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        قسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربية        

        لكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغات
        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    - - - - جيجلجيجلجيجلجيجلجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يُعد مرشوع طه عبد الرمحن يف النظر ٕاىل   

الرتاث من املشاريع املمتزية، حيث ٔاقبل عىل 
eحثا يف االٓليات اليت ٔانتجته فوجد  الرتاث 

ٔان أالصل التداويل ٔامه ما ميزي الرتاث العريب 
إالساليم، مما توجب عليه اسـتنباط املهنج 
التداويل اxي انبنت عليه املامرسة الرتاثية 

ٔامه ٔاراكهنا  نتاجه أالصيل نظرية متاكمz،فاكن 
ا�ال التداويل عند  ممفا مفهو  .ا�ال التداويل

؟ وما يه  هطه عبد الرمحن وما خصائص
القواعد اليت تأسس علهيا ؟ وفمي تمتثل ٔامهيته 

ٔاي  eلنسـبة للرتاث وللواقع املعارص ؟ وٕاىل
  مدى لقي �ه�م من الباحثني؟ 

  
  
  

                    ABSTARCT:  

      Taha Abd el Rahmen’s project 

which looks at the heritage is 

considered one of the most 

impressive projects,  where he has 

come to the heritage by looking into 

its produced mechanism; so he has 

found that the authentic deliberative 

is the most important characteristic of 

the Arab-Muslim heritage, which  

obliged him to deduce the 

deliberative approach that built the 

traditional practice , so his original 

product was an integrated theory 

which is based on the deliberative 

field. So what is the concept of the 

deliberative field according to Taha 

Abd el Rahmen and what are its 

characteristics? What are the rules 

that established it? And what is its 

importance for the heritage and the 

contemporary reality? And to what 

extent it had attracted the intention of 

the researcher 
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يُعد طه عبد الرمحن ٔاول من اسـتعمل مصطلح التداولية وطرحه بديال عن املصطلح 
املطلوب حقه، eعتبار    ٔالنه يويف«منذ مطلع السـبعينيات؛ )   Pragmatics(الغريب

، ومهـا املبـدآن أالساسـيان للتداوليات اليت  1»داللته عىل معنيي �سـتعامل والتفـاعل معا
_ و ٕان ٔامكن –ا»راسات اليت ختتص بوصف  «الرمحن بأهنا يعرفـــــها طه عبد 

هبا " ا»الني"وبني "مدلوالهتا"ا»وال الطبيعية و" بتفسيـــــر العـــــــــالقات اليت جتمع بني
  .  ٔاي مسـتخدمهيا  2»

وهذا التعريف طبعا ال خيتلف عن تعريف شارل موريس ٔاول من تنبه للبعد التداويل 
ينظر ٕاىل العالمة eعتبار  الرتكييب  بعد الرتكييب وا»اليل؛ فلنئ اكن البعدللعالمة فضال عن ال 

قدرهتا عىل �نضواء داخل مقاطع من عالمات ٔاخرى وفق قواعد تأليفية بعيهنا 
البعد   ينظر ٕاىل العالمة يف هذا ا�ال eعتبـار عالقتــــها مبا تدل عليه، فٕان  ا»اليل والبعد

   3 . ريقة اليت يسـتعمـــــل من خاللها املتـلقي هـذه العالمةيتوىل الطـــ  التداويل
أوسع من ) فا»الÃ(الثاليث للعالمة هو تقسـمي منطقي متدّرج يف التوسع  فهذا التقسـمي 
ٔاوسع من ا»الÃ ٕاذ يزيد علهيا ) التداول(ٕاذ تزيد عليه بعنرص املدلول، و) الرتكيب(

eلتعبري ) تضمن ٔاقوى(ٔاو ) اسـتغراق(سـتوÆت عالقة، فتقوم بني هذه امل )الناطق(بعنرص
  .  4الرÆيض

فالتداولية هتمت بدراسة أالفعال الÍمية الصادرة عن املتلكمني، وذË بفهم القواعد 
كام  ،واملواضعات اللغوية و�ج�عية وا»ينية والعرفية اليت خيضع لها الفعل الÍيم الناحج

وهبذا جندها , صري نظرية عامة للفعل والنشاط إالنساينتسعى ٕاىل جتاوز حدود اخلطاب، لت
مبفاهميها أالساسـية اكلسـياق، وغرض املتلكم، وٕافادة السامع، ومراعاة العالقة بني ٔاطراف 

  .اخلطاب، ومفهوم أالفعال الÍمية ميكن ٔان تكون ٔاداة من ٔادوات قراءة الرتاث العريب
 قراءته للرتاث مسـتفيدا من اجلانب وهذا ما اشـتغل عليه طه عبد الرمحن يف         

التداويل لßرس الفلسفي والÍيم من ٔاجل صياغة قواعد تداولية للخطاب الفكري، 
 –التداخل :(نظريته التاكملية للنظر يف الرتاث، ٔاقاàا عىل ٔاصول ثالث   تبلورت يف

فالتداخل مسة املامرسة الرتاثية ومظهر تاكملها، اxي جتسد يف   ؛ 5)التقريب –التداول 
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خصوصية جمالها التداويل ، ٔاما التقريب التداويل فهو مهنج يف تأصيل املنقول، ٔاي لك ما 
  .هو خارج عن نطاق ا�ال التداويل أالصيل

جتىل املهنج التداويل عند طه عبد الرمحن يف استæره ملهنجية املناظرة ؛ ويه فعل تداويل 
  عرض دعوى : ثالثة ، ويه ٔاساسـية) تَُلكمية  ٔافعاال( العامة  هامن رشوط  ،ٔالن eمتياز

  ) إالثبات(  ٔاو) و عرض دليل عىل ا»عوى و يسمة التدليل ) �دعاء( و يسمى 
وظائف « فاملناظرة تنبين عىل .  6 )املنع ( عوى و يطلق علية و اعرتاض عىل هذه ا»

، كام تنبين عىل طلب العمل و طلب العمل eملعلوممنطقية تأخذ مببدٔا �شرتاك مع الغري يف 
  فهـي متثل خطاe اسـتدالليا يقوم عىل   7» .وظائف منطقية تأخذ مببدٔا �شرتاك مع الغري

 ) z( و ) املقابzامل) املفاعñ؛ يكون فهيا املناظر سواء اكن عارضا ٔاو معرتضا هادفا ةو
  . بعرضه ٔاو اعرتاضه ٕاىل  تصديق غريه عارضا اكن ٔاو معرتضا

للتفصيل ال يف النظرية و ال يف مهنجها ، فقد اهمت البحث بتسليط   و ٔالن املقام ال يسع 
Ëصل من ٔاصول نظرية طه عبد الرمحن، وذôٔ ال التداويل� eلوقوف عىل الضوء عىل ا

تتبع   تأسست علهيا قواعده ، مث   واملعايري اليت   مفهومه اللغوي و�صطالõ، فالرشوط
االٓفات اليت تلحق ٔاصوø  وما ينجر عهنا من ٔارضار تعيق ٔاصول ا�ال التداويل وقواعدها  

  . من تأدية وظيفهتا، ويف اخلتام بينا ٔامهية ا�ـال التـداويل
  
        ::::    املفهوم واخلصائصاملفهوم واخلصائصاملفهوم واخلصائصاملفهوم واخلصائص: : : : لتداويللتداويللتداويللتداويلا�ال اا�ال اا�ال اا�ال ا_ _ _ _     1111

يقدم طه عبد الرمحن ا�ال التداول إالساليم العريب eعتباره ا»عامة أالساسـية اليت       
تستند ٕالهيا نظريته يف تاكمل الرتاث، وكذا eعتباره ٔاداة من ٔادوات تقومي 

تقتيض؛   واليت" دعوى التداول أالصيل"ينطلق طه عبد الرمحن مما ٔاسامه    xا 8.الرتاث
ٔان املامرسة الرتاثية ال ميكن تقوميها ما مل يتحدد جمالها التداويل اxي يمتزي عن غريه من 
ا�االت ، حبيث حتمكه قواعد منبثقة من املامرسة الرتاثية يف حد ذاهتا،  واليت مبوجب 

