت االستقالل والتحديث صيغة مبنية على التعارض واجلدل يف صيغة احلركة الوط
أما املخزن ؛ النسق . مستوى مرجعيتها الفكرية كما يف مستوى مشروعها االجتماعي الثقايف الذي تنشده 

ملواجهتها قوى السياسي يف أطروحة الباحث ، فقد كانت إرادته ملحقة بالسياسة االستعمارية اليت ضت 
كيف نظر الباحث لألدب املغريب الذي ظهر يف هذه احلقبة وهل راعى يف نظرته أبعاده . احلركة الوطنية 

  اإلشكالية التحديثية وما طرحته من تعارضات ؟
  : تعارض االجتاهات وثابت التبعية للمشرق : قضية التحديث  - 2

زعماء احلركة الوطنية مثقفني مشاركني يف خمتلف « بة أن أكد حممد مفتاح بشأن الفعل الثقايف هلذه احلق    
العلوم اإلسالمية فجاء شعرهم ونثرهم يدعو إىل الوحدة واإلصالح ، وقد عرب األدب عن هذا الوضع اجلديد كما 

م 1923 اليمن الوافر" عبد الرمحان زيدان"تعكس ذلك بعض اموعات الشعرية ودواوين الشعراء ، فقد مجع 
، وهناك أشعار كثرية مثل ديوان عالل الفاسي  األدب العريب يف املغرب األقصى 1929لعباس القباج وحممد ب

ويف هذه األشعار منت كبري عن . وعبد اهللا كنون وعبد الكرمي بن ثابت وحممد بن إبراهيم وحممد علي اهلواري 
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ومن مدرسة البعث واملدرسة روح األدب املغريب ، ولكن جاء متأثرا بالتقنيات الوافدة من املشرق ، 
   520»...الرومانسية أبولو 

هي املرتكز لدى الباحث  -قصائد أو جمموعات  -فموضوعة اجلهاد واملقاومة اليت جسدهتا أعمال شعرية     
األدب يف غرض شعري أو أديب واحد ومرة أخرى خيتزل للتأكيد والربهنة على سيادة روح التوحيد واجلهاد ، 

يتعلق باجلهاد واالحتاد ، بل ختتزل اآلثار الثقافية ذه املرحلة املفعمة بالصراع والتوتر بسبب التحول التارخيي 
التحديث أو حتديات اخلروج من شروط العامل القدمي اليت ، كما بسبب إشكالية عرب االحتالل مث االستقالل 

ا منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر واجه املغرب مقتضيا.  
على أن االستنــاد هلذا الغـرض يف برهـنة الباحـث مل يتجاوز التمــثيل بعـناويـن املؤلفـات     

وهكذا يبدو حممد مفتاح وعرب احلقب الثالث . أو اموعات الشعرية أو أبيات قليلة جتسد الغرض املقصود 
يف عصور متعاقبة ، ال بصدد صياغة روح تارخيي عميق تنفرد به الثقافة  وكأنه يتتبع شواهد غرض شعري

إن احلال هنا تتشابه ورمبا تتطابق بالنسبة إىل كل البلدان العربية حيث رافق وجود االحتالل . املغربية 
والصراع ضده ظهور الشعر السياسي اجلهادي التحرري الذي تنعكس فيه أدبيا قضايا املقاومة، التحرير 

فليس . الوطنية ،الوحدة وغريها من مفردات األفق السياسي الذي حيكم دوما موضوع املواجهة مع األجنيب 
هناك من خصوصية للثقافة املغربية ميكن أن نلتمسها أو نصوغها بشأن الثقافة املغربية استنادا إىل وجود ذلك 

    :يقول املختارالسنوسي  لكن الباحث يقدم الشاهدين التاليني ؛. الغرض من الشعر اجلهادي 
                  

اوجـه وجـه شعـب شطـر لغايت  * بأي خطـاب أم بــأي عظــات
 انشــرها من أعظــم خنــرات  * بأي فعــل أم بأي حكمـــــة

  م1958و يقول عالل الفاسي يف ذكرى املولود النبوي سنة 
                       

رؤوس ال تعيـــر لـه جوابــا  * وحسـب الشعـب سـوء حني يلقى
  وأعظـم من رعـى و هدى الصوابا  * وهـذا عاهــل الوطــن املفـدى
وجــودا مشمخـرا وانتصــابا أميــر املؤمنيــن و بــه استعدنا
وميـال جيشها االرض انقـــالبا ويف الصحــراء امتنــا تنــادي

الشعرية اخلطابية ؛ أما على مستوى املضمون فهو اخلطاب ال شك أن عالل الفاسي يستعيد تقنيات شوقي 
إن . التمجيدي للوطن املغريب و مللك املخزن حيث تبدو األبيات متجهة يف بؤرهتا حنو مدح العاهل املغريب 

الوطنية ؛ الشعب ؛ الوطن ؛ أمري املؤمنني  ( اخلطاب الشعري لعالل الفاسي يعكس يف نربته احلماسية 
وجة الوطنية املغربية ذات األطماع التوسعية اليت محلها حزب االستقالل وتبناها املخزن املغريب أدل) الصحراء 

يف اجتاه العالقة مع اتمع املغريب حيث تتم التعبئة األدلوجية على حساب القضايا األساسية للشعب ، ويف 
  .اجتاه اآلخر؛ جريانه حيث تعمق عالقة الصراع واحتمال املواجهة 
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متأثرا " بالتقنيات الوافدة من املشرق"لى أن الباحث يسجل بشأن الشعر املغريب احلديث أنه أخذ ع    
وضعا  –مرة ثانية  –هذه اإلشارة من الباحث تؤكد . باملدارس األدبية املتعاقبة على األدب العريب يف املشرق 

بعيته لألدب املشرقي مما يضع فكرة تعلقه بل ت: تارخييا لألدب املغريب ال يكاد ينكر إال ليؤكد من جديد 
إا دعوى متليها املطالب األدلوجية للباحث .  اخلصوصية اليت جيتهد الباحث يف إبرازها موضع شك وتساؤل 

يف حماولته صياغة مركزية ثقافية للمغرب األقصى ، تكون سندا ملشروعية وجوده التارخيي ونظامه السياسي 
يقة أو ظاهرة أدبية ميكن التأكد من حضورها وامتدادها يف الواقع التارخيي املخزين ، ولكنها ليست جمال حق

ومع ذلك ميكن إثارة سؤال ملح حول الثقافة املغربية يف هذه احلقبة ، ويف ما إذا كانت جمرد .  الثقايف املغريب 
ة يف عاملها القدمي كيف أمكن هلذه الروح الثقافية أن تستوعب الثقافة املغربي. صورة لروح االحتاد للجهاد 

