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اإلهداء

واآلخر. األنا جدل يف يُفكِّر من كل إىل
حنفي حسن





مقدمة

الثورة انقالب وقت يف فلسفية» «دراسات من املعارص» فكرنا «يف األول الجزء هذا ُكِتب
املعارصة اإلسالمية الحركات ظهور وبداية مضادة، ثورة إىل وتحولها نفسها عىل املرصية
ثم ١٩٨١م، بعد ثانيًا عليها انقالبًا ثم ١٩٧١م، منذ أوًال املضادة الثورة من بتشجيع

والعلمانيني. اإلسالميني األعداء، اإلخوة بني الرصاع اشتداد
والنهضة «الرتاث الحضاري»، «موقفنا األوىل: الثالثة املقاالت كتبُت اإلطار هذا يف
يف القومي الحضاري املرشوع مالمح تحديد أجل من والرتاث»، «الفلسفة الحضارية»،
من املوقف املايض، إسار من األنا تحرر أجل من القديم الرتاث من املوقف الثمانينيَّات:
من املعارص الواقع من املوقف بديل، إسار يف الوقوع من حمايتها أجل من الغربي الرتاث

الحديثة. أو القديمة النصوص توسط دون للواقع املبارش التنظري عىل مساعدتها أجل
«الرتاث االجتماعي»، والتغري «الرتاث والخامس الرابع التاليان، املقاالن ويتعرض
والعمل االجتماعي والتغري ناحية من األمة تراث بني الربط ملوضوع السيايس» والعمل
اإلسالمية الجماعات بعض مع املضادة الثورة توجهت أن بعد أخرى، ناحية من السيايس

الرتاث. باسم الثورية اإلنجازات عىل لالنقضاض
اإلسالمي «الفكر اإلصالح»، «كبوة والسابع السادس التاليان، املقاالن ُكِتب ثم
اإلسالمي فكرنا يف الكبوة ظاهرة رصد أجل من املستقبيل»؛ الثقايف لدوره والتخطيط
حتى شميل، وشبيل والطهطاوي األفغاني عند األوىل ومنطلقاته بداياته منذ املعارص،
ولبيان واإليمان، والعلم الجديد، والوفد اإلسالمية، الجماعات عند املعارصة ونتائجه نهاياته
إىل الكبوة رفع ومحاولة السادس، الجيل حتى األول الجيل من التدريجي الكبوة مسار
أكثَر بطريقة رها ويُطوِّ للرواد، األوىل باملنطلقات يلحق جديد صاعد خط يف مستقبيل مسار

وجذرية. ِعلمية
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املعارص العربي الفكر روَّاد ألحد مراجعة العربية» «الشخصية واألخري: الثامن واملقال
مرجعي وبإطار استرشاقي منظور من دراستها إمكانية حول والتساؤل الشقيق، تونس يف

غربي.

حنفي حسن
نرص، مدينة القاهرة،
١٩٩٥م يونيو
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احلضاري1 موقفنا

نُِرشت وقد ١٩٨٢م. ديسمرب عمان األردنية، الجامعة األول، العربي الفلسفي املؤتمر يف البحث هذا أُلِقَي 1
العربي املستقبل يف أيًضا نُِرش كما ١٩٨٦م. ببريوت العربية، الوحدة دراسات مركز يف املؤتمر هذا أعمال

١٩٨٥م. يونيو املركز، نفس عن أيًضا تصدر التي





مقدمة أوًال:

نظام هي إنما حضارة. وبال مجتمع بال مكان، وال زمان بال فكر مجرد الفلسفة ليست
ما هذا حضارة. عن ويُعربِّ مجتمًعا، ويخدم جيل، به ويقوم عرص، يف ينشأ فكري
ليست بديهية قضية أنه مع إثباته، األفكار دراسة يف االجتماعي املنهج أصحاب حاول
املعرفة اجتماع علم مثل بأكملها إنسانية علوم ألجله ُوِضعت ما وهذا إثبات. إىل حاجة يف
وتاريخ الفلسفة، تاريخ التاريخ: من نماذج عدة حاولته وما الحضارية، األنثروبولوجيا أو

إلخ. … املذاهب وتاريخ األفكار،
البديهية بهذه الوعي عدم هي اليوم ومعاهدنا جامعاتنا يف الفلسفة أزمة تكون قد
درس كل نهاية ويف محارضة، كل أول يبدو، فيما تُردِّدها، كانت وإن كافيًا، علميٍّا وعيًا
وغالبًا لجيلنا. معينة نتائج عىل منها واالستدالل الرباهني وإيجاد وتطبيقها تنفيذها دون
األجنبية املراجع بعض يف موجود هو ملا تقليًدا اجتماعي؛ ملذهب تبنيًا الفلسفة تكون ما
ا ردٍّ أو العلم، يف يظهر مما أكثر السياسة يف يظهر مذهبي اقتناع عن أو عنها، ينقل التي
بدونه؛ أو سيايس مذهب عىل بناءً املجتمع لقضايا متحمس ملتزم لطالب محرج سؤال عىل
وما االجتماعية، التقدمية ادعاء أو العرص ظروف إىل اللجوء أسهل فما اإلجابة. من تهربًا

االجتماعية! باملناهج والتشدق الشعارات ترديَد أسهل
باملوقف الفلسفة عالقة يف التفكري إىل األمر، حقيقة يف دعانا، الذي هو الوضع هذا
وجود ال فهذه العصور، كل أزمة عن نتحدث ال فنحن جيلنا. هو محدد لجيل الحضاري
واجتماعية ونفسية ذهنية أبنية هناك لها. وجود ال أيًضا فهذه العامة، الفلسفة عن أو لها،
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العقل وإطالق اإلنسانية النفس عموم بقدر إال تعميمها يمكن وال عرص كل يف تظهر
يف له وجود ال أذهان وعالم خصوص، بعد إال يأتي ال عموٌم الحقيقة يف وهو البرشي.

األعيان.
هذه وجوهر أزمة. يف العامة حياتنا ويف جامعاتنا يف الفلسفة أن فيه شك ال مما
القديمة وجامعاتنا — قرن نصف من أكثر منذ الحديثة جامعاتنا أنشأنا أن بعد أننا األزمة
أننا أو فالسفًة لدينا بأن القول نستطيع ال فإننا — عام ألف من أكثر منذ موجودة
منذ ونصف قرن من أكثَر منذ الرتجمة حركة بدأنا العامة الحياة ويف فلسفة. أخرجنا
حتى ونحن األلُسن، مدرسة أعني الثاني؛ الحكمة ديوان وتأسيس الطهطاوي، رجوع
اآلن حتى املتمثل القومي مرشوعنا إن بل الرتجمات، قلة من ونشكو نُرتجم، زلنا ما اآلن
الرتجمات. من مزيد يف معظمه يف يتلخص الثقافة وزارات وبرامج النرش دور خطط يف
غاية الرتجمة وكأن إبداعات، عنها تنتج ولم فعَلها، الرتجمات هذه تفعل لم اآلن وحتى
تعرض مؤلَّفاٍت تقدير، أحسن عىل نُنتج، إننا ذاته. يف هدف التحصيل وكأن وسيلة، ال
الفلسفة فأصبحت ثانوية، دراسات عىل أو أصلية نصوص عىل اعتماًدا اآلخرين ملذاهب
القديمة، املتون مع نفعل كما نصوص عىل ورشوًحا ملذاهب، وعرًضا ألقوال، تجميًعا لدينا
يُدافع فإنه والتزم الكاتب س تحمَّ ما فإذا بالقدماء، وامُلحَدثني بمتن، متنًا استبدلنا وكأننا
موقفنا عن بذلك كاشًفا فيها، طَرًفا ليس معركة يف خصومه ويُهاجم املعروض املذهب عن
منطق يف والربهان، القياس يف وليس والجدل، الخطابة يف يتلخص الذي الحايلِّ الحضاري
ملذاهب ُممثِّلني حضاريني وكالء إىل لدينا املفكرون تحول لقد اليقني. منطق يف وليس الظن
حدوده، خارج وانتشاره الثقايف وغزوه الغرب لريادة نظًرا بيئتنا؛ عن معظمها يف غريبة
كان كما الصني أو الهند يف لفلسفاته ُممثِّلني بيننا له نجد لم الذي الرشق عكس عىل
الرشقية الفلسفة وضع من واضح وهذا وغريه. البريوني مثل األوائل مفكرينا عند الحال
ُكِتب شهري مؤلَّف عىل واعتماًدا الحدود، أضيق يف إال تُعَطى ال أنها وكيف جامعاتنا يف

الغرب.1 يف الفلسفة لتاريخ استكماًال

كتاب عىل باالعتماد الرشقية الفلسفة عن الفلسفة بقسم الثالثة للسنة امتياز لقسم فقط ساعتان هناك 1

أصبحت ثم برييه إلميل الفلسفة» «تاريخ لكتاب تكملة وضعه الذي الرشقية» «الفلسفة رسل أو ماسون
صنعاء. بجامعة الفلسفة قسم يف أيًضا مادة وهي األوىل. للسنة مادة
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مقدمة أوًال:

ولكن بحوث، أو كتب يف سواء سلًفا موجود هو ملا مكرًرا البحث هذا يف ما يبدو وقد
لقاء كل يف تبليغها من بد ال رسالة هو القومي الحضاري املرشوع رضورة عىل اإلرصار

األمر.2 هم يُهمُّ مفكرين مع

«موقفنا ١٩٨١م؛ بريوت، التنوير، دار القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد، «الرتاث العديدة: بحوثنا من 2

١٩٨١م؛ بريوت، التنوير، دار املعارص»، الغربي الفكر «يف (٢)»؛ معارصة «قضايا الغربي»؛ الرتاث من
١٩٨٢م؛ الرباط، السيايس»، العمل وأزمة «الرتاث ١٩٨١م؛ القاهرة، االجتماعي»، التغري وأزمة «الرتاث
١٩٨٤م؛ الكويت تحيا؟»، ومتى الفلسفة تموت «متى ١٩٨٣م؛ الكويت، الحضارية»، والنهضة «الرتاث
«دراسات يف االجتماعي» الوعي إىل الفردي الوعي «من ١٩٧٩م؛ الرباط، التحرر»، إىل التقاليد «من
أصول علم بناء إلعادة محاولة الثورة، إىل العقيدة «من وأخريًا ١٩٨١م؛ بريوت، التنوير، دار إسالمية»،

١٩٨٨م. بريوت، التنوير، دار الدين»،
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الثالثة وأبعاده املوقفاحلضاري ثانًيا:

يمكن وال فيها، ألحد حيلة وال رضورته، عن تُعربِّ ثالثة أبعاد ذو اليوم الحضاري موقفنا
موقفنا هو األول: وطن؛ وبغري موضوع بغري الفلسفة كانت وإال إغفالها، يمكن وال تغيريها
القدماء، عىل مفتوًحا القومي وعيه زال ما تراثي مجتمع ألننا وذلك القديم؛ الرتاث من
أو النظري الوعي نقصه ما إذا بها يستشهد ُسلطًة له بالنسبة يُمثِّلون القدماء زال وما
تقم لم الرتاث، من مستَمدًة للسلوك وموجهاتنا للعالم راتنا تصوُّ زالت وما الظواهر. تحليل
جديدة. مرحلة يف الحديث تاريخنا تضع للرتاث نقد حركة تنشأ ولم قطيعة، وبينه بيننا
القومي، لوعينا األساسية الروافد أحَد ن يُكوِّ بدأ الذي الغربي الرتاث من موقفنا والثاني:
حاًرضا باستمرار اآلخر كان وقد والوطنية. العلمية لثقافتنا املبارشة املعرفة مصادر وأحد
قطيعة وبينه بيننا تحدث لم الغرب. ُمحَدثي حتى اليونان قدماء منذ الحضاري موقفنا يف
الجدل، أو الخطابة وبمنهج الحدود أقلِّ يف إال له نقد حركة تقم ولم لفية، السَّ الحركة يف إال

الربهان. ومنطق النقد منهج دون
أو وعي عن شعورنا يف نحتويه والذي فيه نعيش الذي الواقع من موقفنا والثالث:
هو أحيانًا يكون وقد لالختيار. َه واملوجِّ املعرفة، عىل الباعَث هو يكون وقد وعي. ال عن
املوقَفني أن وذلك املبارش؛ العقيل التنظري أو املبارش الحيس باإلدراك للمعرفة الوحيد املصدَر
يف مدوَّنة ثقافات مع يتعامالن إنهما أي للكلمة، الحريف باملعنى حضاريان موقفان األوََّلني
النقل أو القدماء من النقل مصدره: عن النظر برصف النقل منهج عليهما ويغلب الغالب،
«الخام» املعرفة مادة مع يتعامل الذي هو وحده الثالث املوقف أن حني يف املحَدثني. عن
هذا يكون ما وعادة املحَدثني. من أو القدماء من سواءٌ جاهز تنظري أو ُمسبق إدراك دون
فقد متكافئ؛ غريَ فيه أبعاده حضوُر ويكون متوازن، غريَ األبعاد املثلث الحضاري املوقف
السلفية وحركاتنا الدينية ثقافتنا تنشأ هنا ومن القديم الرتاث من املوقف عىل أساًسا يرتكَّز



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الواقع يف يدور عما وتعميًة نفاًقا أو وإيمانًا، اقتناًعا املحافظة؛ ونُظمنا التقليدي وتعليمنا
العلمانية العلمية ثقافتنا تنشأ ومنه الغربي، الرتاث من املوقف عىل يرتكز وقد بالفعل.
أو وإيمانًا، اقتناًعا الحديثة؛ ونظمنا العرصي وتعليمنا والتحديثية اإلصالحية وحركاتنا
ذاته، الواقع أي الثالث، البعد عىل الحضاري املوقف يرتكز وقد الحكام. مصالح عن دفاًعا
هذا األخرية. ثوراتنا خرجت ومنه االجتماعي، التغري وحركات الشعبية ثقافتنا تنشأ ومنه
ويجعلنا الشخصية وحدة فقدان يُسبِّب الذي هو الحضاري املوقف يف املفقود االتزان
ويُقىض السياسية، واملذاهب التعليم ومناهج الثقافات فتتضارب نَِكد» «فصام يف نعيش
هذه تتداخل وقد النظر. يف القومية الشخصية وعىل املمارسة، يف الوطنية الوحدة عىل
الفردي للوعي يكون فقد املجرد؛ االفرتايض الفصل هذا دون بينها فيما الثالثة األبعاد
يكون وقد الغربي، الرتاث من سلبيٍّا آخر موقًفا يُسبِّب القديم الرتاث من إيجابي موقٌف
ما وعادة القديم. الرتاث من سلبيٍّا آخر موقًفا يُسبِّب الغربي الرتاث من إيجابي موقف هناك
بديًال يكون الحضاري املدخل ألن للواقع؛ بالنسبة سلبيَّني املتعارضان املوقفان هذان يكون
إيجابيٍّا موقًفا يأخذ الذي أما الناس. بني وليست الكتب يف املعركة وكأن امَلعيش، الواقع عن
يُفيده ما منتقيًا األوََّلني الحضاريَّني موقَفيه يف إيجابيٍّا العادة يف يكون فإنه الواقع من واعيًا

الحضارة. عىل وللحياة الثقافة، عىل وللناس الكتاب، عىل للمصلحة فاألولوية منهما،
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املوقفاحلضاري أزمة ثالًثا:

أو القديم، الرتاَث كان سواءٌ فيه، بُعٍد كل من موقفنا يف الحضاري املوقف أزمة تتجىل
للناس. امَلعيش الواقع أو الغربي، الرتاث

ولسنا عليه متفرجون وكأننا املسترشقني، نظرة القديم الرتاث إىل نظرنا فقد (١)
أجزائه، بني ونجمع قيل ما نُكرِّر عنه، مسئولني لسنا وكأننا قصوره عليه نعيب أصحابَه،
الرتاث أن حني يف اختيار. إعادة أو تطوير أو تغيري دون املخطوطات نرش نفعله وأقىصما
تصوراتنا وأعطانا كوَّنَنا منه، جزء ونحن منا، جزء هو بل عنا، منفصًال ليس القديم
القدماء مسئولية مثل له بقراءتنا عنه مسئولون نحن للسلوك. هات بموجِّ نا وأمدَّ للعالم،
والتأويل. والَفْهم والتفسري القراءة يف إزاءه منا موقف بال تركناه كما أبدعوه. الذين
خَدَمت. أغراض وأيَّ نشأت كيف نعرف وال السالفة، واملذاهب القديمة، االختيارات نُكرِّر
فإننا بديلة، اختياراٍت تتطلَّب جديدة ظروٍف ونشأة القديمة الظروف تغريُّ من وبالرغم
الجديدة الظروَف ومنطلقاتها أهدافها يف تُعارض التي القديمة النمطيَة االختياراِت نُكرِّر
حياة أو تاريخ أو واقع بال ننقلها هامدة، وجثَّة ميت، جسٌم الرتاث وكأنَّ اليوم نعيشها التي
عنه منفصلون وهم جامعاتنا من الطالب يخرج ثَم وِمن أهل؛ أو أصحاب أو عصور، أو
، حالٍّ يُقدِّم وال قضية، يُثري ال فيه، أمل ال وقال»، و«قيل صفراء»، «كتبًا يتصورونه نفسيٍّا
بالقطيعة شعورهم فيزداد أنفسهم فيها يجدون حيث املعارصة الثقافات إىل فيتوجهون
ذلك، عىل فعل برد يقوم بعضهم يجعل مما «التغريب»، ازداد كلما القديم الرتاث مع
صلته يرى فريق فريَقني؛ إىل األمة فتنقسم كلَّها، املعارصة ويرفض كله، بالقديم ك فيتمسَّ
وصال. ثم اتصال صلة بالرتاث صلته أن يرى آخر وفريق قطيعة، ثم انقطاع صلَة بالرتاث

يشء. أي الرتاث يف يرى ال والثاني يشء، كلَّ الرتاث يف يرى األول



األول) (الجزء فلسفية دراسات

اإلرشاقية، الفلسفة ودرسنا األشعرية، منا عمَّ والضار. منه الصالح كلَّه، نقلناه ثم
مجتمع يف العالم عن التخيلِّ إىل ودعونا والفناء، املحبة ورشحنا العبادات، فقه واجرترنا
ومأساته الفقر، أزمته الثروات، منهوب أسطوري، غيبي اإلرادة، مسلوب مطحون، مهزوم
هذا وأن وحي، إىل حاجة يف قاٌرص العقل وأن العقل، أساس النقل أن درَّْسنا االحتالل.
تعليق األمر نهاية يف وهو الَكْسب، هو فعله من لإلنساِن ما أقىص وأن النبي،1 هو الوحَي
خارَج اإلنسان مستقبل وأن بها، مرشوطة وجعلها اآلخر، بإرادة وإرادته اإلنسان لحرية
وصفاته اإلمام رشوط حول مركَّزة كلها السياسة وأن تكفيان، الشهادتنَي وأن العالم،
كل عىل الصمت مؤامراُت ِحيَكت أن بعد السائد، املوروَث هو ذلك كان وملا الحميدة.
اقتضائها يف أو الرشعي سندها يف القائمة السلطَة يُساعد ما وهو ُمناِهض، آخَر تراث
عامًال ذلك وأصبح سواه، ما دون الصواَب هو واعتربناه درَّسناه فقد لها، الناس طاعَة
بأيدينا وقدَّمنا السلطة، تراث واستمر املحافظة، فاستمرت الطالب، ثقافة يف رئيسيٍّا ُمكونًا
للتغيري احتمال كل عىل بأيدينا وقضينا وباهلل، به مؤمنة له، مطيعة رعيًة السلطات إىل

والثورة. واملعارضة
العرشة، األفالك عن ثنا وتحدَّ ال، الفعَّ العقل ْصنا وخصَّ العَرشة، العقول درَّسنا لقد
يف يشء كلُّ يتم حركتها، أساس عىل وعقول ونفوٌس أرواٌح واألفالك الكواكب أن وبيَّنَّا
فبمدد املعرفة أما األرض. عىل وليس السماء يف ظواهره ِعلَل القومي وعيُنا فوجد األرض،
والحلول، والفناء املحبة نظرياِت ورشحنا الناس. لواقع ي كمِّ بإحصاء وليس السماء من
واليأس الخوف أحوال وبيَّنا والشكر، والتوكل والرِّضا والصرب والوَرع الزهد قيم وعَرْضنا
هل األسد؟ أنياب بني رجٌل يكتبها وصية حكُم ما الفقه: يف وتساءلنا والغيبة. ْكر والسُّ
هو إن طالق امرأته أن أقسم رجل حكم ما إنسان؟ نكحها فرخٌة ولَدتها بيضة أكُل يجوز
والغائط؟ االستنجاء أحكام هي ما الثوب؟ هذا يف يُجاِمْعها لم وإن الثوب، هذا يف جامعها
امليت؟ عانة حلق أحكام هي وما الجلوس؟ وكيفية الغائط واتجاه وشكله الحجر حجم وما
الثورة، فقه أما ثقافته. اختيار فَرَضت التي هي وموضوعاته املتخلِّف املجتمع مظاهر وكأن
أساًسا فليس منه، الناس يُعاني ما وهو الظلم، من التحرر وفقه االجتماعية، العدالة وفقه