øيف قو Ëىل وال سبيل إ  « :إالخالل هبا ، ٔاو بأي قاعدة مهنا سـترتك آفة من االٓفات، وذ
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تقومي املامرسة الرتاثية ما مل حيصل �ستناد ٕاىل جمال تداويل ممتزي عن غريه من ا�االت 
     9» .بأوصاف خاصة و منضبط بقواعد حمددة يؤدي إالخالل هبا ٕاىل آفات ترض هذه املامرسة 

طه عبد الرمحن عىل رضورة متزي ا�ال التداويل عن غريه من ا�االت    تتأسس دعوى 
، ومن  10ٔاصل يف الرتاث العريب إالساليم   ية و الفكرية ؛ ٔالن التداول حسب طهالثقاف 

وهذا ال . البد من الرجوع لهذا أالصل حىت يتسـىن فهم الرتاث واالٓليات اليت انبىن علهيا  مث
يتأىت ٕاال مبعرفة القواعد اليت تضبط هذا ا�ال واالٓفات اليت حتدث يف حاÃ عدم �لزتام  

  .هبا
                    ::::    مفهوم ا�ال التداويل لغةمفهوم ا�ال التداويل لغةمفهوم ا�ال التداويل لغةمفهوم ا�ال التداويل لغة    ____    1111_ _ _ _     1111
خادم للمعىن �صطالõ وبقدر تاكملهام يؤدÆن   املعىن اللغوي يرى طه عبد الرمحن ٔان 

وظيفة التبليغ، و عليه ، فٕان مفهوم ا�ال التداويل من الناحية اللغوية ينظر فيه من 
ا لفظة التداول واليت ٔاوال معىن التداول مث معىن ا�ال، مفن املعاين اليت تضمنهت: جانبني

 õبني املتفاعلني ، " ا»وران"و" النقل"تدمع املعىن �صطال zوتتضمن داللهتام معىن النق
فيكون التداول جامعا بني جانبني اثنني " التواصل" ٔاو كام ٔارادها طه عبد الرمحن معىن 

   11. فعلالتواصل والتفاعل؛ مفقتىض التداول؛ ٕاذن ٔان يكون القول موصوال eل: هام
ٔاما لفظ ا�ال فيعىن التجوال اxي يدل عىل ا»وران وهذا املعىن يشرتك مع التداول يف 

�ال حسب طه هو حتديد ماكن وزمان هذه معىن احلركة والنقz، فيكون املراد من ا
zال والتداول يتضافران لتعزيز املفهوم    فاملفهوم اللغوي.  12احلركة والنق�للك من ا
õصطال� .  

  
        ::::    املعاملعاملعاملعىنىنىنىن �صطالõ للمجال التداويل �صطالõ للمجال التداويل �صطالõ للمجال التداويل �صطالõ للمجال التداويل        ____    2222_ _ _ _     1111
من مظاهر التواصل والتفاعل   وصف للك ما اكن مظهرا «يُعرفه طه عبد الرمحن بأنه    

بني صانعي الرتاث من عامة الناس وخاصهتم، كام ٔان ا�ال يف سـياق املامرسة،هو وصف 
فهو لك الوقائع والقمي .   13»علللك ما اكن نطاقا ماكنيا وزمانيا حلصول التواصل والتفا

.  14الثقافية املمزية �متعه والعامz يف توجيه ٔاقواø ؤافعاø وتكوين نظرته اخلاصة ٕاىل العامل
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ا التواصل والتفاعل ٕاال عرب ٔاسـباب ٔاساسـية شلكت املامرسة الرتاثية ويه وال يمت هذ
ال تسـتقمي ٔاصول الرتاث  «و. أالسـباب اللغوية وأالسـباب العقدية وأالسـباب املعرفية

إالساليم حىت يتحقق العمل هبا وفق ما ينفع الغري فضال عن نفع اxات، ووفق ما ينفع 
نفعه    عىل العمل املتعدى هو عبارة عن البقاء ول ٕاذاً االٓجل، فضال عن نفع العاجل؛ فالتدا

e15».ٕاىل الغري، فيكون تواصال وتفاعال، واملتعدي نفعه ٕاىل االٓجل، فيكون ختلفا وتقر  
»ى طه عبد الرمحن    )معرفة  –عقيدة  –لغة ( للمهنج التداويل  ةفأالراكن الثالث 

وeلتايل تتحدد عالقته مع االٓخرين ومع  رضورية؛ ٔالهنا حتدد عالقة الفرد املسمل بربه ٔاوال،
فالعقيدة الركن الركني للمجال التداويل تتبعها اللغة واملعرفة ٔالمهية لك ركن . العامل بأرسه، �نيا

فأالسـباب اللغوية يه اليت تضمن    .من هذه أالراكن يف حتقيق فاعلية ا�ال التداويل
 يف امللتقي ، وعليه ينبغي ٔان تكون املامرسة التواصل الفعال للمتلكم لتبليغ مقاصده والتأثري

طه عبد   ويعود. اللغوية مراعية للمجال التداويل حىت يتسـىن فهم املقصود و�نتفاع به
الرمحن هبذا السبب اللغوي ٕاىل ٔاص� الرتايث املوجود عند الفارايب والغزايل ، فÍهام اكن 

نتقل من جمال تداويل الٓخر ، حفاظا عىل وعي برضورة مراعاة اللغة وخصوصيهتا ، ويه ت 
عىل خصوصيته ، مفا يصلح ø من ٔامثz ومفاهمي ال يصلح مع غريه، بل سـتفقد اللغة وظيفة 

 Ëإالفهام والعمل معا ، ٕان مل يمت مراعاة ذ .  
اسـتدل طه عبد الرمحن مبقوÃ الفارايب اليت تبني ٔامهية اللغة يف نقل العلوم و�سـتفادة مهنا 

e  Ëهبذا وعيا بأمهيته ، يف  حني  حلرص عىل خاصيهتا التداولية ، فلقد الزتم الفارايب، وذ
غريه قد ٔامه�، حبيث اسـتعملت العبارات غري املفهومة وأالمثz املهبمة يف رشح املنطق؛ 
�ال التداويل اليو�ين وليس العريب ، وهذا ما ٔادى ٕاىل الغموض اxي e ٔالهنا خاصة

وأالمر ذاته حيدث يف عاملنا اليوم فقد تُرمجت . 16  ذا »ى بعضهممنبو    املنطق   جعل
كتب كثرية ، ٔاصبحت بعض مصطلحاهتا طالمس لبعد اللغة عن جمالها التداويل حىت 

ؤاخرى يف جمال اللغة وغريها من ا�االت، حفقل اللسانيات    شلكت ٔازمة يف عامل النقد،
فضال عن  . يف تبليغ الفكرة   وّجحم من فاعليهتامثال، قد ّجض eملفاهمي اليت اسـتغلق فهمها ، 
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ٔالهنا من جمال تـداويل مغاير خيـدم ٔاه� ال ٔاهـل  ٔامثz تفقد دورها يف تقريب املعىن؛
     17. ا�ـال التداويل املنقــول ٕاليه

والسعة ، لهذا  يعترب السبب العقدي أالمه من لك أالسـباب؛ ٔالنه هو سبب الرثاء     
عبد    الرتاث بل هو النبع أالصيل ø واملنطلق أالول للك �جهتادات ، xا يرى طه

؛ ٔالن  18 يت ُرفع علهياالرمحن من املسـتحيل ٔان نهنض مبواصz الرتاث من غري القواعد ال
العقيدة يه اليت تعمل عىل التوجيه الصحيح للعمـل داخـل ا�ال التـداويل من ٔاجـل 

  .اعـل القـــــادر عىل ضبط احلركيـــــة ا»اخليـة واخلارجيةحتقيق التواصـل والتف
مبا يتناق� املتخاطبون بواسطة لغهتم وما يتعاملون به  «ؤاما أالسـباب املعرفية فرتتبط     

مبوجب عقيدهتم، فهـي مجz مضامني داللية وطرق اسـتداللية تتوسع هبا املدارك العقلية 
فاملعرفة نتاج العقيدة واللغة معا حني يصبحا حمل  19 ».هلموتنفتح هبا آفاق العامل من حو 