بإشكالياته اخلاصة و تستوعب أيضا ثقافة املغرب يف عاملها احلديث واملعاصر على ما بينهما من تغاير واختالف 
  يف كل الشروط التارخيية واملعرفية واألدبية ؟

   : القطيعة يف مواجهة االتصال : حنو إبدال جديد  - 3
برية ، ولذلك التمس هلا خمرجا رمبا يتوافق مع حقيقة الواقع الثقايف لقد أحس حممد مفتاح ذه املفارقة الك     

؛ القطيعة بدل االتصال ؛ التعدد واالختالف املغريب ولكنه يضع يف حالة املراجعة أطروحة الباحث ومنهاجيته 
وح ر« ضمن موقف استدراك ومراجعة ألطروحته التحقيبية أن  –إذن  –يؤكد الباحث . بدل الوحدة واجلهاد 

وهو روح ابتدأ من فتح العرب لألندلس وما زال مستمرا إىل يومنا . األدب املغريب هو الدعوة إىل االحتاد للجهاد 
على أن ما حصل يف الثقافة العاملية من ثورات و من حتوالت يف الثقافة املشرقية كحصول أحداث سياسية ... هذا 

أحدث ثورة  يف األدب املغريب وهذا الوضع يفرض علينا القيام  مهمة يف العامل ، ويف العامل العريب، ويف املغرب
إبدال ما قبل : وعليه فإن األدب املغريب يتحكم فيه ابداالن رئيسيان " اإلبدال " بتحقيب جديد يتبىن مفهوم 

  .  521»...االستقالل ، وإبدال الدفاع عن اهلوية مع االنفتاح الضروري على الثقافة اإلنسانية 
كمفهوم علمي مبفهوم القطيعة ومن مث فهو يتعارض إبستمولوجيا مع مبدأ االتصال الذي " اإلبدال"يرتبط     

ولذلك فإنه التمس نوعا من التربير أو التخريج . النسقية  –تبناه الباحث يف إطار منهاجيته الشمولية 
ن أن يؤخذ مبفهومه القوي الذي يرادف القطيعة وهو حينئذ الستعمال هذا املفهوم حني اعترب أن اإلبدال ميك

أخذنا باملفهوم القوي لإلبدال أي القطيعة املطلقة .. « ذلك أنه وإذا . ال يتناسب وواقع الثقافة املغربية احلديثة 
اآلداب  وال يصح يف. ألن اإلبدال ذا املفهوم يؤخذ به يف العلوم اخلالصة ... فإننا نكون قد ارتكبنا شططا 

وأي ثورة من هذه الثورات مل حتدث . السريالية .. الرمزية.. الرومانسية… األوربية اليت مرت بثورات  متعددة
داخليا لألدب العريب واألدب املغريب ، وعليه فإن ما ميكن تبنيه هو مفهوم اإلبدال باملعىن الضعيف ، أي أن اإلبدال 

  . 522»...اجلديد حيتوي اإلبدال القدمي 
مهما كان التسويغ الذي يبتكره الباحث إلدراج مفهوم اإلبدال ضمن حتقيبه ، فإن الداللة املباشرة والالزمة     

تتصل بقصور أطروحة الباحث يف صيغتها األصلية اليت بنيت على مفهوم الروح التارخيي من جهة  من استعماله 
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وهكذا فإن األطروحة اليت دفع ا الباحث حنو التثبيت على . جهة ثانية وعلى مفهوم االتصال والوحدة من 
مدى احلقب السابقة مقتصرا يف برهنته على التمثيل بشواهد غرض أديب واحد ، ضاقت ا السبل إزاء 
ل اإلشكالية الثقافية يف حقبة التحرير والبناء حيث وقع التعارض واضحا جليا بني منط ثقافة قدمي تراثي اكتم

فلم . منوه وتطوره ضمن إشكالياته وقوالبه اخلاصة ، وبني منط حديث نشأ بعامل احلضارة األوربية احلديثة 
تعد إذن مقولة االحتاد واجلهاد ومهما أصر الباحث على إعالئها وتربيرها قادرة على استيعاب هذا التحول 

ة ، وضع املاضي يف مواجهة احلاضر واملستقبل وهذا الشرخ الذي دشنته الثقافة املغربية ومعها الثقافة العربي
التراث مقابل احلداثة ؛ الوحدة واهليمنة يف مقابل التعدد واالختالف ، هذا التعارض احلاسم هو ما جعل 
  .الباحث يأخذ مفهوم اإلبدال ويضطر إىل تعديل خطته التحقيبية أو القيام بتحقيب جديد يتبىن مفهوم اإلبدال

اإلبدال األول هو اإلبدال : راجعة اليت اختذها الباحث فإن األدب املغريب يتحكم فيه إبداالن وفقا هلذه امل     
وحيكم احلقبة املمتدة قبل تاريخ االستقالل ، ومشل ضمنيا كل احلقب األربع اليت اقترحها الباحث  التارخيي

  . وشكلت مشروعه األصلي يف حتقيب الثقافة املغربية 
هل . ين فهو إبدال جديد ؛ مضمونه الدفاع عن اهلوية مع االنفتاح على الثقافة اإلنسانية أما اإلبدال الثا    

الواقع أن ؟  يعين ذلك أن اإلبدال التارخيي ال يتوافق يف مضمونه وتوجهه مع االنفتاح على الثقافة اإلنسانية
ارية اجلديدة اليت أفرزا اجتاهات السلفية النهضوية نفسها كانت تؤمن بقضية التحديث وفقا للشروط احلض

احلضارة اإلنسانية احلديثة ، ومن مث فإن تصنيف الباحث ملضمون اإلبدال اجلديد يفتقر إىل الدقة ومييل إىل 
ولذلك فإنه يتجاهل . القراءة التوفيقية التربيرية يف تقييم اجتاهات احلداثة األدبية املغربية والعربية عموما 

وتتجلى توفيقية الباحث وتربيريته حني يقدم هذه الصيغة التوفيقية لإلبدال . ني الفارق احلاسم بني اإلبدال
اجلديد مبا هو إبدال جيمع بني الدفاع عن  اهلوية ؛ هدف اإلبدال التارخيي ، وبني االنفتاح على الثقافة 

   .اإلنسانية كهدف صميم يف إبدال جديد 
ا ترن بالشكل أو القالب ذلك أن التحول الذي ميس على أن املسألة ال تتعلق فقط باملضمون ولكنه    