للتساؤل. موضوًعا أو لالختيار

يف نظر إعادة من اإلصالحية الحركة إليه وصَلت ما أقىص التوحيد» «رسالة يف عبده محمد عبارة هذه 1

العقائد. علم
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الحضاري املوقف أزمة ثالثًا:

وإحساسهم املسلمني إبداع عن يُعربِّ ما وهو بأكمله الفقه أصول علَم ندرس ولم
عن بعيًدا اللغة منطق وأحكام االسترشاق، عن بعيًدا االستدالل مناهج ووضع بالعالم
تُلِهب التي املوضوعة الروايات عن بعيًدا واآلحاد للتواتر رشوط ووضع والجدل، الخطابة
مناهَج ووصف للفعل أحكام ووضع الشعبية، األساطري من جزءٍ إىل ل وتتحوَّ الخيال
وضع يف املسلمني إبداع ندرس لم والنفاق. واالزدواجية والحرمان الكبت عن بعيًدا للسلوك
وَمْجرى املشاهدة عىل يقوم الذي الحيسِّ املنطق أصول وضع أو النقل لضبِط للرواية مناهَج
وقياس الشاهد، قياسالغائبعىل عىل يقوم بديل منطٍق األرسطيووضع املنطق أو العادات
والطبيعية الرياضية العلوم نشأة بكيفية نَْعتِن لم نفيُه. يجب عليه دليل ال ما وأن األَْوىل،
إال نَدُرسها ولم القدماء، فيها أبدع التي والتاريخ) والجغرافيا واألدب (اللغة واإلنسانية
نُحاِول ولم الغرب، يفعل كما العلم تاريخ من كجزء العرب» عند العلوم «تاريخ إطار يف
القدماء استطاع وكيف والطبيعة، التوحيد بني والعقل، التوحيد بني الصلة معرفَة نحن
الفالسفة، باقي مع رشد ابن فُوِضع الطبيعة. وقوانني الرياضيات اكتشاف التوحيد بعقلية

واالختيار. للنوعية إدراٍك دون املؤرِّخني باقي مع َخْلدون وابُن
ننتزعها فإننا الغربية الفلسفة درسنا فإذا الغربي، الرتاث يف نفَسه اليشء فعلنا لقد (٢)
وسارتر وبرجسون وهورسل ونيتشه وماركس وهيجل وكانط ديكارت وكأنَّ بيئتها من
أو صدقها عىل عليها، ونحكم بل بها، ونُعَجب لها نتأمَّ المعة نجوٌم وهيدجر ومريلوبونتي
والقيم الكريمة باألخالق أيًضا وربما الرصيح، العقل أو السليم الذَّوق بُحجج بطالنها،
وكل والتقاليد واألعراف — القائمة االجتماعية وأحيانًا — السياسية والنُظم الفاضلة
مثايل، هذا االختيار؛ يف الحرية وقعت اآلراء وتباينت املذاهب تشتتت وملا القديم. املوروث
يختارون والتقدُّميون املثالية، يختارون فاملحافظون حيس؛ وذاك عقيل، هذا واقعي، وذاك
يكشف حقيقته ويف غربيٌّ ظاهره يف املذاهب عىل والرصاع بيننا. الخالف وينشأ الواقعية،
الديني، والتقليد للمحافظة طبيعي وريث املثالية أن وهو بنا، خاص حضاري موقف عن
الناس حياة عن الدفاع عىل قدرًة واألكثُر املثايل للدين الطبيعي التطور هي والواقعيَة

الشعوب. ومصالح
نشأَت إنما املذهب فكرة إن بل بيئتها، وليدُة الغربية املذاهب فإنَّ األمر حقيقة ويف
العرص من املوروثة القديمة النظرية أغطيَتِه من تماًما األوروبِّي الواقع تعريُة ت تمَّ أن بعد
املمكنة، النظرية الغطاءات كل فأزاح النهضة، عرص وجاء الكنيس. املسيحي الوسيط
والوحي العقل والطبيعة. العقل إىل تحول الذي للعلم مصدًرا باعتباره املوروث رافًضا
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

املذاهب نشطت الطبيعة).2 دين العقل، (وحي واحد يشء والدين والطبيعة واحد، يشء
يف القديم املوروث بدور يقوم شامل ُكيل نَسٍق إليجاد محاولة يف عرش السابَع القرِن يف
املثالية ومنها العقالنية، فنشأت واإلنسان. والطبيعة هللا بني عالقٍة وإيجاد العالم تفسري
الوضعية؛ ومنها ية الحسِّ نشأَت كما الطبيعة. َفهم يف ه وحقِّ للعقل األولوية تُعطي النقدية،
يف ويرتكَّبان مرة، يتصارعان املذهبان وظل الطبيعة. رؤية يف ه وحقَّ للحسِّ األولويَة لتُعِطَي
داخيل حيوي نحو عىل أو (كانط) ثابت خارجي آيلٍّ نحو عىل إما أخرى؛ مرَّة ثالث مذهب
األولويَة ِلتُعطَي والوجودية واإلرادية الحيوية اإلنسانية املذاهب أتت ثم (هيجل). متحرِّك
علوم إىل السواء عىل والطبيعية الرياضية العلوم ل ولتُحوِّ والطبيعة، العقل عىل لإلنسان
قانوُن املذاهب تطوَر حكم وقد وأرسطو. أفالطون يجتمع الجديد سقراط ففي إنسانية،
األوروبي الوعَي الجدُل هذا طبَع ثم ومركَّبه، ونقيضه املوضوع جدُل أو الفعل، وردِّ الفعل
هذه بني الخلط يتم ما وعادًة حيوية، أو مادية، أو صورية، ظاهرة؛ ثالثية بقسمة ِبنيته يف

بينها. تمييز دون املستويات
تاريخية ظروف له ونهاية، وتطور بداية له وبناء. تطور إذن األوروبي للوعي
املسيحية، هو خاص ديني وُمعًطى القديمة، الرومانية يف ُممثَّلة خاصة واجتماعية
الطَرف وأُحادية التقسيم، عىل يقوم خاص ذهني وبناءٌ الكنيسة، هو خاص ديني ونظام
أو أفريقية بُدائية، عقلياٍت عن الحديث وإن الواحدة. الظاهرة عوامل بني والتعارض
هذا من نحن فأين غريها. عىل األوروبية العقلية من إسقاٌط األمر حقيقة يف هو آسيوية،
وهو االيمان، صدق عىل والربهنة العقل بُحجج الدِّين عقائد إلثبات محاولٌة ديكارت كلِّه؟
كأول النقدية والفلسفة والفالسفة. املتكلمني عند كلِّها القديمة حضارتنا يف شائع تقليٌد
يفعله كان ما هو والشكِّية الدجماطيقية. مقابل يف املعرفة إمكانية عىل للتعرُّف محاولة
تُدافع كانت التي ية الحسِّ واملذاهب كَّاك الشُّ والأْدريَّة الحكماء نظريات نقِد من الفقهاء،
املتكلِّمون يفعله كان ما هو الجديد العلم ِدعامة والتجِربة. واملشاَهدة الحسية، املعارف عن
اإلنسانية والفلسفات للعلم. مصدًرا العادات ومجرى الحس شهادة اعتبار من واألصوليون
والوجود البرشية التجاِرب عىل تركيز من عندنا الصوفية بمحاوالت أشبُه هي والحيوية

بريوت، التنوير، دار البرشي»، الجنس تربية «لسنج: كتابنا يف الطبيعة ولدين الوحي لعقل عرضنا انظر 2
١٩٨١م.
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الحضاري املوقف أزمة ثالثًا:

الصويف كريكجارد بني الفرق وما واألحوال، املقامات مثل النفسية واالنفعاالت اإلنساني
فنثق غرينا، لدى ما لدينا أنَّ أو يشء، يف غرينا من أسبُق أننا ذلك يعني ال والوجودي؟
األوىل، بيئاتها خارج تُزَرع ال الفلسفية املذاهب أن يعني بل باألجداد، ونفخر بالنفس،
واملواقف والنفسية الذِّهنية األبْنِية ألن فذلك البيئات واختلفت املذاهب تشابهت ما فإذا
اجتُثَّ قد الفلسفي املذهب دام وما واحدة. أيًضا تكون قد التاريخية واملراحل الحضارية
أو الطالب يتعلم ال ثَم ومن نشأته. التعرفعىل أو عليه الحكم أو َفهُمه يمكن فال جذوره من
وينساها لالمتحان يحفظها املرتاكمة، املرتاصة املعلومات من مجموعة باستثناء شيئًا يفهم
والنشأة، العلم بني واملوقف، املذهب بني الفصل تم فقد فيها، هو يُؤثِّر وال فيه تُؤثِّر ال بعده،
أصبحت بل موقف، عىل يدل تكويني فكر عندنا ينشأ لم ثَم ومن والتكوين؛ الفكرة بني
ملوقف مواجهة أول يف جميًعا تتساقط ما رسعان املعلومات، من ة مرتاصَّ أكواًما ثقافتنا

علمي. موضوع أو ثقايف
من املوقف وهو الحضاري، موقفنا يف الثالث البُعد ألن لدينا الفلسفة تعثَرت وقد (٣)
الُقدماء، عن نقل نقل؛ إىل لدينا الفلسفة فتحوََّلت الحساب. من وأُسِقط جانبًا أُِزيح الواقع،
يف والواقع جانب، يف الثقافة أصبحت للواقع. املبارش التنظري وغاب امُلحَدثني، عن نقل أو
يكون وقد مادة. بال صوري وعي مجرد مفهوم، غري وواقع غريبة، ثقافة آخر، جانب
يُفرسِّ الذي الغطاء وهو للواقع، التقليدي النظري الغطاء وجود هو املوقف هذا يف السبب

نوع هناك له. نظرية عن البحث أو عنه التساؤل إىل الحاجة تنشأ لم وبالتايل يشء، كلَّ
الفقر باستثناء رشخ، أو قطيعة بال والعالم النَّحن وبني والنَّحن، األنا بني الوئام من
اإليمان إطار يف ومقبوالن القديم، النظري التصور إطار يف مفهومان وهما وضنك. كأزمة
القهر أو للتعايش نظًرا الواقع بقضايا االلتزام عدم إطار يف أو املوروثة، والعقائد الشائع
ليس واملفكر بضاعة، ليس فالفكر العرص؛ بقضايا واالرتباط به الوعي لعدم أو السيايس
من يعيش الذي األستاذ صورة وكادت قضية.3 صاحب واملفكِّر رسالة، الفكر موظًفا.
وكادت املقررة، الكتب أو الوظائف أو اإلعارات خالل من نمطية صورة تصري أن الفكر
اتخاذ عىل والقادر القضية، صاحب بالفكر، يعيش الذي املفكر األستاذ صورُة تختفي
من وتكوينها نشأتها أو األفكار دراسة يف االجتماعي املنهج عىل التعود عدم إن املوقف.