  .العمل هبام
                ::::    خصائص ا�ال التداويلخصائص ا�ال التداويلخصائص ا�ال التداويلخصائص ا�ال التداويل_ _ _ _     3333_ _ _ _     1111    

ا�ال التداويل عن غريه من ا�االت القريبة منه ٔاو اليت قد تشرتك معه يف بعض  يمتزي
املوضوعات، xا حرص طه عبد الرمحن عىل ٕاظهار وجه �ختالف بينه وبني ا�ال 

  مهنا املسـتعمل   شامل للك التصورات و املعتقدات سواء   الثقايف �ج�عي كونه
فقط مبا ثبت اسـتعامø وّمع انتشاره بني   يف الوقت اxي هيمت ا�ال التداويل  ٔاو املهمل

فا�ال   . e20لظواهر اليت ٔادخلها بعض أالفراد  ٔافراد ا�متع؛ ٔالن ا�ال الثقايف قد هيمت حىت
يل ٔاخص من ا�ال الثقايف ؛ فلك ما هو تداويل ثقايف، لكن ال يصح ٔان لك ما هو التداو

والفنون    ثقايف تداويل، مىت اعترب� ٔان الثقـافة يه مجموع املمـارسات واملعارف واالٓداب
  21. اليت حيتضهنا ا�متع

هنا ما  سبية ؛  فيوجد موجه النقد لهذا �ختالف ، ٔالن تعاريف الثقافة خمتلفة و ن      
؛ ما  هو مسـتعمل فقط من التصورات و املعتقدات ، وهنا قد يسقط احلاجز يرى فهيا

بني ا�ال الثقايف وا�ال التداويل ، ٕاذا ٔاخذ� حسب طه عبد الرمحن �سـتعامل فقط هو 
القامئ عىل اعتبار الثقافة قامئة عىل ما هو õّ    لكن هذا التعريف.   22جوهر الفرق
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مسـتخدم، معرتض عليه هو االٓخر من طرف كروبر ولكوكوت؛ ٔالهنام يعتربان أن الثقافة يه 
ا يه جتريد مأخوذ من جتريد eلقول؛ ٔالنه لو اكنت الثقافة بنفسها سلواك، لاكنت مب «

عديد التعريفات كام  ومبا ٔان هذا تعريف واحد من. 23»السلوك ولكهنا ليست سلواك بذاهتا
ذكر ٔاحصاب �عرتاض فٕان الفرق بني ا�الني ال يزول خباصة وٕان التعريف االٔكرث تداوال 

د مسـتخلص جتري( الثقافة معلية جتريدية ٔاو بعبارة ٔاكرث حتديدا «بني ا»ارسني هو اعتبار 
   . 24» )من السلوك 

ٕان رشط �سـتعامل يف ا�ال التداويل ٔاسايس مبوجبه يفقد ا�ال قميته بل وجوده، وال 
يف  صفة اجلوهرية ، يف الوقت اxي يظل ا�ال الثقايف متذبذeً ميكن حتديده ٕاال هبذه ال

  .أالخذ هبذا الرشط و خباصة حني  يغـلب تركه 
�ال إاليديولو1      e ال التداويل شبهيا�( كام استبعد طه عبد الرمحن ٔان يكون ا

، ويه فكرة  xات السبب السابق ذكره مع ا�ال الثقايف و�ج�عي) بلغة طه_ الفكراين 
خصوصية ا�ال التداويل يف اه�مه eملسـتعمل املوجود حقيقة يف ٔارض الواقع، يف الوقت 

حسب  تصوره  مبنظومات اعتقاديه ال تلتفت ٕاىل ) إاليديولوجيات(الفكرانيات   اxي هتمت
ٔاي ٔان الواقع ٕاال من �حية انتقائية ختدم بعض القمي وما سواها تعتربه رضرا ينبغي ٕابعاده ، 

ا�ال إاليديولو1 قد يُقيص ما فيه نفع ا�متع من قمي لصاحل منفعته اخلاصة، xا فهو 
فا�ال التداويل ميتاز عن ا�ال الفكراين كونه جيمع بني . التقومي دون التحقيق  ميارس

  .  25  التحقيق والتقومي
وخيتلف ا�ال التداويل عن ا�ال التخاطيب وٕان اشرتك معه يف �ه�م     

واملعارف واملعتقدات؛ ٔالنه يتناولها من جانب �سـتعامل الشامل ال اجلزيئ   eٔالقوال
من ñة عدد عنارص التداولية  «:د من ñتنيفا�ال التخاطيب حمدو   وا»امئ ال الوقيت،

املسـتعمz ومن ñة زمان هذا �سـتعامل، وهو الوقت اxي تسـتغرقه ا6اطبة؛ يف حني 
خيلو جمال التداول من هذين القيدين؛ فهو يشمل لك العنارص التداولية، وميد هبا لك 

  . 26»مقامات الÍم يف مجيع ٔازمنهتا ؤامكنهتا 
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وeختصار، ٕان ا�ال التداويل يُبىن عىل مبادئ ثالثة متزيه عن غريه من ا�االت  «     
يف �ج�عي، والثاين، مبدٔا ٔاولها، مبدٔا التطبيق اxي يفص� عن ا�ال الثقا: إالجرائية

امجلع بني التحقيق والتقومي اxي يفص� عن ا�ال الفكراين، والثالث، ومبدٔا امجلع بني 
مبعىن ٔان ا�ال التداويل ٔاساسه .  27»الشمول وا»وام اxي يفص� عن ا�ال التخاطيب 

وط حمددة سـنأيت عىل املامرسة الفعلية اليت جتمع بني النظري والعميل، بعد ٔان حمصهتا رش 
ارتدد� هبا ٕاىل  ، حبيث تصبح املامرسة التداولية �فعة ومنتجة سواءذكرها الحقا

ا ٕاىل املسـتقبـل نتطلع فيه لالسـتفـادة من الوافد الرتاث لفهمه ٔاو  اجتهنا هب  حيث الوراء
  .التقريب التداويل كام وحضها طه عبد الرمحن  املنقـول عرب آلية

ٕاىل ) املعرفة –العقيدة  –اللغة (للمجال التداويل    أالساسـية   الثالثة   أالراكن  حتتمك       
ٔامهيهتا    د هذه أالراكن، ويف غياهبام سـتفق  �سـتعامل و�سـتكامل رشطني ٔاساسـيني هام

ميتد ٔاثرها   فاللغة ما مل تنقل ٕاىل الغري ما حيم� ٕاىل احلركة، فال معل حتهتا؛ و العقيدة ما مل «
ٕاىل الغري وتهنض مهته ٕاىل �شـتغال، فال معل حتهتا يه أالخرى؛ و املعرفة ما مل تنفعل هبا 

عامل اللغة ٕاذن ٔان اxات و تفعل هبا يف الغري، فال معل حتهتا يه كذË؛ فاسـت
�فعة راخسة، واسـتعامل املعرفة ٔان تكون واسـتعامل العقيدة ٔان تكون ُمبينة تكون«28 

ض عىل العمل ، والعقيدة ينبغي لها ٔان  تكون فاللغة  جيب ٔان تكون مفهومة حبيث تهن .
ومن ٔاجل ٔان حيقق طه عبد . تسـتوجب املنفعة ٔالهلها ولغريمه   دافعا لالشـتغال ،  واملعرفة

الرمحن هدفه هذا، اسـتنتج القواعد اليت تضبط لك سبب من أالسـباب السالفة اxكر، من 
  . جود إالنسانٔاجل ٔان يكون منتجا وهادفا حىت يتحقق الهدف احلقيقي من و 

ٕاًذا فأالراكن اليت قامت علهيا املامرسة التداولية ليست شÍنية صورية كام يراها       
ومن ٔاجل الهنوض  البعض وٕامنا يه تنبض eحلياة ٔالجل تغري الفرد وا�متع عىل حد سواء،

  eٔالمة لتسرتجع وجودها كسابق عهدها ، xا سعى طه عبد الرمحن  ملعرفة أالسـباب اليت
هيا من جديد يف صبغة علمية ومنطقية يليح  ،  قامت علهيا هنضة أالمة يف زاهر ٔاàÆا