القالب اإلبداعي واإلطار الشكلي املنهاجي للكتابة هو ما يصنع العالمة البارزة على حدوث تغيري أو انتقال 
يتجلى اإلبدال اجلديد يف « : نوعي يف عملية التطور الثقايف األديب، وهو ما جعل الباحث ينتهي إىل هذا احلكم 

إىل لغة الشعر وموسيقاه وتراكيبه ووظيفته ، وهو نظر مل مير خبلد أدباء اإلبدال التارخيي ، وهو إبدال دشن  النظر
إنه إبدال يتعلق إذن باخلروج عن مألوف القوالب الفنية . 523»...صنوفا من السرد غريبة على معتاد ذلك اإلبدال 

فمن هم رواد هذا اإلبدال إذن ؟ وما هي عيناته . ألدب املغريب طيلة عهوده املاضية األدبية اليت جرى عليها ا
من بني مؤسسي هذا اإلبدال من الشعراء أمحد ااطي وحممد « ؟  األدبية اليت تشكل جتسيدا ملضمونه وقوالبه

أهم هؤالء الشعراء تلقى  ومما يسجل أن. السرعييت وحممد اخلمار الكنوين وحممد امليموين وعبد الكرمي الطبال 
وقد تشبع بتقاليد القصيدة العربية املشرقية .  تعليمه كليا أو جزئيا باملشرق العريب مبا فيه مصر سوريا والعراق
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احلديثة ، وممن مل يدرس من هؤالء الشعراء باملشرق تلقى ما وصل إليه من دواوين وشعر، مثل شعر السياب 
   524»... والبيايت وعبد الصبور

إنه الثابت نفسه الذي يفرض حقيقته على . كان إبدال املغرب اجلديد صدى إلبدال املشرق أو حلداثته     
الباحث يف ما يتعلق مبنابع ظهور وتطور اجتاهات الثقافة املغربية ، ومل يكن هؤالء الشعراء سوى اجليل األول الذي 

تلى هؤالء الشعراء الرواد شعراء آخرون عاشوا يف أحضان « حلداثة املغربية فقد محل راية اإلبدال اجلديد أو ا
من بني هؤالء بن سامل محيش ، عبد اهللا راجع  . ثورات فنية واجتماعية عاملية وعانوا نكسات عربية وداخلية حملية 

   525»...وأمحد بلبداوي ، وبنيس ، وحممد بنصلحة 
باخلط ] كتابة بالتشكيل اخلطي  [ =الكاليغرافيةأما أبرز أشكال الكتابة اليت ظهرت لدى هؤالء فهي الكتابة     

أثر يف مجاعة من هؤالء وقد تلقف بنيس وعبد اهللا راجع « املغريب اليت سبق إىل ممارستها بن سامل محيش الذي 
اليغرافية باخلط املغريب وينظرون هلا ، فأصدر بنيس بيان وأمحد بلبداوي هذه املمارسة فبدأوا يكتبون قصائد ك

وأهم ما ركز عليه يف الكتابات . الكتابة ، مث كتب عليه أمحد بلبدواي حاشية ، وعبد اهللا راجع  اجلنون العقلي 
اء التنظريية هو حماولة التميز من شعراء املغرب السابقني من قدماء وحمدثني ، و من شعراء املشرق ، ومن شعر

   فهل كان يف هذا االجتاه األديب خصوصية مغربية مرتبطة بواقعه السياسي التارخيي والثقايف ؟ 526»...أوروبا
هذه التنظريات ال ميكن إخفاء مصادرها املشرقية واملغربية ، وإذا كانت تعرب عن مواقف « جييب الباحث بأن     

ثورات العلمية واألدبية والسياسية يف الغرب ، فإن األمر ليس كذلك يف املشرق ، ولذلك فإن أصيلة نابعة من ال
هذه التنظريات يف جمملها ليست إال إسقاطا آلراء مستقاة من ثقافة اعترهتا قطائع متعددة على ثقافة مل تعرف شيئا 

التيار الوطين السلفي املغريب منبثقا من التيار السلفي القومي املشرقي فإذا كان . 527»...ذا بال من تلك القطائع 
إن أطروحة . فإن التيار احلداثي ال حيمل أية خصوصية مغربية ، ألنه ال خيرج عن تأثريات احلداثة املشرقية الغربية 

  . يقدمه الباحث نفسهالباحث عن خصوصية الثقافة املغربية تفقد كل مربراهتا من داخل إطارها التحليلي الذي 
هي «  يف هذه احلقبة مل يتجاوز الباحث بالنسبة إىل عينات هذا اإلبدال اجلديد عناوين من آثاره البارزة      

  حدثنا مسلوخ الفقروردي سبحانك يا بلدي ،البن سامل محيش ،  كناس آش تقول ثورة الشتاء والصيف
لعبد اهللا  سالما وليشربوا البحارألمحد بنيس ،  سم الشرق، يف اجتاه صوتك العمودي ، ومواألمحد بلبداوي 

بيد أن ما جيب . على أن هذا االجتاه الكاليغرايف الصرف مل يعمر طويال فقد ختلى عنه معظم املمارسني له . راجع 
 تسجيله باهتمام هو صدور بعض األعمال الشعرية اليت جتمع بني التشكيل والشعر، ومن املمكن أن ينبثق عنها

   528»...اجتاه شعري إذا ما قامت على أساس اخللفية النظرية الواعية بأبعاد العالقة بني النوعني 
األول هو . جتلى اإلبدال اجلديد يف قالبني جديدين مغايرين ملألوف الكتابة األدبية يف املغرب كما يف املشرق     

ولكن . والثاين هو اجلمع بني الكتابة الشعرية وفن التشكيل. سم بواسطة الكتابة واخلط الكتابة الكاليغرافية أو الر
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يتجلى أيضا يف السرد بأنواعه املختلفة مثل آثار حممد زفزاف  « هذا اإلبدال مل يقتصر على الشعر وحده وإمنا 
وامليلودي شغموم ، وحممد وحممد شكري ، حممد اهلرادي ، إدريس اخلوري ، وأمحد بوزفور، حممد الدقمومي ، 

   529»...برادة ، وعبد اهللا العروي ، وأمحد املديين 
إن التجربة الكاليغرافية أو الفضائية كما دعاها أحد الباحثني املغاربة استندت إىل منظور مجايل حداثي يركز     

طباعي املألوف يف إخراج النص وفقا لتفضية جديدة االهتمام على البعد الفضائي للنص من أجل جتاوز العرض ال
توظف بطريقة الفتة عناصر السواد والبياض ، الرسم ، واخلط املغريب ؛ هذا العنصر األخري هو ما اختذته التجربة 