،(١) معارصة قضايا يف التعبري» أشكال النامية، البالد يف الفكر «دور الفكر»، «رسالة دراساتنا: انظر 3
١٩٨٣م. الرباط، الجامعة، قضية»، «العلم وأيًضا ١٩٨١م، بريوت، التنوير، دار
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

الظروف عن التحدث أو األفكار، عرض يستسهلون الباحثني يجعل قد االجتماعي الوضع
يكون أن دون التالية، الفصول يف والنظريات األفكار وعن األوىل، الفصول يف والبيئات
وجود من بالرغم الذِّهني التكوين يف نقًصا السبب يكون وربما وتلك. هذه بني رابٌط هناك
ولم املنهج، عىل يتعود ولم العلم، يُمارس لم فالذهن املمارسة؛ يف ونقص املعلومات من كمٍّ
وقد املقدمة. دون النتيجة عىل وحصل الجذور، دون الثمرة فاقتطف نشأ، كيف يعرف
الثقافة لدراسة قومي مرشوع إطار يف الجماعي والعمل العلمي البحث معاهد غياب يكون
مهام اقترصت أن بعد الحساب من الواقع إسقاط يف العوامل أحَد والفلسفة؛ والعلم والفكر
العلمية الرسائل تحولت كما إعالم. رجال أو موظفني أو مدرسني تخريج عىل األساتذة
اإلبداع، عنرص فيها يقلُّ عرص— أو مذهب أو لشخصية للمايض— دراسات إىل الجامعية
صار بل فلسفيٍّا، ا نصٍّ يُبِدع الطالب يَُعد فلم الواقع، من ابتداءً الفلسفية املشكلة بناء أي
العامة والخطط العقول، إلجهاض العام الجو إىل باإلضافة هذا للنصوص. شارح مجرد
املصالح أو القائمة األنظمة صالح يف فليس الخارج. من أو الداخل من سواءٌ لذلك ة املعدَّ
العامة. املصالح عن ودفاع بالحريات تمسك بطبيعته هو الذي العقل يُبِدع أن الكربى
املألوف عىل الخروَج الطالب أو األساتذة أحد حاول ما إذا إعدام إىل اإلجهاض يتحول وقد
مؤيًدا يكن لم إن حق أنه عىل شيئًا يقبل لم فإذا الحر. البحث يف الطبيعي بحقه والتمسَك
له يبقى فال له، وطن ال مطارًدا متهًما رشيًدا ويصبح الشيوعية، أو باإللحاد اتُِّهم بالدليل
أو العلمي، واإلبداع العلم يف ه همَّ يضع ِرصف، ِمْهني إىل ليتحول الخارج إىل الهجرُة إال
الداخل إىل الهجرة أو والشعوب، األوطان حقوق عن والدفاع الخارج يف املعارضة ليُواصل
الحركات خالل من طويل، تاريخي وعي عن يعمل أو بالجنون، يُصاب حتى وَكمًدا ا َهمٍّ
له بالواقع االلتزام عدم إن سجون. نزيَل فيُصِبح انكشافها يتم ما رسعان التي الرسية
عن النقل يف يكمن ما ومنها — النص أولوية — الرتاث يف يكمن ما منها كثرية، أسباب
العيش ورضورة العرص، ظرف يف يكمن ما ومنها — بيئتها عن املعرفة اجتثاث — الغرب

القهر. ظروف يف
الثالثة األبعاد هذه يف النظر بإعادة يكون إنما الحضاري املوقف أزمة حل إن
البُعد أي نفِسه، الواقع وفرض القومي، الحضاري الوعي إىل االتزان وإعادة وأحكامها،
نهضة من عام مائتَي وبعد — يفرض فالواقع األوََّلني. الحضاريَّني البُعَدين عىل الثالث،
بل املدافع، أو املهاجم موقف ال القديم الرتاث من موقفنا يكون أن — كبَْت ما رسعان حديثة
والتطور القديمة، الظروف يف الرتاث نشأة وصف طريق عن النقد ر؛ واملطوِّ الناقد موقف
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الحضاري املوقف أزمة ثالثًا:

موقف أيًضا ليس الغربي الرتاث من واملوقف الجديدة. والظروف العرص لحاجات طبًقا
بوصف النقد؛ الطبيعية: حدوده إىل الرتاث لهذا والرادِّ الناقد موقف بل املهاجم، أو املدافع
املجال إلفساح الرتاث هذا لتحجيم والرد؛ عامليته، أسطورة عىل والقضاء املحلية نشأته
إىل فالعزلة عليه؛ بالتمرد أو عنه بالعزلة ليس الواقع من واملوقف للشعوب. الذاتي لإلبداع
مهنية هجرة الخارج إىل والعزلة نشاًطا، الرسية الخلية ويف إحباًطا النفس يف تتبدَّى الداخل
أو العسكرية، االنقالبات طريق عن تمرًُّدا أو األوروبية العواصم يف سياسية معارضة أو
الواقع من املوقف لطة. السُّ ألخذ علمانية تقدمية أحزاب تشكيل أو الدينية، الجماعات غضب
الشعبية) الجماهري الوطنية، (الثقافة ُمكوِّناته وَسربُ متطلباته، ومعرفة أوًال، َفهُمه هو
والنظم االجتماعية األبنية أمام الوقوف عىل القادرة طاقاته وتفجريُ به االلتحاُم يُمِكن حتى
إذن الحضاري املوقف أزمة حل املوروثة. السلطوية التصورات عىل تقوم التي السياسية
بالقديم اإليمانية املواقف وتحويل العلمي، مستواه إىل الخطابي مستواه من املوقف نقل يف
تاريخية حضارية ِعلمية مواقف إىل الواقع، إىل بالنسبة الخيالية أو بالغرب االنبهارية أو
بالتايل تكون محددة، وتاريخية وحضارية اجتماعيٍة مواقَف يف الفكر يَنشأ حتى ُمحَكمة؛

للفيلسوف. وتربة للفلسفة أرًضا
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القديم الرتاث املوقفمن رابًعا:

عن ويكشف مىض، عرص أحداث إزاء سابقة ألجيال ذهنية استجابات كله القديم الرتاث
الغالبة القوة تراث ساد فقد فريق، دون لفريق يُحَسم الرصاع كان وملا الُقَوى. رصاع
يف أي والعقائد، واألصول التاريخ يف يشء كل تدوين وتم املغلوبة. القوة تراث عىل
حول والتشويه الصمت مؤامرات وِحيَكت الغالب، نظر وجهة من الشعوب «أيديولوجيات»
تراث أو الشيعة، عند الحال هو كما رسي تراث إىل الرتاث هذا فتحول املعارضة، تراث
من العلنية (املعارضة الخوارج تراث مثل باالندثار تَهدَّد حتى الصمت مؤامراُت ته َلفَّ علني

الداخل). من العلنية (املعارضة املعتزلة وتراث الخارج)
الكتب يف ومدونة محفوظة وبقيت القدماء، تراث اختارها التي الحلول كانت لذلك
حقيقة يف الرتاث، يف نقرؤه وما املعارضة. حلول من السلطة ومواقف حلول هي القديمة

املغلوب. ضد الغالب لصالح حسمها تم معركة نتيجة هو األمر،
وهي انترصت، قد الناجية الفرقة عقائد أن لَوجدنا العقائد، علم مثًال أخذنا فلو
حديث ذلك عن يُعربِّ كما املعارضة فرق وهي الهالكة الِفَرق عقائد عىل السلطة، عقائد
هو ليس يشء، كل ويَرى يُرى ال والذي يشء كمثله ليس الذي الواحد فاهلل الناجية.1 الفرقة
محلُّ م، املجسَّ الحيس هللا هناك العقائد؛ تاريخ من نعلم كما هلل الوحيد التصور بالرضورة
التصوُر يكون أن بالرضورة وليس فرقهم. اختالف عىل واملشبِّهة الَكرَّامية عند الحوادث،
ليس الذي السلطان قوة ُقًوى؛ رصاَع التصوران يعكس إذ باطًال؛ والثاني صحيًحا األول