احلديث ، وٕان مرشوعه هذا، ال يزال ٕاىل اليوم غري واحض املعامل »ى بعض   يسـتوعهبا العمل
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،  بسبب النظرة السطحية اليت حتاول تاز به من رشوط الكتابة العلميةالباحثني ، مع ما ام 
  . اقه بقامئة املشاريع  اليت ٔاحيلت عىل التقاعدهتميشه وٕاحل

فال اسـتكامل بغري  «:، �سـتكاملحتقيق العمل مضن ا�ال التداويلوالرشط الثاين يف       
فاللغة ما مل تُبلّغ معرفة �فعة :  اج�ع التبليغ اللغوي والتحقيق املعريف والتقومي العقدي

؛ والعقيدة، ما مل تُقّوم حقائق مسـمتدة من معرفة مستندة ٕاىل عقيدة راخسة، فال كامل فهيا
�فعة تتوسل بلغة ُمبنية، فال كامل فهيا، يه أالخرى؛ واملعرفة، ما مل ُحتقّق قمية مسـمتدة من 
عقيدة راخسة تتوسل بلغة ُمبنية، فال كامل يف كذË؛ فاسـتكامل اللغة ٕاذن ٔان 

كامل املعرفة ٔان مقومة، واسـت مبلّغة، واسـتكامل العقيدة ٔان تكون تكون
فتاكمل العمل بني هذه أالسـباب هو اxي حيقق املنفعة مهنا ، وٕاهامل .   29» حمققة تكون

  . ٔاي سبب مهنا ستنجر عنه ال حماÃ  آفة من االٓفات
لتحديد ا�ال  عبد الرمحن فاللغة والعقيدة و املعرفة يه ٔاصول �بتة عند طه         

ن ا�ال التداويل �بت مبا ال يسمح من تغيريه ٕاال يف ٕاطار التداويل، وهذا مما يدعو لتأكيد أ 
ملسـتجدات العرص، وعليه   ، اسـتجابة طبيعة  حبفظ خصوصية املامرسة التداولية  مرشوط

فٕانه ال يؤمن eلتغيري اجلذري ٔالصول ا�ال التداويل وال التغيري اجلزيئ املفاجئ ٔالهنام ميسان 
تداويل �بت ، حبيث ٕانه يضمن �سـتقرار اxي مبوجبه eسـتقراره واستæره، فا�ال ال 

تنتظم التحوالت الثقافية وتتحدد وñهتا حبيث تنفع وال ترض ، وهو متغري؛ ٔالنه يبعث عىل 
التغيري الستæر الطاقة �سـتعاملية اليت تنطوي علهيا ٔاصوø، ويسـتجيب لتغري الظواهر 

  .  30الثقافية اليت تسرتشد به 
فالتغيري املفاجئ دالÃ، ٕاما عىل �نقطاع اللكي عن هذا ا�ال، مما تنشأ عنه التبعية  «  

 �نقطاع اجلزيئ ٔالصل للغري مع �حنطاط ٕاىل ٔاسفل درجات الوجود والظهور، وٕاما عىل
؛ ٔالن استبدال   31»تداويل خمصوص، مما يفيض ٕاىل فقدان �سـتقرار وحضاÃ �ستæر

جال التداول أالصيل يقود ٕاىل التبعية وذË بسبب النقل ٔاصوø  بغريها، مما ال صø z مب
حفسب  32. عن ا�ال التداويل أالجنيب اxي ø ٔاصوø اخلاصة بلغته وعقيدته ومعرفته

عتقد طه عبد الرمحن ، فٕان لك من قطع صلته مبجاø التداويل لن يسـتطيع الهنـوض م 
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حقيقة برشوط التقدم ب� إالبداع ٔالن التبعية كيفام اكنت ال حتقق وجود إالنسان كام ينبغـي 
Ëلـه ذ  .  

: ، ٔاداة من ٔادوات تقومي الرتاث قامئ عىل ٔاصول ثالثا�ال التداويل ٕاًذا       
قيدة واملعرفة يمتزي هذا ا�ال عن غريه من ا�االت؛ ٔالن غايته أالساس الربط بني والع  اللغة

القول والعمل ، غري ٔان هاين ٕادريس انتقد بشدة هذه أالصول الثالثة واعتربها عقمية غري 
منتجة؛ ٔالن فهمه لوظيفهتا قد احنرص يف مساÃٔ تغيري الثوب اللغوي، فاعتقد جازما ٔان 

لن حيدث التجديد و لن حيقق   ٔاللفاظ وتغيري املعجم املعريف لٕالنسانية لكهاتغيري املعاين وا
قياسا   راكن ا�ال التداويل جاءتكام اعترب طه عبد الرمحن �قال ال مبدعا ٔالن أ  33. النفع

، )العرفان -الربهان  –البيان (محمد عابد اجلابري يف ثالثيته    هو موجود عند  عىل ما
فاللغة يف ا�ال التداويل يه مقايسة عىل البيان يف بنية العقل العريب، كام ٔان املعرفة 

   34. جاءت مقابل الربهان، والعقيدة مقابل العرفان
لقول ٔان يبطل ٔامهية ا�ال التداويل يف ٔاصوø مع ٔان املشلكة ال تتعلق يريد صاحب ا

eٔالصول ومن ٔاين اسـمتدت؛ ٔالن طه عبد الرمحن رصح منذ البداية ٔانه يسـمتد مفاهميه من 
الرتاث ، وكام سـبق توضيحه فهو ال يدعي لنفسه سـبق الوقوف عىل هذه املعايري؛ ٔالنه 

كام غاب . الرتاثيني حني ٔاثبتوا ٔامهية هذه أالصول لعلامءا   اسـتدل بأقوال من سـبقوه ٕالهيا من
، فهو االٓخر اسـمتدها  ةعن هاين ٕادريس ٔان اجلابري ٔايضا ليس خمرتعا ٔالنظمة املعرفة الثالث

   . من الرتاث وبني ذË يف كتبه
وأالمه من لك ما سـبق ٔان أالصول الثالثة اليت انبىن علهيا ا�ال التداويل تضبطها    

به اجلابري؛ ؤالن أالصول الثالثة تتاكمل   ولها وظائف حبيث ختتلف متاما عام جاء   قواعد
فD بيهنا معال وتفاعال ، ومل يفصل طه عبد الرمحن ٔاو يفاضل بيهنا مثلام فعل اجلابري اxي 

د أالمة ٕاىل التقهقر قا  فضل الربهان وادعى امجلود للبيان ونفى ٔامهية العرفان ، بل رآه خطرا
( و) عادة –عقل (ٕاىل ) البيان( وحتول) العرفان( انتصار «: ه يف قوøٕاقصاؤ  وينبغي
، تF يه املظاهر الرئيسـية لظاهرة اسـتقاÃ العقل يف الثقافة ) عقلية –عادة (ٕاىل ) الربهان

 Æاليت مازال مفعولها سار Ãالعربية إالسالمية يف عرص الرتاجع و�حنطاط، هذه �سـتقا
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بل حىت عامة   35» . ، ٕان مل يكن يف لكها تقريباملثقفة من أالوسـاط إاىل اليوم يف كثري
  . امجلاهيـر من دون ٔان حيتاج ٕاىل ٔان يسوق يف ذË دلـيل

، ٔالن لك من اجلابري وطه قرٔا الرتاث ليسـتفيد عن من ملشلكة من يأخذفليست ا      
بتقدمي مرشوعه، وانربى    ٕاىل ذË اويفهمه ويقدم خالصة فهمه فاكن اجلابري سـّباقً  منه

طه عبد الرمحن بعد ٔان قرٔا سابقيه ليدافع هو ٔايضا عن مرشوعه وحني نبتغي نقده فالبد 
املرشوع ال نسـتخدم النقد املبتور ٕان حص  من رشوط موضوعية تقف عىل تفاصيل هذا

  .التعبري اxي يزنع الفكرة من سـياقها ويوجه ٕالهيا رصاصات النقد عىس ٔان متوت 
  
            : : : : قواعد ا�ال التداويل قواعد ا�ال التداويل قواعد ا�ال التداويل قواعد ا�ال التداويل _ _ _ _     2222