     530إلبراز اخلصوصية املغربية وحتطيم استبدادية املشرق ومآلية الغربالفضائية أداة 
على أن االجتاه الفضائي كان يستلهم يف الواقع جتارب احلداثيني من الغربيني و املشارقة ، وكان مترددا بني     

مفصحا «  املغربية من خالل البيانات اليت ألفها أعالمهااالنفتاح واالنغالق ،فقد جاء التنظري للتجربة الفضائية 
عن التجاذب بني قطيب املشرق والغرب ، فمن جهة توجد جتارب الفضائيني األوروبيني الثاوية صراحة        

أو ضمنا خلف البيانات ، ومن جهة ثانية هناك املشروع احلداثوي األدونيسي الذي يربز بوضوح يف لغتها 
وهكذا فباستثناء . 531» ...ألوروبيني وحداثة الشرق حيضر اخلط املغريب كرمز ينشد عربه التميزوبني جتارب ا

األشكال اخلطية املغربية اليت ظهرت ا نصوص هذا االجتاه ، فإن اخلصوصية املغربية بقيت بعيدة املنال خاصة 
املطاف عنصرا شكليا إضافيا بالنسبة إيل جوهر النص وبنيته ، حني  اجلديدة ظهرت يف اية" التفضية"أن تلك 

على أن الدعوة إىل اخلصوصية املغربية رمبا . 532أعاد الشعراء نشر نصوصهم وفق الكتابة الطباعية العادية
منحاها االنغالقي باسم التميز القول إن « كانت أحد األسباب اليت أدت إىل تالشي هذا االجتاه إذ ميكن 

القطري ثقافيا ، وكذا إجنازها يف معزل عن مقتضيات التلقي وشروطه احلضارية واالجتماعية ،  جعل منها وهي 
           533»... تتمحور حول الذات  جتربة جتنح حنو موهتا منذ الفترات األوىل لوالدهتا

حث مطلقا للروح أو الغاية اليت حترك هذا اإلبدال وحتدد خصوصيته وإمنا ميزه بقالبه الفين مل يتعرض البا    
املغاير مع أن الباحث مل يستند مطلقا يف منهاجيته التحقيبية إىل دور القالب اإلبداعي كعالمة ثقافية مميزة يف أية 

عيار حاسم يف العالقة بني األجناس فضال عن أنه مل ينظر إىل القالب نفسه كم. حقبة من احلقب السابقة 
وقد ظهر هذا املنحى واضحا يف دراسة آثار حقبة اهليمنة ، حني اعترب أن . األدبية أو بني األنواع الكتابية 

البالغة  الشعر ، التصوف الفلسفة ، الكالم ، األصول تنطق بغاية واحدة وروح واحد : مجيع احلقول املعرفية 
  . لكنه يف حقبة التحرير والبناء أخذ بالقالب كفارق بني إبدالني ، " االحتاد للجهاد"هو 
وإذا كان الباحث يغيب مضمون اإلبدال اجلديد وروحه باعتبار ما يطرحه من مواقف التعارض والنقد     

واملواجهة ليس باجتاه املاضي فحسب ، وإمنا جتاه النظام السياسي االجتماعي القائم ، سعيا منه لتربير 
ته، فإن اخللل املنهجي الذي يقع فيه ال يتعلق فقط بتوظيف مفهوم اإلبدال ضمن منهاجية مؤسسة على أطروح
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املفهوم نفسه إىل صيغة تفرغه  –أو حتريف  –فكرة الوحدة واالتصال من البداية حىت النهاية ؛ وال بتكييف 
رار يف مقصد يته وخطابه من مضمونه العلمي ليالئم منظور الباحث ، إذ يبدو ذلك غاية حاضرة باستم

ويتحول يف النهاية إىل صوت من الرنني والغرابة حيفظ قدرا من اهلالة العلمية يف مستوى التلقي ملشروع 
الباحث، لكنه إىل جانب ذلك كله يتعلق بتأسيس فكرة اإلبدال على مقومني خمتلفني ، فاإلبدال التارخيي قوامه 

. أما اإلبدال اجلديد فقوامه قوالب وتقنيات فنية جديدة ومغايرة . " االحتاد واجلهاد"روح العصر الذي هو 
وبتبسيط  –وال جيد صعوبة يف رد اإلبدالني إىل بعضهما ملغيا  –وكما هي طريقته دائما  –ولكن الباحث 

إذ  فقد ال حظ أن إبدال احلداثة مل يهيمن على الساحة الثقافية ،. كل جمال التعارض واملفارقة بينهما  –ظاهر 
فما . سرعان ما انبعث إىل جانبه اإلبدال التارخيي ينافسه مستفيدا من تغريات عاملية وأحداث وطنية مغربية 

  هي األحداث الوطنية إذن ؟ وما هي جتليات انبعاث اإلبدال القدمي ؟ 
وتراجع اإلبدال برز هذا اإلبدال يف أعوام الستني وأشتد ساعده يف سنوات السبعني « جييب الباحث أنه وملا     

اعتقد كثري من املهتمني أن اإلبدال اجلديد خال له اجلو ، لكن شاءت ظروف عاملية وقضايا وطنية أن ... القدمي 
حترير الصحراء وحترير باقي الثغور : وأهم القضايا الوطنية قضية استكمال حترير الوطن . تبعث اإلبدال القدمي 

ومنظمات سياسية حيتفلون بالذكريات التارخيية ايدة مثل وقعة وادي املختلفة ، هكذا عاد املغاربة حكومة 
املوقف من الظهري الرببري : وبعض املواقف الوطنية . املخازن ، معركة أنوال  معركة اهلري ، معركة بوغافر 

   .       534»... واالحتفال بتقدمي وثيقة االستقالل ، وذكرى عشرين غشت
إىل تقييم املوقف الثقايف املغريب املعاصر بإبداليه ؛ القدمي واجلديد من خالل  –إذن  –ينتهي الباحث     

وخيتزل الفعل الثقايف بكل واقعه .. حترير باقي الثغور . حترير الصحراء : القضايا السياسية للنظام املغريب 
تخذها املخزن املغريب واجهة دعائية لتأسيس شرعيته اإلشكايل يف حدث االحتفال باملناسبات التارخيية اليت ي

  . تأسيسا متواصال 
إا مراسيم هيمنة املخزن املغريب بأدلوجته السلطوية وتناقضه التارخيي، حيث تنشأ أدبيات املديح     