إسالمية» «دراسات يف املعارص»، وجداننا يف والديموقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور بحثنا: انظر 1
١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الصفات أما األلوهية. من جزءًا التاريخ حركة تجعل التي املعارضة وقوة يشء، كمثله
سيايس استخدام أجل من صياغتها ت تمَّ فقد يشء كل ويُبِرص ويرى يسمع هللا تجعل التي
ال الذي العقل بأن والقول يشء. وتبرصكل وتسمع ترى بدورها هي التي للسلطة خالٍص
عْربَها يُمكن حتى ُطِرَحت دعوى هو إنما النقل، إىل يحتاج بها املعرفة يف بنفسه يستقلُّ
وتصوير وُمطَِّرد. شامل واحد عقيل مقياس دون القائمة السلطة لصالح النقل تأويُل
من هو إنما أخرى بإرادة مصريه وتعليق الفعل، عىل القدرُة لديه ليست ككائن اإلنسان
هو النبي وجعُل عليه. معتمًدا لغريه تابًعا باستمرار وَجعِله واستقالله، قدرته نفي أجل
تثبت النبوة بأن والقول وإرادة، عقًال الشعور استقالل دون ِليُحال العقل عىل الويصَّ
رؤية أو للعلم، كنظاٍم الداخلية الوحي ِبنْية إىل االلتفات عدم أجل من هو باملعجزات،
املعاد بأن القول أن كما العام. الصالح رعاية عىل تقوم التي والسياسية االجتماعية مبادئه
أما املوت. بعد له ويعدُّ العالم، خارج مَلكوته اإلنساُن س يُؤسِّ أن أجل من هو العالم خارج
الفعل بأن والقول أحد. فيه يُناِزعها ال القائمة السلطة حقُّ فهو املوت وقبل العالم داخل
الفعل يكون ال حتى ُطِرح إنما بالشفتنَي، والتمتمة بل القوُل يكفي إذ لإليمان رشًطا ليس
أعمالهم عىل الُحكَّام يُحاَسب ال وحتى املعارضة، ي فتُصفِّ القائمة السلطة ضد ًها ُموجَّ
قريش يف محصورة تظل أنها إال باالختيار كانت وإن التي واإلمامة دون. يتشهَّ داموا ما
الضبَّاط، من أو األرشاف من معيَّنة فئة عىل والسلطة الُحكم يقترص حتى كذلك هي إنما
وكل مقدًسا. علًما وليس َمْحضة سياسية اختيارات إذن العقائد علُم األمراء. أو امللوك من
من يكون قد أخرى. اختياراٌت الحاليَِّة ظروفنا تحت تتمُّ وقد اختياراتها. تفرض ظروف
لألرض، وتحريًرا لالحتالل درءًا أرًضا باعتباره ره وتُصوِّ هللا عن الدفاُع اآلن األمة صالح
،[١٠٢ [اإلرساء: َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ﴿َربُّ واألرض»، السموات «إله يف للوحي وتأصيًال بل
التوحيد عىل قديًما الخطر كان .[٨٤ [الزخرف: إَِلٌه﴾ اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو
القدماءُ دافَع الهزائم. عرص يف األرض عىل اآلن الخطر وأصبح الفتوح، عرص يف كتصوٍر
عند امليتافيزيقي والواحد فيثاغورث، عند الريايض الواحد مخاطر ضد الحقِّ الواحد عن
الدفاع يف يتجىلَّ فالواحد اآلن أما أفلوطني، عند الكوني األنطولوجي والواحد بارمنيدس،
أُحادية ضد التعددية إثبات يف نفِسه الوقت يف ويتجىل تَجزئتها، ضد األمة َوْحدة عن
االجتهاد. وحقِّ والديموقراطية الحرية عن دفاًعا القديم الواحد عىل تعتمد التي الطَرف
الَكْسب وليس املعتزلة عند األفعال وَخْلق االختيار ُحرية هو اآلن «األصلح» يكون ربما
يكون وربما ُقصورهما. أو تبَعيَّتهما وليس واإلرادة، العقل استقالل وإثبات األشعري،
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القديم الرتاث من املوقف رابًعا:

أو املرجئة اختيار وليس اإليمان، من يتجزأ ال جزء العمل أن يف الخوارج اختيار األصلح
خارجها. وليس الدنيا هذه يف والعذاب النعيم أن يف حابط بن أحمد رأي بل الشيعة اختيار
يكون ربما والعشوائية؟ الالمعقول أم األفعال يف والغائية واألصلح الصالح أفضل؛ أيهما
تَحتكر ال حتى األشاعرة اختيار من لنا أصلح القرشية رفَض والخوارج املعتزلة اختياُر
الخصوم ضدَّ الناجية الِفْرقة حديث استعملوا قد القدماء كان إذا معينة. فئٌة السلطَة
الفرقة من االنتقال أجل من — قبل من حزم ابن فعل كما — ينقده جيلنا فإن السياسيني؛
أجًرا للمخطئ وأنَّ االجتهاد، يف فرقة كل حق عىل وللحفاظ الوطنية، الوحدة إىل املذهبية
أو األصوليون، قرر كما العمل يف واحٌد النظر، يف ُمتعدد الصواب وأن أجَريْن، وللمصيب
د موحَّ برنامج من أدنى حدٍّ عىل واالتفاق النظرية األُطر باختالف السماح عرصنا: لغة يف

الوطني. للعمل
تركَزت بحيث الصويف اإلرشاُق إليها ب ترسَّ قد القديمة الحكمة علوم كانت وإذا
صارت به، واالتحاد منه والُقرب ال الفعَّ بالعقل االتصال عىل فيها والسعادة املعرفة نظرية
جدل وال فيه حياة ال صوري واملنطق مقلوبة»، «إلهيات هي أو لإللهيات ُمقدِّمة الطبيعياُت
فقد العَملية، الفضائل من أفضُل فيها النظرية والفضائل بَرش، وال واقع وال رصاع وال
إىل النظر مع العقل، عن دفاًعا القديمة اإلرشاقيات من التخلَُّص اليوم الحكيم ُمهمة تكون
منطق واختيار الديني، الفكر وبني العلمي الفكر بني مميًِّزا خالصة، ِعلمية نظرة الطبيعة
القيم عىل العملية للقيم األولوية وإعطاء األصوليني، كاختيار مادي تجريبي طبيعي حيسِّ

اإلمام. وصفات الرئيس ِخصال عىل واملؤسسات وللشعوب النظرية،
الناس وتكالُب والرتَف البذَخ حياة عىل فعل كردِّ القدماء عند التصوف علوم نشأت لقد
ة األئمَّ استشهاد عقب العالم تغيري اليأسمن وبعد والجاه، الثروة عىل وحرصهم الدنيا، عىل
خالص عىل املرء فليعمل النفس، إال يتبقَّ لم وهنا الخارجية. املقاومة وانتهاء البيت، آل من
وإنقاذ الخارج، تغيري استحال إن الداخل من التغيري وعىل العالم، خالص َصُعب إن النفس
استحالت إن العالم خارج السموات ملكوت وإقامة املجتمع، إنقاذ استعىص إن الفرد
جدل تحول لقد بالعقل. الواقع تحليل استحال إن بالخيال وتصوره العالم، هذا يف إقامته
الصوفية؛ حاالت يف واضح هو كما وانفعاالٍت عواطَف جدل إىل والتاريخ واملجتمع الطبيعة
السلبية القيم وظهرت والَوْجد. الَفقد والرجاء، الخوف والحضور، والَغيبة كر، والسُّ حو الصَّ
الصرب، مثل الصوفية مقامات يف واضح هو كما القريب الخالص إىل الطريَق باعتبارها

والزهد. والقناعة والشكر، والتوكُّل، والرضا، والوَرع،
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الداخل من الِفعلية املقاومة تنته ولم منه، ميئوًسا األمُر يَُعد فلم الظروف، ت تغريَّ واآلن
العالم لتغيري إمكانية هناك الرشعية. عن دفاًعا األئمة آالف منا يُستشَهد ولم الخارج، من أو
حارضة، الجماهري للعالم. مثايل نظام إىل الوحي وتحويل األرض، عىل هللا ملكوت وإقامة
يعمُّ والهوان بالظلم واإلحساس والحرسة، وامُلداراة والغضب متشوِّقة، الجديدة والطالئع

الجميع.
العقل استعمال يُحِكم أن استطاع الذي الوحيد هو القديم الفقه أصول علم كان وإذا
العامة، واملصالح الناس بقضايا يلتزم وأن العميل السلوك يُقنِّن وأن اللغة منطق يضع وأن
الحقوق كليات باستثناء جامعاتنا يف يُدرَّس وال حياتنا، يف تأثريًا العلوم أقلُّ اليوم فإنه
القدماءُ أعطى فقد ذلك ومع عليه.2 األَُول الفلسفة رواد تنبيه من بالرغم للرشيعة كفرع
النصِّ عن دفاًعا األربعة الرشعية األدلة ترتيب يف الحال هو كما الواقع عىل للنصِّ األولويَة
عن النصدفاًعا عىل للواقع األولوية إعطاءَ اليوم مهمتنا تكون وقد قديم. مجتمع يف الجديد
لالجتهاد األولوية فإعطاء النص.3 من ويُعاني الواقع علوم عىل إال يعتمد عرصال يف الواقع
عىل وقدرة الواقع عىل ُجرأًة والباحثني العلماء يُعطي النصيَّني املصدَرين عىل األمة وإلجماع
عليه. ومعتمدين الشاطبي عند «املقاصد» ملفهوم مطورين الناس ملصالح رعاية الترشيع؛
تُساهم أن دون القدماء تركها كما تُدرِّسها الدينية ملعاهدنا النقلية العلوم تُِرَكت وقد
العلوم مثل عقلية نقلية علوم إىل وتحويلها تطويرها يف اإلنسانية والعلوم اآلداب كليات
والطبيعية الرياضية العلوم مثل خالصة عقلية علوم إىل الجميع تحويل أو األوىل، األربعة
هي، كما اإلسالمية الدراسات أقسام ويف وآدابها العربية اللغة أقسام يف وتُِرَكت واإلنسانية.
األقسام كل عىل املحافظة الُقوى مها وتُعمِّ الحكم، أنظمة تدعمها تبديل، أو تحوير دون
اإليغال ومن امة الهدَّ املذاهب من للطالب حمايًة — األجنبية اللغات أقسام ذلك يف بما —
قبل. من القوميَة واملقرَّراِت العربية االشرتاكيَة تفرض الثورية األنظمة كانت كما الفكر، يف

ه ووجَّ الفقه، أصول علم واضِع الشافعي أصالة ُمبيِّنًا «التمهيد» يف الرازق عبد مصطفى ذلك عىل نبَّه 2

املسلمني ونقد اإلسالم ُمفكِّري عند البحث «مناهج يف النشار سامي عيل ومنهم العلم، هذا لدراسة تالميذه
الفقه» أصول علم يف التأويل «مناهج عن رسالتنا أعددنا التيار لهذا وتأكيًدا األرسطاطالييس». للمنطق

١٩٦٥م. القاهرة (بالفرنسية)،
اللصوص.» فدخل بالنصوص، أبوك «واحتمى درويش: محمود يقول ذلك ويف 3
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ونجَحت التدوين بعد الوحي نصوص عىل حفاًظا معيَّنة لغاياٍت نشأَت العلوَم هذه أن ومع
تطوير إىل حاجة يف علوٌم لجيلنا بالنسبة فإنها للروايات، الخارجي النقد طريق عن ذلك يف
وبالتايل املضمون.4 بتحليل أو األدبية األشكال بتحليل إما للمتون؛ الداخيل النقد طريق عن