قبل ٔان حيدد طه عبد الرمحن هذه القواعد ، وضع معايري للظفر هبا اسـتقاها من      
التفضيل؛ مقتىض معيار التسلمي  ومعيار المتيزي معيارو  التسلمي معيار: اسـتقرائه للرتاث ويه

هو التسلمي eحلقيقة التداولية كقاعدة ٔاصيz ٔاقوى من غريها مضن ا�ال التداويل ، ومعيار 
المتيزي حيفظ للحقيقة التداولية مضن املامرسة الرتاثية إالسالمية والعربية متايزها عن غريها من 

الها التداويل؛ٔاما معيار التفضيل مففاده ٔان احلقيقة التداولية احلقائق اليت تندرج معها يف جم
  36. لها أالفضلية عىل غريها من احلقائق كقاعدة ٔاصيz مضن املامرسة الرتاثية

حقيقة تداولية تقوم عىل ٔاصول حتفظ   هذه املعايري يف اختيار القواعد رضورية لبناء
سلمي منه هو إالرشاد ٕاىل النطاق خصوصية ا�ال التداوّيل ، فالغرض من معيار الت 

و اسـتخدام مقياس سهوÃ خلالف فميكن �سـتعاضة eٕالجامع أ التداويل، فٕاذا ما حدث ا
�نقياد ٔاو صعوبة �عرتاض اليت تنتخب القاعدة اليت يصعب �عرتاض علهيا، ٔاما معيار 

   .ملامرسة التداوليةالتفضيل فتمكن ٔامهيته يف حتصيل الثقة eملامرسة الرتاثية، مما يقوي ا
ليس يف مجيع  «:وقد جعل طه عبد الرمحن مبدٔا التفضيل مبدٔا عاما وصاغه يف مقولته  
ٔامة ٔاوتيت من حصة العقيدة وبالغة اللسان وسالمة العقل مثلام ٔاوتيت ٔامة العرب  أالمم

  37».تفضيال من هللا 
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) سالمة العقل( و) نبالغة اللسا( و ) حصة العقيدة"( ةالعنارص الثالث فهو يعترب     
ٕان  «:ٔاصوال للمجال التداويل ؛ اسـتدل عىل حصة مبدئه من الرتاث مبقوÃ السـيوطي

و اسـتدل يف أالصل املعريف مبقوÃ ابن  »العرب يفضلون غريمه مبا ٔاوتوا من بيان اللسان 
لمني وهللا تعاىل قد يرس للمس «،»ٕان العرب ٔاوتوا رجاحة يف العقل مل تتقدم لغريمه «:تميية 

من العمل والبيان مع العمل الصـاحل وإالميان ما برزوا به عىل لك من ٔانواع جنس 
تو» يف قلبه ملا خص به من نزول  شعوره eالمتياز العقدي «فاملسمل  . 38»إالنسان

ٔافضل الرشائع إاللهية عىل قومه مع تكرمي eٔالمر بنقلها ٕاىل العاملني؛ ؤاما شعوره eالمتياز 
العقيل، فهو متفرع عن �متيازين السابقني، مفن تكون ø ٔافضل رشيعة ؤافضل لغة لزم ٔان 

حق احلقائق اليت جاءت هبا تكون ø ٔافضل معرفة مادام يسـمتد مضامني هذه املعرفة من أ 
  .   39»ساليب اليت انطوت عليه ٔابني لغةويسـمتد وسائل هذه املعرفة من ٔابلغ االٔ  ٔاصدق رشيعة،

ٕان أالفضلية اليت حتدث عهنا طه عبد الرمحن ليست بأفضلية ال�يز العريق كام تومه   
البعض ، فاعتربها تثبيتا لزنعة قومية وعنرصية متفوقة،  eعتبار ٔان إالسالم جيعل الناس 

﴿Æَ  ، تنص عليه االÆٓت البينات ، مثل قوø تعاىل و هذا  معلوم »ى امجليع 40. سواسـية
َا ال  OهيPْكَرَمُمكْ ِعْندَ ا Pا Sن T

نَْىث َوَجَعلْنَاُمكْ ُشُعوeً َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا ا Wَخلَْقنَاُمكْ ِمْن َذَكٍر َوا S�
T
ِ نSاُس ا SYا 
 َ SYا Sن T

تْقَاُمكْ ا Pوقول  .سورة احلجرات، فأالفضلية للتقوى ال للنسب )13( عَِلٌمي َخِبٌري ﴾ االٓيةا
ال فرق بني عريب ٔاو جعمي وال بني ٔابيض ٔاو ٔاسود ٕاال "الة والسالم النيب الكرمي عليه الص

هو ٔاول من قال هبذه أالفضلية بل من سـبقه  نوليس طه عبد الرمح   "eلتقوى
  .اxين اسـتدل بأقواهلم مثل السـيوطي وابن تميية ؛ مفا  هو eملبتدع يف ذË   العلامء

الكرمي، فٕانه يثبته وال ينفيه فأفضلية  ٔاما لو ٔاتينا لنبحث يف مبدٔا أالفضلية يف القرآن 
ْسـَالِم ِدينًا . آل معران من سورة 85الرشيعة نص علهيا القرآن يف االٓية 

T
تَغِ غَْريَ اال ﴿َوَمن يَبْ

ُه َوُهَو ِيف االِٓخَرِة ِمَن الَْخاِرسِيَن ﴾  ارتىض هللا العقيد إالسالمية ختاما  لقد  .فَلَن يُْقبَـَل ِمنْ
ابقة ، واختار اللغة العربية لتكون لغة كتابه املعجز ٔايضا ، ملا يف اللغة للك الرشائع الس

العربية من ٕاماك�ت تعبريية ال تتوفر يف غريها، وهذه ٕارادة هللا وعىل املسمل التسلمي هبا 
وعىل العريب �عزتاز بذË من دون شعور eلقومية ٔاو العصبية ، وال يشلك هذا الشعور 
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، العرب ام سواها ورمبا يف الزمن املعارصعوب تعزت بلغهتا وتفضلها عرضرا ، بل ٕان لك الش
� اجلزائر فٕان الناس تفتخر ßمه  ٔاقل الشعوب اعزتازا بلغهتم ويف بعض ا»ول العربية، كب

، Ëx البد من رد �عتبار ٔالفضلية اللغة غات أالجنبية ٔاكرث من لغهتا أالمeسـتخداàا لل
�  .ال التداويل وهذا ال يتأىت ٕاال eلتسلمي هبذه املبادئ لتكون قاعدة من قواعد ا

يضبط هذا إالحساس    وال رضر يف إالحساس eلتفوق »ى العرّيب ؛ ٔالن الّرشع«   
الرضر بغري؛ وعليه فٕان  ٕاحلاق  مينعه من ٔان يتحول آفة عند املسمل فمينعه من   حني

  التداولية اليت ينسـهبا العريبّ أالفضلية 
  .  41 »الرتاثية  طبيعية ال غرابة فهيا ومصونة ال سوءة فهيا   هٕاىل ممارسـت 

متكنه  ه اليتحفني يعتقد العريب جازما يف ٔاصول جماø التداوّيل ، فٕانه يكون قد حدد هويت
واقتصادية وغريها،   حييط به من ظواهر اج�عية وثقافية وسـياسـية  لك ما  من فهم

تضبط ٔاصول ا�ال    ويتسـىن ø كيفية التعامل معها، وهذا eاللزتام eلقواعد الفرعية اليت
  .  )املعرفة  –العقيدة  –اللغة ( الثالثة    التداويل

، ولنئ تعاملت  هنضهتا عىل هذه أالراكن الثالثةمتد يفويف حقيقية أالمر ٕان لك الشعوب تع 
  معها يه بشلك طبيعي ، فٕان العامل العريب قد ٔامهلها يف مغرة احلبور eحلداثة 

  . ٕاهناض مهة العريبّ   يف   و مسـتجداهتا، مما ٔاضعف وجودها ؤاوهن دورها
  
إالسالمية ٔاحص من غريها، يه اليت تُقرر الكيفيات اليت تكون هبا العقيدة  ::::        القواعد العقديةالقواعد العقديةالقواعد العقديةالقواعد العقدية 