ور والتمجيد شعرا و نثرا، تردد أنشودة اجلهاد املخزين ووحدته ، وتأخذ األحالم مساحتها يف صياغة املنظ
املخزنية ، وتشيد املربرات واألسس التارخيية اليت جتذر امتداده يف املاضي " األنشودة "السياسي الفكري لتلك 

  . وشرعيته واستمرار يته يف احلاضر 
غري أن املخزن املغريب ميتد بظهوره التارخيي إىل زمن الفتح " حممد مفتاح"وماذا قالت أطروحة الباحث     

ذرا ؟ وماذا أكدت غري أن هذا املخزن هو عامل الوحدة واجلهاد يف مهمة بدأت قبل اإلسالمي رسوخا وجت
أربعة عشرة قرنا وهي مستمرة إىل اآلن باجتاه اجلهاد ووحدة األمة املغربية ؟ وماذا أكد غري أن الثقافة املغربية 

؟ وماذا يبقى خارج  تصدح منذ حقب متوالية لسانا للوحدة واجلهاد اللذين تأسسا يف ظل إرادة املخزن
التراث املغريب من ثقافة املغرب الكبري، حيث تنطوي اإلمارات والدول وأعمال التراث املغاريب بأعالمه 
واجتاهاا كلها حتت راية املخزن التوحيدية اجلهادية ؟ وحىت احلداثة أو ما أمساه الباحث باإلبدال اجلديد مل 
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ليس ] القدمي واجلديد[اإلبدالني « ولذلك أكد الباحث أخري أن  ،يكن بوسعها إال اإلذعان هلذه األدلوجة 
بينهما تناقض ، ولكنهما يشتركان معا يف كثري من املبادئ اليت قامت عليها احلركة املغربية الوطنية احلديثة 

وللجهاد األكرب لبناء الدولة …اليت هدفت ودف إىل التوحيد للجهاد األصغر لتحرير الوطن
    535»...العصرية

الواقع أننا إزاء أنشودة سياسية إيديولوجية تتماها مع اخلطاب الرمسي للمخزن املغريب ، وتضع يف مقام     
مهمة البحث العلمي يف مواجهة إشكال التحقيب ؛ اإلشكال الذي حيتمل حبكم انفتاحه على " اإلنشاد األديب"

حلظ األوفر من التوظيف اإليديولوجي السياسي الذي دفع به الباحث إىل صياغة التاريخ والثقافة والسياسية ا
أما . سياسية تارخيية لشرعية النظام املخزين ، هي اليت تظهر يف اية حتليله الغاية األبرز يف مشروع التحقيب 

راح يؤكد يف مواضع إثبات خصوصية الثقافية املغربية فهي الغاية اليت تعثر الباحث مرارا يف توضيحها حني 
  .  خمتلفة من حتليله يف إطار احلقب الثالث كيف أن اجتاهات الثقافة املغربية تولدت بالتأثري املباشر لثقافة املشرق

إىل ما يشبه التسليم املتحفظ قليال مبركزية املشرق ومرجعيته  –يف خالصة ألطروحته  –وهكذا انتهى الباحث     
األشكال ، واملوضوعات  : جيب التفرقة بني ثالثة مفاهيم أساسية هي ... « : يقول املؤكدة لألدب املغريب حيث

فمن حيث األشكال حافظ األدب املغريب على األشكال الشعرية املشرقية الفصيحة ، ولكن خلق . والروح 
بط مصريه ومن حيث املوضوعات فقد تناوهلا هي نفسها ، فاألدب املغريب مرت… أشكاال خاصة به مثل امللحون 

إن املؤثر الثاين الغريب السياسي االجتماعي والثقايف هو الذي منح األدب املغريب خصوصيته ... باألدب املشرقي
األشكال نفسها إال الشعر امللحون وهو يف الواقع شكل عرفه املشرق  .536»...وروحه اللذين حتدثنا عنهما 

االحتاد " ؛ املوضوعات نفسها ، فأية خصوصية ينشد الباحث ؟ إنه روح األدب املغريب أيضا كما املغرب 
  .   الذي نشأ بفعل املواجهة مع األجنيب " للجهاد 

الواقع أن هذا الروح هو ما مل ميكن إثباته حبال ، ليس فقط ألنه ال يتعلق مبظاهر ثقافية موضوعية ميكن     
لبحث يف هذه الفرضية قد انتهى إىل أا فكرة تنحصر يف غرض أديب هو التأكد من وجودها ، ولكن ألن ا

. ، وهو غرض مل خيتص بالثقافة املغربية وإمنا عم حضوره األدب العريب بصفة عامة "أدب اجلهاد واالحتاد "
يف هذا فكلما نشأت املواجهة مع األجنيب منت موضوعة اجلهاد واالحتاد يف األدب املشرقي أو املغريب ، وميكن 

إنه ظاهرة أدبية عامة ترتبط موضوعتها . الباب رصد غرض شعري عرف قدميا وحديثا يف الثقافة العربية 
روح أديب "بظروف حمددة هي املواجهة ضد األجنيب ، ولذلك ال يصح منطقيا االستناد إليه يف استخالص 

يقة هلا كياا األديب الثقايف الواضح ومن هنا ال تظهر أطروحة الباحث يف مسألة اخلصوصية حق.  "تارخيي عام
الذي ميكن تربير وجوده ، وإمنا تنكشف فرضية تربيرية حتاول أن تعيد توصيف القراءة للتاريخ املغاريب 

استكمال التحرير "إن عنوان هذه احلقبة األخرية  . واملغريب مبا يعضد سياسيا وثقافيا سلطة النظام املخزين 
اليت يصكها " اجلوفاء"و شعار سياسي مباشر يبدو منسجما متاما مع تلك الشعارات ه" وبناء الدولة العصرية
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املخزن املغريب ، فالباحث الذي متاهي مع خطاب املخزن إسنادا لشرعيته ، يبدو أخريا وقد اندجمت لغته بلغة 
التواصل واالتصال " الشعار السياسي املخزين لتكون اجلوائز السنوية التقديرية ألعماله اليت حيضى ا عالمة

  " .راعية"وبني املخزن كسلطة " كمثقف عضوي"والوحدة بينه " واالنسجام
التأكيد على أن  –إذن  –ويف الصورة النهائية اليت تأخذ مدى التحليل يف هذا الفصل من الدراسة ميكن      

ن ، مل ينجح يف اإلقناع بأي مشروع الباحث للتحقيب وفيما عدا املقاصد األدلوجية اليت تعلو حبضورها املهيم
فال الروح الثقايف املغريب الذي اقترحه الباحث ثبت حضوره كمبدأ موجه لثقافة . من رهاناته األدبية العلمية 