لتطويرها. لها جديدة غايات تحديد يُمكن
الناسخ النزول، أسباب واملدنية، املكية ور السُّ موضوعات وضَعت قد القرآن فعلوم
مثًال، للسيوطي «اإلتقان» يف القرآن علوم أبواب من معروٌف هو ما آخر إىل … واملنسوخ
هل ال؟ أم السورة من جزءٌ البسملة هل مثل: داللتها؛ فقَدت التي املسائل بعَض هناك ولكنَّ
بعرص مرتبطة مسائُل كلها وهي ال؟ أم اآلية من جزءٌ ﴿ُقْل﴾ هل ال؟ أم الكتاب أمُّ الفاتحة
إذن هذه وتالوًة. وكتابًة وحفًظا قراءًة اآلن القرآن تقنني تم وقد التقنني. قبل التدوين
منسيَّة، جديدة قراءًة أحٌد اآلن يكتشف ولن للعلم، كمادٍة وانتهت دورها أدَّت موضوعاٌت
عند عرصها يف غايٌة لها كانت أخرى مسائُل وهناك سهًوا. سَقَطت جديدة سورة أو آيًة أو
اآلن لها وأصبح واملنسوخ، والناسخ النزول، وأسباب واملدني، املكيِّ معرفة مثل إثارتها
واملدني املكيِّ بني التمييز من الغاية كانت فإذا وأدل. أعمق وربما مغايرة دالالٌت لنا بالنسبة
عىل املدني يحتوي بينما للعالم، ر تصوُّ عىل يحتوي لنا بالنسبة املكي فإن السور ترتيَب
عند النزول أسباب كانت وإذا ر. للتصوُّ تاٍل والنظاُم النظام، عىل سابٌق والتصوُّر النظام،
الواقع أولوية عندنا تعني فإنها الفرع، قياُس عليه يتمَّ حتى األصل معرفة تعني القدماء
األحكام، معرفة إىل تهدف القدماء عند واملنسوخ الناسخ معرفة كانت وإذا الفكر.5 عىل
لقدرات طبًقا األفعاِل أحكام صياغة وإعادَة الزمان، يف َر التطوُّ لنا بالنسبة تعني فإنها

وطاقاته. اإلنسان
أو اللغة علوم األخرى؛ العلوم لباقي األمر حقيقة يف خَضَعت فقد التفسري علوم ا أمَّ
وتاريخية لغوية تفسرياٌت فخَرَجت الفقه. أو التصوُّف أو الكالم أو الحكمة أو التاريخ
اإلصالح. حركات يف مؤخًرا إال االجتماعي التفسري يظهر ولم وِفقهية. وكالمية وفلسفية
إعادة إىل الحاجة دعت عندما مؤخًرا، إال أيًضا النفيس-االجتماعي التفسري يظهر لم كما

قضايا القرآن»، يف و«املال ١٩٨١م، القاهرة ألف، مجلة األدبية»، األشكال تاريخ «مدرسة بحثنا: انظر 4
١٩٧٩م. يناير–إبريل عربية،

رمضان). شهر (عدد القاهرة ١٩٧٦م، اليوسف، روز النزول؟» أسباب تعني «ماذا بحثنا انظر 5
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تاريخيًة معلوماٍت التفسرياِت هذه كلُّ جَمَعت لقد األمة.6 وشعور الناس قلوب إىل الوحي
العلوم من معنيَّ علٍم نحو هًة موجَّ املعلوماِت جعلت أو تاريخ، إىل التفسري فحوَّلت فة، ِرصْ
فتتقطَّع بآية، وآيًة بسورة، سورًة الطُّويل، التفسريُ جميًعا عليها وغَلب النقلية، أو العقلية
استئناف هي اليوم تنا مهمَّ إن واحد. نظري إطار لها يكون وال وتتبعثر، املوضوعات
القلوب، يف العقيدة وإحياء الناس عىل التأثري أجل من النفيس االجتماعي؛ النفيس التفسري
كانت وقد فيه، احتياجاتها وقراءة النصِّ قلب يف األمة مصالح وضع أجل من واالجتماعي
علينا إن بل القدماء. عند الرشيعة مقاصد من معروف هو ما عىل الوحي أساَس قبُل من
وبني الدينية املحافظة بني العرصوتمزُِّقه إشكال حل يف السيايسللمساهمة التفسري إضافَة
— وعميل نظري — مطروح كبديل السيايس» «اإلسالم برز أن وبعد العلمانية، التقدمية

إيران.7 يف اإلسالمية الثورة َرتها فجَّ التي الحالية اإلسالمية الصحوة بعد
نَد السَّ خالل من الرواية ضبَْط القدماء عند منها الهدُف كان فقد الحديث علوم أما
وكان والتعديل. الَجْرح علم أو الرجال ميزان علم مثل لذلك؛ واملوضوعة صة املخصَّ والعلوم
ولكن الرُّواة. شعور خالل من فيه والضبُط ونقل، روايٌة فيه العلُم عٍرص يف طبيعيٍّا هذا
باألمثال ومقارنته للنصِّ األدبية واألشكال املتن خالل من الرواية ضبط إعادُة اليوَم مهمتنا
وتطبيق القرآن، عموم إىل بالنسبة خصوٍص من فيه ما مقدار ومعرفة القديمة، العربية
من به علق مما تخليُصه يمكن حتى حسٍّ عن اإلخبار مقدمتها ويف األربعة، التواتر رشوط

العامة. خيال يف تُؤثِّر زالت ما شعبيَّة آثار
وأوَّلُها الشخصيات عن التاريخية املعلومات جمع بدافع نشأَت فقد السرية علوم ا أمَّ
يتعلَّق فيما ة خاصَّ الضعيفة األحاديث بعض عىل اعتماًدا الرسول؛ شخصية الحال بطبيعة
بحياة تتعلَّق سابقٍة دينية أنماٍط تأثري تحت وربما موته، بعد وما حياته عىل السابقة بالفرتة
علوم دَرَجت لقد السماء. إىل والصعود البعث وبعد الطفولة مرحلة ويف البعثة قبل األنبياء
الخيال. ونْسَج البطولة ُرضوَب النبيِّ عىل وتخلَع املايض، يف الحاَرض تقرأ أن عىل السرية

يف االجتماعي النفيس والتفسري رضا، ورشيد عبده ملحمد املنار» «تفسري يف يتمثل االجتماعي التفسري 6
قطب. سيد الشهيد للمفكر القرآن»، ظالل «يف

١٩٨١م. القاهرة، األول، العدد اإلسالمي»، «اليسار مجلتنا انظر 7
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اإلقناع وسائل وإحدى النبوة تاريخ من جزءًا كانت أن بعد رئيسيٍّا عمًال املعجزُة وأصبَحت
وسيلٍة مجرد أنَّه مع النبي شخص يف النبوُة وتركََّزت شخص، إىل الرسالة تحوََّلت السابقة.
عبادة أسباب وأحَد القومية حياتنا التشخيصيف أسباب أحَد هذا يكون وقد الوحي. لتبليغ
ومن الرسالة، إىل الرسول من العودُة هي وكاتِبها اليوَم السرية دارِس ة مهمَّ إن األشخاص.
رئيَسها.8 هي الدولُة وال الزعيَم هو النظاُم فليس املبدأ، إىل الشخص ومن النبوَّة، إىل النبي
كانت عٍرص يف املعامالت دون العبادات عىل ركز قد القديم الفقه علم كان وإذا
النظرية، االفرتاضية املسائل عىل ركز كما القديَم، هي واملعامالُت الجديَد هي فيه العباداُت
للعالقات وترًكا السلطان، إىل للعالم منه ترًكا وذلك العَملية الواقعية املسائل عىل وليس
تفريًغا عمل؛ عنها ينتج ال وبمسائَل يُفيد، ال بما للناس منه وإشغاًال للنظام، االجتماعية
فقه تأسيس أجل من االختيار إعادُة اليوَم الفقيه مهمة فإن للنشاط؛ وإبعاًدا للطاقة،
الَعملية للمسائل األولويَّة إعطاء أجل ومن قبل، من العبادات فقه س تأسَّ كما املعامالت
اإلنساني والوجود الطبيعة فقه تأسيس أجل ومن النظرية، االفرتاضية املسائل عىل الواقعية

األحكام. فقَه القدماء س أسَّ كما
الجرب، الهندسة، (الحساب، الرياضيَّة العلوم سواءٌ الخالصة؛ العقلية العلوم ا أمَّ
الطب، الحيوان، النبات، الكيمياء، (الطبيعة، الطبيعية العلوم أو الفلك)، املوسيقى،
يف ب ترتسَّ لم فإنها التاريخ)؛ الجغرافيا، األدب، (اللغة، اإلنسانية العلوم أو الصيدلة)،
لذلك الخمسة؛ النقلية العلوم أو األربعة، النقلية العقلية العلوم َب ترسُّ القومي وجداننا
والطبيعية، الرياضية العلوم وتوقَفت الرشعية، العلوُم محلَّها وحلَّت اإلنسانية العلوم توقَفت
القدماء عند العلم وتحول العلم، تاريخ يف نُساهم نَُعد لم الغرب. من النقُل محلَّها وحل
عن تعويًضا باملايض؛ االعتزاز من كنوع العرب» عند العلوم «تاريخ جامعي موضوع إىل
للتقنية ونقلنا لها، إبداع دون للمعرفة واستهالكنا اآلخرين، عن النقل يف العرص مآيس
اليونان علم بني اتصال كَحْلقة االسترشاق كتب يف صورتنا وكرَّرنا لها. اكتشاف دون
عليه ونزيد ننقل ما نخلط بل ننقل، ما َفْهم نُحسن ال وكنَقلٍة الحديث، الغرب علم وبني
وبني التوحيد بني الصلة عن البحَث هي اليوم مهمتُنا تكون قد اإليمان. موضوعات من
املادية، الحسية ونظرته اإلسالم واقعية بني والصلة العربي، الفن أو الالمتناهي حساب

الديني». «اليسار يف مرص١٩٥٢–١٩٨١م» يف والثورة «الدين يف املبدأ» أو الشخص «محمد: بحثنا انظر 8
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سيًدا اإلنسان بني والصلة والنبات، والحيوان والصيدلة والكيمياء الطب علوم نشأة وبني
اآلالت. واخرتاع اإلسالمية التقنيات وبني لصالحه الطبيعة قوانني رت ُسخِّ للكون

من وتطويرها بنائها إعادة يف ودورنا للعلوم التفصييل الوصف هذا إىل وباإلضافة
رسالتنا بهم».9 نقتدي وال منهم نتعلم رجال، ونحن رجال «هم القدماء فإن املسئولية، واقع
حياتَهم، فيه يقَرءون لهم الرتاث وتقديم للناس، الحقيقة وإيصال والتعبري التبليغ هي
واملصطلحات، اللغة قضية مواجهة يف اليوم نفَسه الباحُث يجد لذلك ُهويتهم؛ فيه ويجدون