    42  : ويه
التسليـم بأن العقيـدة اليت ال تنبين عىل الّرشع إالساليم غري مقبوÃ  ::::    قاعدة �ختيارقاعدة �ختيارقاعدة �ختيارقاعدة �ختيار        - - - - 

  .هللا عند
تعالمي   التسليـم بأن هللا واحـد مسـتحق للعبادة دون سواه و ٕاتباع ::::        قاعدة االئ�رقاعدة االئ�رقاعدة االئ�رقاعدة االئ�ر        ----

  .الرساÃ احملمدية
   .التسلمي مبشيئة هللا ومقاصده يف ٔاحاكمه وحمكته يف خملوقاته ::::قاعدة �عتبارقاعدة �عتبارقاعدة �عتبارقاعدة �عتبار        ----
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ة سواها ، تضمنت القواعد العقدية، التسلمي eختيار هللا للرشيعة إالسالمية وال رشيع 
نزø عىل نبيّه محمد صىل هللا عليه من تعالمي، توجب طاعة هللا مبا ٔامر ، و ما  أ ي    وعليه

واخلضوع ٕاىل مشـيئتة ؤاحاكمه وحمكته يف خملوقاته ، وهبذا يتحقق �عتقاد مع العمل ، 
ذ وهذا هو جوهر أالصل العقدي يف ا�ال التداويل، فالعقيدة يه احملركة عىل العمل وأالخ

eٔالسـباب يف ٕاطار ما حيدده رشع هللا ليعود eلنفع عىل اxات و الغري من ñة، ٕان عاجال 
  .يف احلياة ا»نيا ٔاو آجال يف احلياة أالخرى 

    43:ويها اللغة العربية ٔابلغ من سواها،الكيفيات اليت تكون هب   فُتحدد قواعد أالصل اللغوي  ٔاما
 
ق التسليـم بأن اللسان العرّيب اسـتعمل يف القرآن بوجـوه من التأليف وطر  ::::قاعدة إالقاعدة إالقاعدة إالقاعدة إالجعجعجعجعازازازاز        ----

  .يف اخلطاب يعجز الناطقون عن إالتيان مبث� جعزا دامئا
   .نشاء الÍم جرÆ عىل ٔاساليب العرب وعاداهتم يف التبليغ�لزتام eٕ  ::::قاعدة إالجنازقاعدة إالجنازقاعدة إالجنازقاعدة إالجناز            ----
 
  .�ختصار يف العبارة لتأدية املقاصد بأسهل الطرق وحتقيق �ستæر ::::قاعدة إالقاعدة إالقاعدة إالقاعدة إالجيجيجيجيازازازاز        ----

  
لتواصيل بني ٔاهل ا�ال فالهدف من قواعد أالصل اللغوي تفعيل اللغة لتقوم بدورها ا      

 ام اللغة العربية، واسـتغالل ٕاماك�هت، وذË عن طريق احرتام نظاالتداويل
بأحسن الطرق ؤاسهلها ال �سـتعاضة عهنا بلغة ٔاخرى حبجة صعوبة نقل   املعىن   ٕالبالغ

  .املفاهمي و املصطلحات
 ا العقـل إالساليم العرّيب ٔاسلـمالكيفيات اليت يكون هب  قواعد أالصل املعريف  ٌحتدد      
  44 :وهذه القواعـد يه غريه، من

التسليـم بأن املعــرفة إالسالميـة حـازت اتساع العقـل بطلبـها النـفع  ::::    قاعدة �تساعقاعدة �تساعقاعدة �تساعقاعدة �تساع        ----
  .يف العلـم والصالح فـي العمل

التوسل eلعقل النظري طلبا eٔالسـباب الظاهرة للكون، و�نتفاع  ::::    دة �نتفاعدة �نتفاعدة �نتفاعدة �نتفاعقاعقاعقاعقاع        ----
  .بتسديد العقل العميل
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التوسل eلعقل الوضعي طلبا للعمل eلغاÆت اخلفية للكون، وٕاتباع  ::::    قاعدة إالتباعقاعدة إالتباعقاعدة إالتباعقاعدة إالتباع        ----
   .ٕاشارات العقل التداويل

بنطاق احلياة ا»نيا حيث  غاية املعرفة يف ا�ال التداويل إالساليم ليست حمدودة     
وٕامنا يه ٔاوسع من ذË؛ ٔالن العمل    تقترص عىل احلاجة ٔاو املصلحة فتتقولب عىل مقاسهام ،

فهيا مقيد eلنفع اxي يسـتوجب العمل به وال خري يف عمل ال ينفع، فاملعرفة تكتيس ٔامهيهتا 
ول املظاهر الثالثة ويؤكد طه عبد الرمحن ٔان هذه القواعد التداولية تتنا  .بقدر نفعها 

للمامرسة الرتاثية، املظهر التفضييل اxي ميد هذه املامرسة بأسـباب ال�يز وتثبيت الهوية 
وٕاظهار اخلصوصية، واملظهر التأصييل اxي ميد ٔاهلها بأسبـاب التواصل واستهنـاض اهلمـم 

  .  نتـاج  و إالبـداعٕاىل العـمـل، واملظهـر التمكييل الـذي ميـدمه بأسبـاب التفاعل واالٕ 
ؤالن قواعد ا�ال التداويل قد تلحق هبا آفات فتفقدها وظيفهتا أالساسـية، وبذË يفقد     

يؤدي وظيفته كام ينبغي، وعليه فقد تنبه طه عبد    وال ا�ال التداويل حيويته يف العطاء
هو يبني من ñة الرمحن مجليع هذه االٓفات اليت قد تصيب ٔاي قاعدة من قواعده ، وهبذا ف 

ٔامهية حامية لك القواعد التداولية لتؤدي àمهتا عىل ٔامكل وجه، ومن ñة ٔاخرى ، يبني 
�ال e االت بسبب هذه االٓفات اليت حلقت�حقيقة الواقع اxي نعيشه من ختلف يف لك ا

  .التداويل 
  
        ::::    أصناف إالخالل eلقواعد التداولية وآفاهتاأصناف إالخالل eلقواعد التداولية وآفاهتاأصناف إالخالل eلقواعد التداولية وآفاهتاأصناف إالخالل eلقواعد التداولية وآفاهتا____    3333

  ٔاصول   عرضا تفصيليا بلك االٓفات اليت ميكن ٔان تطرٔا عىلقدم طه عبد الرمحن      
وقد مزي . ، تواصال وتفاعال  و قواعد ا�ال التداويل وبني رضرها عىل املامرسة التداولية

رضوe متعددة ختتلف eختالف عدد القواعد ا6رومة يف لك ٔاصل تداويل، فقد   فهيا
التداول عامل إالرادة ، مما يعطل قدرته  يرتبط eملظهر التفضييل ويؤدي ٕاىل فقدان جمال

عىل إالهناض، ٔاما حني يرتبط اخلرم eملظهر التأصييل فيؤدي ٕاىل فقدان جمال التداول 
لعامل الفعل، مما يعطل قدرته عىل إالنتاج، وقد يرتبط اخلرم حينا آخر eملظهر التمكييل 

   . معه قدرته عىل التوجيهفينتج عنه فَْقد ا�ال التداويل لعامل �عتبار، وتتعطل 
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وحني يفقد ا�ال التداويل وظائفه عىل إالهناض وإالنتاج والتوجيه فٕان هذا سـيرض بلك     
وتنجــر عنه ٔافـات، ) املعرفة  –اللـغة  –العقيدة ( ٔاصل من ٔاصول ا�ـال الـتداويل

     45: سـنوحضها eختصـار يف اجلدول التايل

، فٕان طه عبد الرمحن  ٕاذا اكن هذا اجلدول يبني االٓفات اليت قد متس لك قاعدة عىل حدة 
اثنتان ٔاو جتمتع    عقد نظر ٔايضا يف خمتـلف االٓفات اليت تصيب ا�ـال التداولـّي حني جتمت

   .، وما ميكن ٔان ينجر عهنا من آثـارالثالثة معا
بل تترضر كذË التداويل،الواحد حفسب،   الواحدة وظائف أالصل ال تترضر eالٓفةو«