املغرب ، وال اخلصوصية الثقافية املغربية مت إخراجها من دائرة النفي ، وفضال عن ذلك كله ال رهان التحليل 
رهان حاسم لدى الباحث أمام مشروع التحقيب ، مت اإليفاء بشروطه املنهجية العلمي املنهاجي الذي ظهر ك

وهكذا فإن مشروع حممد مفتاح ال ميلك تربيره ضمن آفاق . العلمية يف إطار عملية القراءة والتحليل 
التحليل العلمي الذي يستلهم وينقد به املاضي ويستشرف به املستقبل ، ولكنه يقع بكل عناصره يف بؤرة 

  .األدلوجي الذي يؤدي وظيفته يف التماهي مع خطاب املخزن املغريب ومشروعه  –لعمل السياسي ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اخلامتة 
على مدى التحليل الذي أجنزته هذه الدراسة عن مشروع الباحث حممد مفتاح يف حتقيب الثقافة املغربية  كان     

تناسبة ، من حيث القيمة واملشروعية العلمية يف استجابتها اإلصرار قائما يف حماولة للوصول إىل نتائج واضحة وم
مبا أحل فيه من أبعاد مركزية حامسة طرحها على أرض التحليل لرهان التحقيب الثقايف الذي أجنزه الباحث، 

الثقايف  وحتليل اخلطاب ، تعلقت يف عناوينها البارزة بإشكال املنهج ؛ إعادة قراءة التاريخ ؛ إعادة قراءة 
إعادة صياغة املاضي وفقا ملطالب و مستلزمات احلاضر  –ورمبا أخطر منه  - راث املغاريب  وفضال عن ذلك الت

  .السياسي املغريب يف اجتاهاته املهيمنة سياسيا وثقافيا 
الذي انطلق منه البحث بإضاءة الوضع املعريف إلشكال التحقيب يف تواريخ اآلدب والثقافة التمهيد لقد تكفل     
انبثاقه التارخيي ؛ املنهج الذي تأسس عليه ؛ قضاياه األساسية ، خاصة تلك اليت شكلت حماور مشتركة : بية العر

  :مع مشروع الباحث حممد مفتاح ، و اندرجت حتديدا يف مسألتني حامستني



  

  حيث راجع حممد مفتاح ارانه لدى مؤرخي اآلداب باملقياس السياسي : أساس التحقيب : األوىل
إذ اجته الباحث إىل نقض ما هو سائد من حكم تبعية ثقافة املغرب  :عالقة الثقافة املغربية باملشرق : ية والثان

  .لثقافة املشرق حبثا عن خصوصيتها املتميزة 
فقد وضعت هدفا هلا استكشاف عناصر املشروع ذاته ؛ منهاجيته ، بنيته  أما الفصول الثالثة للدراسة ،      

األدلوجية ؛ ومن مث فإن النتائج اليت اطمأن إليها البحث ضمن اإلطار التحليلي الذي اختاره  –مقصديته السياسية 
والتزم به ، وبصرف النظر عن املواقف والعناصر واملتابعات التفصيلية اليت انبثقت يف موضعها املناسب من سياقه  

  . ميكن إعادة إبرازها يف ضوء الترتيب املنهجي الذي سارت عليه الدراسة
صناعة نظرية اللذين شكال املرتكز األول لدى الباحث مبا وضع فيهما من  فعلى صعيد الرؤية واملنهج    

اصطالحية ملفتة ومعقدة أحيانا ؛ استعاد الباحث املنظور اهلرمسي الذي شكل عنوان التيارات الفلسفية 
بني موجودات العامل املختلفة ؛ ويسمح قدميا وحديثا، الذي يتأسس على مبادئ التشابه والتداخل  الالعقالنية

لقد . بعقد الصالت وإجراء الروابط بني االجتاهات املختلفة واملتغايرة بل املتعارضة أيضا  "املماثلة"بآلية تفكريه ؛ 
إذ جعلها عنوانا آلخر كتبه هي املدخل  –أخريا  –مساها الباحث كما  537كانت الرؤية اهلرمسية ؛ أو رؤيا التماثل

الفلسفي لتربير أطروحته يف تشييد الوحدة للتاريخ والثقافة املغربيني ، حيث مت إسقاط مجيع عناصر االختالف 
  .والتصادم ، وحىت التنوع يف الصورة النهائية اليت صاغها التحقيب 

أدلوجية مقصودة من  –وإذا كانت هذه الرؤية قد أسعفت الباحث يف تشييد فكرة الوحدة كغاية سياسية     
إجراء عملية التحقيب ذاهتا ؛ فإهنا من جانب آخر مل تستجب بأي مستوى من الرتوع النقدي حنو الواقع أو 

الفلسفية ؛ وتوافقت بالسر اهلرمسي  التاريخ أو التراث ؛ ولذلك تطابقت املقوالت التراثية األصولية والكالمية
صورة متعالية من االنسجام انتفي فـيها كل تعـارض  –يف قراءة الباحث  –احلركات السياسية املذهبية لتحقق 

  . أو تناقض صنعته وشهدت به عوامل التاريخ وعوامل الفكر أيضا على مر العصور املاضية 
 لتأويل املفتوح ؛ اللذين أتاحا للباحث أن يشيد الدالالت اليت خيتارهاهكذا كان الطابع التربيري واستراتيجية ا    

الالعقالنية اليت فضل أن يصوغ  –املغربية  مها رهانه احلقيقي من االحنياز إىل هذه الرؤية اهلرمسية  فقراءته للثقافة
  . بشأهنا توصيفا قيميا إجيابيا حني اعتربها رؤية مشولية أو شاملة 

النسقية ، حيث استجمع الباحث املبادئ واملفاهيم النظرية اليت  –ؤية انبثقت املنهاجية الشمولية من هذه الر    
 الـمورثات/ الوسط ،  االختالف/ كالتشابه أطرت مشروعه التحقييب ، وكان تكـاثرها ملفتا من ثنائيات 

مث انفتاحها على استعمال آليات  مالتشابه ، التدريج ؛ االتصال ، االنسجا: إىل رباعيات  الدينامية/ التفاعل 
النسق البنيوي إىل التشاكل كمفهوم سيميائي ،إىل نظرية القراءة التداولية ، إىل جانب من : منهاجية متغايرة 

  .من أطروحة العلم املعريف يف إطار نظرية االستعارة التفاعلية 
بالغني رهان التجريب العلمي ملفاهيم  ومحاسكان التحليل النظري لتلك التوليفة املنهاجية حيمل بوعي     