القديمة. البدائل بني االختيار وإعادة الحضارية والبؤر واملحاور التحليل، ومستويات
ومحاولة القديمة اللغة تجاوز عىل القدرة هو اليوم الباحَث يُواجه الذي التحدَي إن
إغراءً أكثر جديدة ألفاظ يف معانيها ووضع القديمة أشكالها عن والتخيل بنائها، إعادة
الحرية ألفاُظ اليوم املفكرين تستهوي ما فغالبًا والطالب؛ الشباب لدى َقبوًال وأكثر للناس،
القانونية األلفاُظ تستهويهم وال والتاريخ، واملجتمع والشعب والتقدُّم، واملساواة والعدالة،
مثل العبادات؛ ألفاظ أو والحرام، والحالل، الواجب، مثل بالغَرض؛ تُوحي التي القديمة
عن تكشف فالصالة جديد! بلفظ القديم املضمون عن التعبريَ أسهَل وما والصيام. الصالة،
األموال، يف ُمشاَركة والزكاة والقضاء، الحال وعن والرتاخي، الفتور عن الزمان، يف الفعل
عنه ينتج الذي الفعل هو والحرام امللتَزم، الفعل هو الواجب باآلخر. إحساس والصياُم
هو واملباح اإلرادي، هو واملكروه التطوُّعي، الفعل هو واملندوب وفناء، وعدٌم وسلب، رضٌر
وهو الحضارة، وتطوير الفكر تجديد بل بلفظ، لفظ تغيرِي مجرَد األمُر ليس الطبيعي.
القديمة الثقافاِت وأحالوا الغرباء، تمثَّلوا حني الحكماء خاصة قبُل من القدماءُ مارسه ما
وَعْقد الناس ُمخاطبة عىل القادرُة هي وحدها الجديدة اللغة إن لحضارتهم. أصليَّة روافَد

املشرتك. والخطاب التَّفاهم لغة فهي بينهم؛ حوار
اإلبقاء يُريد هل التحليل. مستويات يف أيًضا النظر إعادة هي حاليٍّا الباحث مهمة إن
تعد لم التي املستويات هذه تغيري يريد أو والطبيعية، واإللهية القانونية املستويات عىل
النفيس املستوى مثل أخرى؛ مستويات عىل بالتحليل ليقوم الجماعة شعور يف قائمًة
املستوينَْي؛ عىل الجماهري لدى نفيس كمخزوٍن الرتاث اكتشاَف أردنا إذا هذا واالجتماعي.
نتعامل، نحن حضاري نمط أيِّ مع نعرف أن أردنا وإذا والتاريخي، الحضاري املستوى

الخويل. ألمني مأثور قول هذا 9
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القديم الرتاث من املوقف رابًعا:

تاريخي منظور يف القديم الرتاث وضُع يتم فبهذا نعيش؛ نحن التاريخ من مرحلة أية ويف
تدويٍن مرحلُة تَلتْها األوىل)، السبعة (القرون أوَّيل إبداع كمرحلِة الحضاري الوعي داخل
بناء إعادة يف تتمثَّل ثالثة دورٍة مشارف عىل فإننا وبالتايل التالية)، السبعة (القرون ثانيٌة

جديد. إبداع أجل من والقراءة؛ التأويل من بَرضٍب القديم
كان القديمة. الحضارية والبَُؤر املحاور يف النظر إعادُة هي أيًضا الباحث مهمة إن
دوائر يف العلوُم تخرج منه الحضارة، بؤرَة الوحي وكان القدماء، عند أساسيٍّا محوًرا هللا
تفقد كادت التي القديمة والديانات الحضارات وسط طبيعيٍّا ذلك وكان حوله. متداِخلٍة
أصبح بل اآلن، اكتسابهما تم قد البؤرة وهذه املحور هذا ولكنَّ و«الوحي». «التعايل»
التاريخ وضاع هللا، حضور أمام اإلنسان ضاع أخرى. وبؤر َمحاِوَر حساب عىل حضوُرهما
والبؤر، املحاور ترتيب إعادَة هي اليوم الباحث مهمة تكون قد الوحي. حضور أمام
تعرف ال التي الالإنسانية للمجتمعات املثل بنا يَُرضب إذ والتاريخ؛ اإلنسان واكتشاف
كما اإلنسان. حقوق إىل بالنسبة أوضاعنا لدراسة املتحدة األمم ِلجاُن إلينا وتُرَسل الزمان.
تراُكٌم لدينا وليس نعيش، نحن التاريخ من مرحلة أية يف نعلم وال التاريخ، خارَج أننا
يكاد وال الصفر. من األوُل بدأ كما الثاني الجيل يبدأ ثم وينتهي، جيل كلُّ يبدأ تاريخي.
َرت عمَّ لقد نعلو، أن بمجرَّد نهبط السقوط؛ يف الُقْرص يبدأ حتى ثالثٌة أو جيالن يمرُّ

اإلصالح.10 وكبْوَة النهضِة تعثُّر نُشاهد أن قبل فحسب أجيال أربعَة األخرية نهضتُنا
القديمة البدائِل اختيار تم فقد البدائل. بني االختيار إعادُة هي أيًضا الباحِث ة ومهمَّ
لصالح بينَها االختيار يُعيد أن اليوم الباحُث يَستطيع السلطة. لصالح اع الرصِّ لحسم
وتصويٍب ألحدها تكفرٍي دون والنظر، االجتهاد من واحٍد ُمستًوى عىل فكلُّها الجماهري،
املسئولية بدافع القدماءُ يَْطرحها لم تماًما جديدًة بدائَل يجد أن يُمِكنه وربما لآلخر.
يف والُجرأة بالواقع والوعي بالنفس الثقة من مزيٍد مع العلمية، الدقة وبروح التاريخية،

الترشيع.11

«ملاذا وأيًضا ١٩٨٣م. الرباط، عرش». التاسع القرن يف «اإلصالح ندوة يف اإلصالح»، «كبوة بحثنا انظر 10
الفردي الوعي «من القديم؟»، تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا القديم؟»، تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية»، «دراسات يف االجتماعي» الوعي إىل
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار القديم» الرتاث من موقفنا والتجديد، «الرتاث كتبنا النظريِة املداخل ولهذه 11
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منها: منافع؛ عدة تحقيُق يُمكن القديم الرتاث من املوقف بهذا

والرتاث واقع، إىل بالتايل الفكر فيتحول العرص، أحداث وسَط والطالب األستاذ وضع (١)
الباحث بني الشخصية يف الثُّنائية حي وتَمَّ قضية، إىل والعلم رسالة، إىل والفلسفة حياة، إىل
بالعلم مكتسبًا أستاذًا يسمع أن بني االختيار إىل ُمضطرٍّا نفسه الطالب يجد فال واملواطن،
يف املتمثِّلة العيش لقمة أجل من األمر هذا الطالب فيقبل ويَفرضه، املقرَّر الكتاب يبيع
يف سواءٌ الوطن؛ بقضايا واملهموم املحاَرص وعقله ه وحسِّ قلبه وبني الشهادة، عىل حصوله
أو الخارج إىل بهجرة فينتهي والتمرد، الغضب يف أو الرسي، الحزب يف أو الدينية الجماعة
هو كما الفعيل، واالنتحار النفيس االنهيار إىل يُؤدي نهائيٍّ إجهاض أو الداخل، إىل هجرة

واألدباء. املفكرين بعض عند الحال
عىل القضاء ثَم ومن الخارج، ويف الداخل يف الخصوم أيدي من الرتاث سالح نزع (٢)
أعني املعارضة؛ تراث وإجهاض السلطة، تراث نشأة ببيان وذلك التقدم، معوقات أهم
من املعارَك بالتايل الرتاث معارك فتدخل عنه، والصمت املعارضة لرتاث التشويه مؤامرة
الغزايل: ُجبَّة ومن يشء، كل ويفعل ويُبرص ويرى يسمع الذي الواحد األشعري: قميص
يشء، كل يرجع إليه الذي الواحد سينا: ابن جلباب ومن يشء، كل يفيض منه الذي الواحد
الفقه متاهات يف الحال هو كما القومي الوعي تزييف يف ودورها اإلعالم أجهزة ومتاهات
مقنَّع اجتماعي رصاٌع إال األمر حقيقة يف التأويل معارك فما النصوص. وتأويل االفرتايض،

العرص. وجدان يف الرتاث وبثقل الجماهري، بثقافة
تحدث ال حتى التقدم؛ عىل دافع أكرب وهو املصلحة، تراث الشعب، تراث إبراز (٣)
وبالتايل الخلف، إىل وخطوتان األمام إىل خطوة التقدم: نُكوصيف يقع أو للثورة انتكاسات
البديَل هو يكون ثوريٍّا تراثًا بإعطائهما الجماهري، ونضال الشعب، روح تقوية يمكن
ثقافتها تثوير خالل من وذلك تنقصها؛ نظرية يُعطيها الثورية، أيديولوجيتها عن املؤقت

الوطنية.
نفسها تجد لم ألنها الرتاث؛ عن انفصلت التي للخاصة حدث الذي التغريب وقف (٤)
تُغري فلم عنه مسئولة نفِسها اعتبار أو القديمة لغته تجاُوز تستطع ولم خالله، من
ال كرضورة قبلت بل البدائل. بني االختياَر تُعيد أو وبؤَره، محاوره تعدل أو مستوياته،
أنصار بني العداء نشَب الرئييسحتى وُمكوِّنها األمة لرتاث الغربي الفكر مزاحمَة منها مفرَّ
عىل القضاءُ القديم الرتاث من املوقف هذا طريق عن إذن يمكن الجديد. وأنصار القديم

الوطنية. ثقافتها يف النَِّكد» «الِفَصام وهذا القومية، الشخصية يف االزدواجية
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القديم الرتاث من املوقف رابًعا:

الجماهري، ثقافة وبني الخاصة ثقافة بني العامة، وبني ة الخاصَّ بني التفرقة محو (٥)
الثقافة بناء ويُعاد اللغة، د فتتوحَّ الشعبية. الثقافة وركود املثقفني عزلة تنتهي وبالتايل
عىل بالتايل فيستحيل ولغته، العرص بروح — وعامة خاصة — األمة ثقافة أي الوطنية،
ضد املثقفني وتجنيُد العامة، مع تناقض يف ووضُعهم الخاصة عىل االستحواذُ سلطة أية
وضع خالل من الجماهري وعي وتزييُف بالخاصة، العامة ومحارصُة الشعوب، مصالح