إالنتاجية بدخول فقد أالصل التداويل العقدي وظيفته    اوظائف أالصلني االٓخرين، كام ٕاذ
ك يف بأن يقع الش اللغوي ختتل وظيفته �هناضية،فٕان أالصل التداويلآفة القعود عليه،

كام ٔان أالصل التداويل املعريف ختتـل وظيفته �هناضية حصول إالجعاز بواسطة اللغة،
 »ن املعاين اليت تص� بأفـق الروحمل وعوالتوجهيية بأن يأخذ النظر يف �سـتقالل عن الع

،  جتمتع مثىن مثىن فزيداد ٕارضارها فآفة فقد إالهناض وإالنتاج والتوجيه ميكهنا ٔان  . 46
 Í47 آخرا  نوجزه  يف هذا ا6ططوتأخذ ش :    

  .تقليد  املامرسة العقدية تصبح جمرد   ← العقدي) التوجيه +   إالهناض(د القدرة عىل فق*

  .نظر   املامرسة العقدية جمرد  ←العقدي) إالنتاج +   إالهناض(                 

 ٔا�رها السلبية ٔانواع االٓفات التداولية القواعد التداولية
  التفضيليّة

 
تفقد ا�ال التداويل عامل إالرادة فتتعطل قدرته 

 .عىل إالهناض
   .  لعقديتعطل قدرة إالهناض ا: التثاقل  -
  .  تعطل قدرة إالهناض اللغوي: التقصري  -
 .تعطل قدرة إالهناض املعريف: التاكسل  -

تفقد ا�ال التداويل عامل الفعل مما تتعطل قدرته  التأصيليّة
 .عىل إالنتاج

  .   تعطل يف إالنتاج العقدي: القعود  -
  .تعطل يف إالنتاج اللغوي : �حتباس  -
 .إالنتاج املعريفتعطل يف :  التوقف  -

يفقد ا�ال التداويل عامل �عتبار فتعطل قدرته  التمكيليّة
 . التوجيه  عىل

    .تعطل يف التوجيه العقدي: السهو    -
  .تعطل يف التوجيه اللغوي": اللغو -
 .تعطل يف التوجيه املعريف: اللهو  -
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  .تصري املامرسة العقدية جمرد تظاهر  ← العقدي) التوجيه + إالنتاج  (                 

.                                 حتجري الطاقات التعبريية للغة ← اللغوي) التوجيه + إالهناض ( فقد القدرة عىل 

.                                                      ا»ور اللغوي التواصيل  ٕاهامل ← اللغوي)إالنتاج+إالهناض(

  .التدجيل اxي يفقد اللغة وظيفهتا التواصلية و التفاعلية ←اللغوي) التوجيه + إالنتاج ( 

  .اجرتار املعارف القدمية  ←   املعريف) التوجيه + إالهناض ( فقد القدرة عىل  ****

  .اسـهتالك املعارف املنقوÃ  ←املعريف) إالنتاج   +إالهناض (                  

  .تصري املعرفة متوهيا ← املعريف) إالنتاج و التوجيه (                    
فهذا حيدث القطيعة    ٔاصل من ٔاصوø،يف لك  ةيفقد ا�ال التداويل قدراته الثالث  ٔاما حني

بني ا�ال التداويل ؤاه�؛ حبيث ال يصبح ٔاي ٔاصل eٕماكنه القيام بوظيفته اليت تدعو ٕاىل 
تمتثل    سابقهتا   العمل، وعليه فٕان الرضر يتعاظم واخلطر يزداد يف آفات ٔاكرب من

     48 : يف
العقدي، حبيث ٕان اجلاحد ) إالهناض وإالنتاج والتوجيه (هو فقد القدرة عىل : اجلحود

  .ينكر ٔافضلية العقيدة  ونفع مضاميهنا و صالح قميها
اللغوي، حبيث ٕان اخلامد ال ) إالهناض وإالنتاج والتوجيه( هو فقد القدرة عىل : امخلود

يعرتف بأفضلية اللغة أالصلية وال يطلب التوسل هبا يف نقل معارفه ومقاصده، غري مكرتث 
  . هباeلتواصل وال eلتفاعل 

املعريف، حبيث ٕان اجلامد من ) إالهناض وإالنتاج والتوجيه(وهو فقد القدرة عىل : امجلود
  .يفصل العمل عن العمل وال يسـتفيد من منافعه وال يعبأ مبقاصده

ورمبا يف زمننا هذا نعيش االٓفات العظمى الثالثة؛ مفا عاد هناك انتفاع بعقيدة وال هناك      
غبة يف اسـتخداàا، كام ٔانه قد فُصل حقيقة بني العمل والعمل فكرث اعزتاز eللغة و ال الر 

الÍم وجعز عن حتقيق مقاصد أال�م، بل ٕان لك االٓفات السالفة اxكر ٕاال ولها حضور يف 
zواقع حالنا مبا يغين عن تقدمي ٔامث  .  
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        ::::    أمهية ا�ال التداويلأمهية ا�ال التداويلأمهية ا�ال التداويلأمهية ا�ال التداويل    ____    4444
اث يف حد ذاهتا ، واليت ال تنفك لصيقة بنا تنبثق ٔامهية ا�ال التداويل من ٔامهية الرت       

فال سبيل ٕاىل �نقطاع عن العمل eلرتاث : حىت لو حاولنا جتاهلها كام قال طه عبد الرمحن
يف واقعنا؛ ٔالن ٔاسـبابه مشـتغz عىل ا»وام فينا ، آخذة بأفاكر� وموñة ٔالعاملنا، متحمكة 

الرتاث ٕاقبال الواعي بآ�ره ٔام تظاهر�  يف حارض� ومسترشفة ملسـتقبلنا، سواء ٔاقبلنا عىل
xا لقراءة الرتاث  e.49ٕالدeر عنه، غافلني عن واقع استيالئه عىل وجود� ومداركنا

eملهنجية اليت ٔانتجته؛ ٔالنه يراها ٔاوىل من �قتباس من  االٓخر؛ ٔالن ٔاسـباب االتصال مع 
ملبدٔا عند طه عبد الرمحن ، ٔان وا 50.الرتاث متوافرة بيi ال تتوافر هذه أالسـباب مع غريه 

لك مأصول مسمل به حىت يثبت e»ليل فساده و لك منقول معرتض عليه حىت يثبت 
  .e»ليل حصته

وهذا ما يرخس املامرسة التداولية العربية إالسالمية ويعيد لها الروح الفاعz واملنتجة، يف  
حاÃ من التداول  «عىل ٔاهنا؛ الوقت اxي ينظر هاين ٕادريس ٕاىل هذه املامرسة التداولية 

املغلق والمتثل اللغواين واملنطقاين الصوري ا»ائري املفرغ من احملتوى 
      51».واملعريف   الفلسفي

هبذه النظرة السطحية اليت ترفض تقيص مجيع   لنظر ٕاىل حقيقة ا�ال التداويلٕان ا
ال يلغي ٔامهيته بشلك من أالشاكل مكقرتح لتغيري احلال املهرتئ اxي    موضوعه،  تفاصيل

تعيشه احلياة الفكرية يف لك جماالهتا ، فهو مهنج يف تقومي الرتاث، كام ٔان التقريب التداويل 
يفقد هذا   مهنج لتفعيل املنقول مضن خصوصية ا�ال التداويل حىت اللتأصيل املنقول 

  . أالخري وظيفته احليوية يف التوجيه
ٔالن مهنج طه عبد الرمحن  ، ٕان  حمك هاين ٕادريس ؛ حمك َمن ال يزن أالمور مبزيان العدل 

مل، مبا قدمه صاحهبا من معل متاك   يف تقومي الرتاث نظرية متاكمz لها مربرات الوجود
ومن ٔاراد ٔان يبني عدم جدوى مهنجه يف تقومي الرتاث، عليه هو ٔايضا ٔان ال يتقيد 
eلشÍنية وخيضع النظرية للمتحيص عىل مسـتوى مجيع مكو�هتا، وليس eٕسقاط أالحاكم 