وآليات اعتربها جوهر البحث العلمي املعاصر، دون أدىن مراقبة إىل ما يطرحه هذا الرهان من عدم مالءمة 
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الذي هو شرط حاسم لتحقق وجود " االنسجام املنطقي واملنهاجي"إزاء ميدان التحليل الثقايف ، وغياب 
   املنهج ومن مث فاعليته

ن هذا املنحى وحده هو اجلانب األبرز الذي انتهى إليه البحث بشأن قضية املنهج يف مشروع حممد مل يك    
كانت تطرح وباستمرار على مفتاح، ذلك أن الصناعة االصطالحية النظرية اليت أخذت القسم األكرب من اهتمامه 

ه بأعراض إشكالية ترمجة املصطلح مستوى التلقي اجتاها واضحا حنو التعقيد والغرابة ، أمكن ربطه يف جانب من
املنهاجي النقدي األجنيب ؛ ويف جانبه اآلخر بسعي الباحث إىل حتقيق قدر من التميز واجلدة عرب صناعة نظرية 

هل كان هناك عالقة .  ترن بالغرابة لتلفت االنتباه إىل نفسها ، وحتاول بأية طريقة حفظ مسافة ما إزاء قارئها
  ؟  ي للباحث وبني فرضية التحقيب ذاابني االختبار املنهج

الواقع أن عناصر املنهاجية النسقية وما أقرته من مفاهيم التشابه ، االنسجام ، االتصال ،النسق والتفاعل بني     
ضرورية لتربير أطروحة " كتوليفة منهاجية"األنساق الثقافية االجتماعية ، كل أولئك يظهر يف التحليل األخري 

  .لثقافة املغربية الوحدة يف ا
ومن هنا فقد كانت النتيجة اليت اطمأن إليها البحث على صعيد املنهج هي أن املنهاجية موجهة ومصاغة     

فلم تكن قضية املنهج رهانا علميا يسعى الباحث إىل .  وفقا ملقتضى األطروحة السياسية األدلوجية للباحث
دية وانسجامه املنطقي ، بل هو رهان من أجل استدعاء كل توثيق أصالته العلمية وفاعليته التحليلية النق

اآلليات اليت تسمح بتربير ما ميكن من فرضية التحقيب ، فاألدلوجة هي ما يصوغ املنـهج يف مشـروع 
  . حممد مفتاح

حيث أراد الباحث أن يتجاوز مقررات التحقيب السياسي ، فقد استند إىل  أما يف مستوى األطروحة نفسها    
اإلبستمي ؛ وأفق : بدال من أساسني آخرين مها  –دومنا حتديد نظري  –وم روح العصر الذي اختاره مفه

وإذا كان الباحث قد أغفل املضمون الفلسفي لروح العصر . االنتظار؛ اعتربمها غري مناسبني للثقافة املغربية 
فقد اختذ منه املستند األول يف كمفهوم هيجلي ، من أجل أن يتخلص من مستلزماته املنهاجية واملعرفية ؛ 

كغاية ووظيفة جسدت خصوصية الثقافة " االحتاد واجلهاد"وضع أطروحة التحقيب اليت نصت على روح 
التأكيد على  –بصورة تربيرية  –كصيغة مفرغة تراكم " روح العصر"لقد وظف  .املغربية عرب تارخيها الطويل 

  .ملغربيني ثابت الوحدة واجلهاد يف الثقافة والتاريخ ا
إهنا األطروحة اليت مت على أساسها تقسيم ذلك التاريخ إىل أربع حقب ، واليت اختلفت آمادها واحتدت     

تشييدا سياسيا أدلوجيا مل يربره أي سند  –يف منظور التحليل الذي أجنزنه الدراسة  –مضامينها ، وظهرت 
يف الرؤية  –لقد ظهرت فرضية التحقيب . التماسه تارخيي أو علمي أو منهاجي أو حىت ثقايف جهد الباحث يف 

وكان استغالل املضمون الديين . وتناقضه  شعارا يقفز على كل حركية الواقع التارخيي وتعقيده –الفاحصة 
ذي األبعاد املقدسة لفكريت االحتاد واجلهاد واضحا وجليا ، من أجل إضفاء الوحدة على املاضي وبناء 

  . الشرعية للحاضر 



  

اهليمنة التحصني ؛ البعث  : وعلى صعيد البنية التحقيبية اليت أفضت إليها األطروحة تشكلت حقب أربع هي    
:  استكمال التحرير وبناء الدولة العصرية ، وحتددت نقطة انطالقها التارخيية من سنة الفتح اإلسالمي لألندلس

  . هـ 92
اجتاه الرتعة اإلقليمية الذي اندس ضمن سردية الباحث  وقد ظهر جليا يف إطار الفحص الذي أجنزته الدراسة    

الثقايف للمغرب الكبري عن إطاره التارخيي  –حيث فصل التراث السياسي . اليت صاغ ا حتقيبه ؛ بنيته ومضمونه 
ومن مث اكتسب التراث اإلسالمي املغاريب . الثقايف ليوصل بالتاريخ الوطين للمغرب األقصى كحلقة تأسيسية 

دلسي يف ظل التحقيب املقترح هويته اجلديدة كجزء من االمتداد التارخيي السياسي الثقايف لكيان املغرب األن
املركز الذي انطلقت منه وعادت إليه حركة التاريخ الثقايف  –ضمن قراءة الباحث  –األقصى ، الذي شكل 

  . العريب اإلسالمي يف الغرب اإلسالمي كله 
بتعارض منهاجي محلته بنية التحقيب ذاا حني جعل من تاريخ قترن لدى الباحث هذا املنحى األدلوجي ا    

فتح األندلس منطلق التاريخ الثقايف املغريب ، ومل يعد بوسع أطروحته استيعاب املراحل السابقة من تاريخ 
ها حتقيبا قائما على املغرب وثقافته ، منتهيا بذلك إىل تكريس قطيعة حادة يف التاريخ الثقايف املغريب مشيدا علي

  .تعارض املنهاجية النظرية مع التطبيق  –وبكل وضوح وبساطة  –إنه . مبدأ االتصال 
يف أوهلا حقبة . ويف ظل بنية التحقيب هذه أجنز الباحث قراءته ملضامني الثقافة املغربية واجتاهاهتا يف كل حقبة     

ينات أصولية وبالغية وكالمية وتصوفية ألبرز أعالم املغرب من خالل ع اهليمنة اليت مشلت قراءة التراث املغاريب
السجلماسي ؛ ابن رشد ؛ الشاطيب ؛ ابن طفيل ؛ ابن اخلطيب ؛ املكاليت ، ملتزمة املنحى األدلوجي : واألندلس