بعض العنارص دون غريها ، وحني يمتكن هاين ٕادريس من تغيري مجيع  واجزتاء    اجلاهزة
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 ø الفهم، ح� سـيصل ٕاىل نتيجة ٔاخرى غري اليت افرتضها؛ نتيجته ال املسميات كام تسـىن
  . تتفق مع املقدمة اليت سـبقهتا

مجيل امحلداوي مبا حيسـبه خالصة »راسة معمقة    وغري بعيد عن فكرة هاين ٕادريس يأيت    
بني قراءة الرتاث عند طه عبد الرمحن و اجلابري؛  و يه يف حقيقهتا حمك عام اسـتقاه من 

دون ٔان يؤسس ø بدليل ٔاو جحة قاطعة، مفا ٔامثرت قراءة اجلابري للرتاث غري تنظري  غريه
ٔاصبحت كتاeت النقد فيه ٔاكرث منه، حىت يظن مبرشوع طه عبد الرمحن ٔانه مثايل ال 
يالمس الواقع و هذا رٔاي هاين ٕادريس من قب�، مفحمد عابد اجلابري واقعيا يف قراءة 

بيi طه اكن مثاليا يسيـح eلرتاث يف قوالب شÍنية يف التـراث حسب رٔاي امحلداوي، 
يف تقويـمه للرتاث، و شتـان بني القراءتني، فأالولـى تـداولية    حني اجلابري مضمـونيا

عنده مفارقة جعيبة؛التداولية مثالية  ةفتصبح النتيج  52.  مثالية، والثانية جدليـة واقعية
              . واجلدلية واقعية

لقد اكن طه عبد الرمحن واعيا eملهنج اxي يتبعه،كام اكن أيضا ٔاكرث وعيا eملناجه اليت        
  ة الرتاث من حيث حمدداته املوضوعية ٕامنا اكن هو معرف «اسـتخدمت قب�؛ ٔالن هدفه 

  . 53»و مقوماته اxاتية عىل مقتىض موجبات النظر العلمي اخلالص
وال يوجد ) ٔاسـباب آلية داخلية(و) جيةٔاسـباب مضمونية خار (  فللك ظاهرة ٔاسـباهبا

   54.حسب طه عبد الرمحن مسوغ لاله�م eٔالسـباب اخلارجية دون ا»اخلية  
الظاهرة املدروسة ال من ñة    بل ٕان هذه املناجهيات تنبين عىل قرارات جتعلها تنظر يف 

لظاهرة وجودها موجبات بناهئا ا»اخيل، وٕامنا من ñة متعلقاهتا اخلارجية حفسب، xا تفقد ا
    55.احلقيقي لصاحل اعتبارات pرخيية ٔاو اج�عية ٔاو اقتصادية ٔاو سـياسـية

االٓليات والعنارص ا»اخلية، قبل النظر واكن ينبغي ٔان يراعى تقدمي النظر يف        
ٔان يقام النظر املضموين عىل النظر يف االٓيل  املضامني والعوامل اخلارجية، بل البد  يف

حىت يمثر نتاجئ ال فساد فهيا ويوصل ٕاىل حقائق ال شطط هبا  و عىل حد قول طه عبد 
س بأوىل من السؤال لي  السؤال عن الفعل التارخيي يف الظاهرة املدروسة « فٕان:الرمحن
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عن الفعل املنطقي فهيا، فٕاذا جاز ٔان نبحث يف أالسـباب التارخيية جاز ٔان نبحث يف 
  .  56»ٔاسـباهبا املنطقية 

xا فٕان �عرتاض عىل ا�ال التداويل من حيث املهنج ال يصح فللك مهنج غايته من       
هو ٕاضافة نوعية يف قراءة البحث ونتاجئه املتوخاة منه، ولك دارس للرتاث بأي مهنج اكن 

àام اكنت النتاجئ عظمية ٔاو حضz؛ ٔالنه يف لك أالحوال، هذا استæر للك إالماك�ت  الرتاث
  .واملناجه املتاحة واليت ميكهنا ٔان تغطي خمتلف جوانب الرتاث

ٕان ٔامهية ا�ال التداويل يه توضيح لكثري من املالبسات اليت وقعت فهيا القراءات فراحت 
، فا�ال   الرتاث و ٕاليه تنسب �نتاكسة العربية إالسالمية   وتلقي eللوم عىلتهتم 

 ø ي شاب القراءات احلداثية للرتاث عاجزة ٔان جتدxالتداويل يفرس الكثري من الغموض ا
تفسريا سوى ٔان تلقي عليه اخليبة ، ولو توقف أالمر هنا لهان الوضع ، و ٕامنا أالخطر حني 

مع دعوة ٕاىل القطيعة عند    و حيجم من دوره  اث قد يكون جوهرهمن الرت  جزء يقىص 
ة و الـــــريق، البعض، علها حتررمه من ٔارسه لينطلقوا خفافا حنو احلداثة والتقدم واحلضار 

  . موان الÍبشـىت ٔال  تبددت يف فضـاء مزدمحٕاال بأصواهتم اليت م ٔامكنهت  هبم مل يربحوا افٕاذ
ضية صلبة يقف علهيا الباحث يف فهم ذاته وهويته وا»ور املنوط فا�ال التداويل ٔار       

به؛ فقواعد ا�ال التداويل العريب إالساليم اليت وضعها طه عبد الرمحن، وجدت لتضمن 
ممارسة تداولية حية يصبح فهيا املكتوب مفهوما وليس مقروءا وحسب، والعقيدة سلواك 

نتاجا، فأالصل العقدي يف ا�ال التداويل هو الركزية وخلقا ومعال ال شعارا، واملعرفة متُزيا وإ 
حنن قوم ٔاعز� هللا ( ببساطة يف مقوÃ معر ريض هللا   أالساس اليت ميكن ٔان نمتثلها

  . )eٕالسالم فٕان ابتغينا العزة يف غريه ٔاذلنا هللا
  

        ::::اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة 
�ال التداويل »ى طه عبد الرمحن       -e من حيث هدف هذا البحث ٕاىل التعريف

املفهوم واخلصائص والقواعد اليت انبىن علهيا مث االٓفات اليت قد تلحق هبا ، و ختاما ٔامهيته 
يف  قراءة الرتاث ؛ فتكشف لنا بُعد النظر عند طه عبد الرمحن  يف تأسيس رشوط 
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املامرسة التداولية اليت تعيد احلياة للمجال التداويل العريب إالساليم، من ٔاجل ٔان تصل 
احلافظة خلصوصية كينونته ، حىت ال يظل يف هذه التبعية املقيتة    مبقومات حياته العريبّ 

اليت ٔاصيبت فهيا العقيدة eجلحود واللغة eمخلود واملعرفة eمجلود، مفا عادت حتمل ال عىل 
  .التغيري ٔاو المتَُزي ب� إالبداع والتجدد

-     Æال التداويل ليس تداوال مغلقا وال متثال لغو� كام يظن البعض و يبرش بعقمه من ا
دون ٔان خيضعه للعمل والتطبيق ، فلنحتمك للمجال التداويل ونأخذ بقواعده كام عرضها طه 
عبد الرمحن يف نظريته املتاكمz يف النظر ٕاىل الرتاث، مث لننظر ٕان اكنت نبوءة طه عبد 

رئة للرتاث بنظرة الرمحن يه اليت تتحقق ٔام خصومه، غري ٔان النظر للك املشاريع القا
ما حنن عليه ٕان مل   عىل   eلرضورة  سيبقينا  واحدة حناول فهيا عىل ا»وام الهدم ال البناء

  .نزدد تقهقرا
مل تلق املامرسة التداولية يف قراءة الرتاث »ى طه عبد الرمحن �ه�م اxي تسـتحقه       -

æال التداويل( ر نتاجئهاال من حيث تقدميها للطلبة والباحثني وال من حيث است�eلعمل ) ا

   .هبا
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  21/22  جل املسـتقبل ، صأ حوارات من : طه عبد الرمحن   53
  . 24املرجع نفسه ، ص   54
  . 26املرجع نفسه ، ص   55
   . 25املرجع نفسه ، ص   56