يف أفق  –الفرضية اليت ظهرت السياسي إذ أخضعت التراث وبدوغماتية صارخة إىل وظيفة االحتاد واجلهاد ؛ 
مشيدة ومفارقة لواقع النصوص وغاياا يف إطار جنسها وسياقها الثقايف ، مفضية إىل منظور  –سة الدرا

اختزايل للتراث ، يلغي ما فيه من تعدد واختالف وسجال وتعارض ، مما ميكن أن يأخذ مدلوله اإلجيايب بالنسبة 
  .إىل احلاضر الثقايف 

إشكالية االختالف يف قراءة النص الديين وما  –رة الوحدة لصاحل فك –وإذا كانت قراءة الباحث قد غيبت     
نشأ عنها من اجتاهات مذهبية فكرية ، شكل اصطراعها على أرض النص معركة حقيقية يف مستوى التأويل 
والواقع السياسي ، وصادر فيها كل طرف امتالك احلقيقة ، وكان هلا ضحايا أوهلم الفكر الفلسفي الذي 

من جانب  –القراءة  –قصاء ؛ وكان فيه ابن رشد شاهدا على عمق ذلك الصراع ، فإا أصابته التهمة واإل
آخر ويف نفس املنحى األدلوجي التربيري قد غيبت بنية التناقض املذهيب القبلي اليت شكلت حمددا أوال حلركة 

لي املتحفز للسلطة السلطة وأهدافها عرب تاريخ املغرب الكبري ومنه املغرب األقصى ، إذ كان الصراع القب
بذريعة املذهب الديين يأخذ املساحة األكرب، واملبادرة السياسية األوىل واألخرية يف تاريخ السلطة املغاربية 

وذلك حتديدا ما جعل احلروب الداخلية متأل األفق يف الواقع السياسي املغريب خالل ما دعاه . واملغربية 
  .الباحث حبقبة اهليمنة 

  التحصني ؛ البعث ؛ استكمال التحرير والبناء:  قب الثالث اليت توالت بعد حقبة اهليمنةويف مدى احل    
ظلت أطروحة الباحث تكرر نفسها منحصرة يف تتبع غرض أديب موضوعته االحتاد واجلهاد ، مكتفية باملقال من 



  

ألقصى ذاا إذ جعل وهكذا مت اختزال ثقافة املغرب ا. البيت أو البيتني أو عنوان مؤلف لتؤكد حضورها 
  .ملمحها البارز هو أدبيات املناسبات االحتفالية 

املستوى من حتليل الباحث متاهى خطابه مع اخلطاب الرمسي للنظام املغريب ، إذ اندجمت لغته بلغة  ويف هذا    
كان من نتائج و. الشعار السياسي ذاته يف وصف احلقبة األخرية حبقبة استكمال التحرير وبناء الدولة العصرية 

هذا االندماج انصراف الباحث عن أي نزوع نقدي للكشف عن تناقضات املخزن سواء يف مستوى العالقة مع 
السيبة  / املخزن : حكمت وضعية الشرخ واالنفصال اليت جسدا ثنائية سياسية تارخيية ثقافية هياتمع حيث 

العالقة مع األجنيب حيث مل خيرج موقفه يف أغلب عهوده وكانت املواجهة بينهما ثابتا تارخييا ، أم يف مستوى 
  .التارخيية عن حدود املهادنة واالستسالم 

يتعلق األول بالتراجع عن ويف هذا االجتاه ختلى الباحث عن شرطني منهاجيني حامسني يف مشروع حتقيبه ؛     
احلقول املعرفية مقتصرا على جمال الغرض املشتمل على أنساق فرعية ، إذا أمهل مجيع  مفهوم النسق الثقايف العام

أما الثاين فيتجلى يف العدول عن التحليل املنهاجي الذي اجتهد الباحث يف إجنازه عند مقاربة . األديب الواحد 
ونتيجة هلذا اإلجراء الذي انتهت إليه . العينات التراثية ، واالكتفاء بعملية االستشهاد والتمثيل اتزأ 

كأساس نظري لعملية التحقيب إذ حتول يف ايات املشروع " روح العصر"سقط أيضا مفهوم أطروحة الباحث 
  " . االحتاد واجلهاد: "إىل جمرد موضوعة أدبية عنواا 

وهي تلتف على اجلوانب اإلشكالية من قضية لقد ظهرت أطروحة الباحث يف املرحلة األخرية من حتقيبه ،     
وذلك بإصرارها الدوغمائي على  –وكل اتمعات العربية  –هت اتمع املغريب احلداثة كإشكالية ثقافية واج

هيمنة روح االحتاد واجلهاد يف الثقافة املغربية احلديثة رغم التعارضات اجلوهرية اليت أفرزا إشكالية التحديث 
  .مبرجعياا املختلفة 

انبثاق احلركة الثقافية املغربية احلديثة اصطدم بتأثري  هي أن الباحث وهو يؤرخ –هنا  –على أن النتيجة األبرز     
املشرق احلاسم ، حيث كانت التيارات الفكرية الدينية والقومية الليربالية هي ما أهلمت بل أطرت تيارات الفكر 

  .املغريب ، بدء بالوهابية اليت اجتهد املخزن ذاته يف استدعائها وتوظيفها دينيا وسياسيا
ملغرب احلديث مستندا يف وضه الثقايف بل مرنا لتأثري املشرق مرة أخرى ، كأمنا هو قدر وهكذا بدا ا    

وبذلك سقطت أيضا دعوى اخلصوصية الثقافية املغربية . تارخيي ثقايف حاول الباحث مزامحته دومنا جدوى 
  .اليت شكلت رهانا مركزيا لدى الباحث 

فرضية تأكد : وقد أخل باألسس الثالثة اليت حاول االستناد إليها لقد بدا حتقيب الباحث حممد مفتاح أخريا    
تعاليها عن حركية الواقع السياسي والثقايف املغاريب واملغريب ؛ أساس حتقيب؛ روح عصر ؛ مت اختزاله إىل غرض 

ار الثقافية لثالث من أديب ؛ وبنية منهاجية حتليلية اختربت لغايات تربيرية ، قبل أن يتم إمهاهلا هنائيا عند تناول اآلث
علت حبضورها  وهكذا ففي ما عدا املقاصد اإليديولوجية اليت. احلقب األربع اليت افترضها مشروع التحقيب 

املهيمن ، مل ينجح الباحث يف اإلقناع بأي من رهاناته العلمية اليت تعلقت بإجناز شروط حتليل وقراءة منهاجية 
  .                                            غربية منسجمة وإثبات خصوصية ما للثقافة امل
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