السلطان. في مثقَّ أيدي يف اإلعالم أجهزة
الفائدة فما بأيديها. مصائرها وتأخذ الساحة، إىل بثقلها فتنزل الجماهري، تجنيد (٦)
بأفكار األذهان وتحرير الفرنسية الثورة إشعال يف وَدورهم التنوير فالسفة تدريس من
الفائدة وما الباستيل؟ سجن عىل باريس جماهري استولت حتى واملساواة، والعدالة الحرية
السيد، ولطفي الطهطاوي أفكار أو عرابي، لثورة ِذْكر دون األفغاني أفكار تدريس من
بال األحرار الضباط كان القادمة؟ لألجيال نحن أعددنا ماذا ١٩١٩م؟ ثورة إىل إشارة دون
حتى الجيل، هذا ومن السابق الجيل من األحرار املفكرين ضد صاروا ثم أحرار، ُمفكرين
بدَل خلفها نقف الثورة، لدى موظفني كلنا وأصبحنا جيلنا، من األحرار املفكرون اختفى

لها.12 ناقدين نكون أن بدل لقراراتها ُمربِّرين مقدمتها، يف نكون أن

يُمكن ال الرتاثية الشعوب ففي االجتماعي؛ التغيري قضايا حلُّ يُمكن النحِو هذا وعىل
واالقتصادية االجتماعية أبنيتنا وإنَّ أوًال. الوعي يف يتغري لم ما الواقع يف يشء يتغري أن
للعالم. وتصوراتنا الذهنية وقوالبنا النفسية أبنيتنا عىل باألساس َلتقوم كلَّها والسياسية
عند تراثيٍّا ترسبًا الواحد والرأي الواحد الحاكم عىل القائمُة التسلطية نظُمنا تكون وقد
تكون وقد اإلمام. وصفات الفاضلة»، املدينة أهل «آراء من الجماهري؛ عند ونفسيٍّا القادة،
أو الفيض نظرية من القومي وعينا يف ترسب ما هي البريوقراطية للنظم النفسية الدعامة
أسفل إىل نزلنا وكلما الرشف، مراتب أعىل إىل وصلنا أعىل إىل صعدنا كلما وأنه الصدور،
أفضلية من القومي سلوكنا يف بيننا يحدث ما يكون وقد الرشف. مراتب أدنى إىل رصنا
ذهني بناء عىل قائًما املتخصصة الفنية واملدارس العليا التطبيقية املعاهد عىل للجامعات

الرتاث. يف العَملية القيم عىل النظرية القيم أولوية من موروث ونفيس
وقرارات ثورية وإجراءات عسكرية بانقالباٍت التحتية األبنية تغيري من أسهل يشء ال
إن الدائمة. الثورة عىل واإلبقاء اإلنجازات هذه عىل الحفاظ من أصعب يشء ال ولكن إدارية،

١٩٧٩م. سبتمرب عربية، قضايا األحرار؟»، املفكرين أو األحرار، «الضباط بحثنا: انظر 12
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مجرَُّد تاريخي منظور دون السيايس والعمل الثقافة، يف ُمواٍز تغيري بال االجتماعي التغيري
والصوريُة والحكمَة، التصوَف واإلرشاقيُة الكالَم، األشعريُة سادت لقد الهواء. يف رضب
والرُّشديُة الكالمي االعتزاُل وعاش اليوم، حتى الخامس القرن من عام، ألف من أكثَر الفقَه
القرِن حتى الثاني القرن من عام؛ أربََعمائِة الفقهية والواقعية الصوفية ونِضال الفلسفية
الخامس. القرن ِمْحنة يف التصوف لحساب العقلية العلوم عىل القضاء قبل الخامس،
الدينية، املحافظة من عام ألف الِكفتنَي، متعادِل غريَ الوقِت ذلك منذ القومي وعيُنا وأصبح
أو َسبِعمائة إىل عام األلف بضغِط تان، الكفَّ تتعادل لم وما العقالنية. من عام وأربعمائة
حوار. يُعَقد أن أو ثورٌة تقوم أن الصعب من فسيكون أكثر أو عام األربعمائة وإطالة أقل،
ٍب ترسُّ أدنى إىل املحافظة تُضَغط حني أعني الثورة، إمكانيُة تبدو فقط اللحظة هذه يف
من التاريخ سيتحرَّك فقط هنا ممِكن. حدٍّ أقىص إىل والطبيعية العقالنية وتمتدُّ ممِكن،
وبعد السابع، حتى األول القرن من فيها اكتَمَلت التي األوىل بعد ثالثة مرحلة وتبدأ جديد،
ُمعاًرصا جيلنا فيكون عرش. الرابَع حتى السابع من نفسها عىل فيها حافظت التي الثانية

الجديد. إبداع وبني القديم تأويل بني فيها يجمع إذ لها؛ وُممهًدا ثالثة ملرحلة
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الرتاثالغريب املوقفمن خامًسا:

عاَلميَّته أسطورة عىل الطبيعية،والقضاءِ حدوده إىل وردِّه الغرب تحجيم إىل الدعوُة تعني ال
الهيمنة هذه أفرز الذي هو األوروبِّية الهيمنة عرص وأن آخر، تراث أي مثَل محلِّيته وبياِن
التعرُّف رفض أو الذات جنون إىل العودة أو االنغالق إىل دعوة أيَّ ذلك كلُّ يعني ال الثقافية؛
املجاورة، الثقافة عىل تفتحوا الذين القدماء ُسنَة تكن لم فتلك اآلخر؛ عىل واالنفتاح الغري عىل
بل الخاص، الحضاري اإلطار داخل واحتَوْوها وعَرفوها وتمثَّلوها اليونانية، مقدمتها ويف
وما قرننَي منذ نتعلم فنحن امتدت، قد التتلمذ فرتة وأن طالت، قد التعلم فرتة أن يعني
وليس ومرحلة غاية، ال وسيلة الغري من التعلم إن األفق. يف بعيدًة اإلبداع مرحلة زالت
واحًدا قرنًا القدماءُ تعلم لقد ذاِته. اليشء عن بديًال وليس ومحرك باعث ومجرد تاريًخا،
علوَم بادئًا الحكماء أوُل الِكندي ظهر حتى الثالث القرُن أتى إن وما الثاني، القرن هو
املايض القرن أوائل يف يُربِّرها ما لها الغرب عىل االنفتاح إىل الدعوة كانت لقد الحكمة.
وديموقراطية، وحرية وصناعة علًما الغرب يُمثله كان الذي الحضاري التحدي إىل نظًرا
االنفتاح انقلب املدة طول إىل نظًرا ولكن وُعمرانًا. وتقدًما ونهضًة برملانية، ونظًما ودستوًرا
ويف الثقافية حياتنا يف «التغريب» ظاهرة فنشأت تبعية. إىل والتعلم التقليد، وهو الضد إىل

اآلتي: يف تبدو والتي القومي، وعينا

شعب كل وعىل سواه، نمَط وال حضاري، تقدم لكل األوحد النمَط الغرب اعتبار (١)
وتَجاِربها الشعوب خصوصيات إلغاء إىل بالتايل هذا أدى وقد منواله، عىل والسريُ تقليُده

للتقدم. أخرى وأنماٍط جديدة، تجاِرَب إبداع حقَّ الغرب واحتكار املستقلة،



األول) (الجزء فلسفية دراسات

هو العالم تاريخ فيه. الثقل مركَز وأوروبا جمعاء، اإلنسانية ُممثَل الغرب اعتبار (٢)
الفلسفة تاريخ هو الفلسفة وتاريخ الغرب، تاريخ هو اإلنسانية وتاريخ الغرب، تاريخ
وما هردر، يقول كما البرشي التاريخ بدايات قبله ما يشء. كل يصب فيه الغرب الغربية،
الوسيط فالعرص الكل، عصور هي الغرب عصور الغرب. يمتلكه الذي الفضاء عرص بعده
أن مع الشعوب، لكل الحديث العرص هو الحديث والعرص العالم، لكل الوسيط العرص هو

نهضتنا. هو الغرب ومستقبل تخلُّفنا، هو وحديثنا نهضتنا، هو وسيطنا
بينهما العالقة وأن األبدي، التلميذَ هو و«الالغرب» األبدي املعلَِّم الغرِب اعتبار (٣)
من مستمرٌّ استهالك األول، من مستمر وعطاءٌ الثاني، من مستمر أخذٌ الطَرف؛ أُحادية
األستاذ شاخ ومهما تلميذًا، يَْكرب فإنه التلميذ تعلم ومهما األول. من مستمر وإبداٌع الثاني،
معدل من بكثري أرسُع اإلبداع معدَّل ألن باألستاذ التلميذُ يلحَق ولن معلًما. يَظل فإنه
املسافة ازدادت جرى وكلما به، يلحَق ولن املعلم وراء الهثًا التلميذ فيجري االستهالك،

مصريَه. ويرى قَدَره، ويُدرك فيقع، الحضارية الصدمة يُدِرَك حتى اتساًعا،
العقل إىل دعوة فكل الغرب؛ إىل األوروبية غري الشعوب لدى ذاتي إبداع كل ردُّ (٤)
العدالة أجل من ِنضال وكل غربية، ليربالية الحرية إىل دعوة وكل كانطية، أو ديكارتية
املرجعي اإلطاَر هو الغرب أصبح حتى وضعية، العلم نحَو اتجاه وكل ماركسية، االجتماعية
بالنسبة األوَّلني الحكماء مع الحال كان كما أوروبي، غري ذاتي إبداع لكل واألخري األول

أرسطيٍّا. رشد ابن فخرج لليونان،
فالعقلية ناهضة. عقلية كل وعىل عامة، التفكري أنماط عىل األوروبية العقلية أثر (٥)
واقعية؟ أو مثالية مثل: تضادٍّ عالقة يف معادلة طَرَيف كلَّ تضع التي العقلية هي األوروبية
كالسيكية حسية؟ أو عقالنية اجتماعية؟ أو فردية موضوعية؟ أو ذاتية مادية؟ أو صورية
ثقافتنا إىل هذه الحقائق أنصاَف نقلنا حتى األوروبية العقلية فينا أثَرت وقد رومانسية؟ أو
أطراًفا أنفَسنا وجعلنا اختيار، ال حيث بينها واخَرتْنا أحزاب، ال حيث لها وتحزَّبْنا وتراثنا

نَُخضها. لم معركة يف
ماركسيَّة، اشرتاكيَّة، غربيٍَّة، ملذاهَب وامتداٍد َحضارية وكاالٍت إىل ثقافتنا ل تحوُّ (٦)
عاِلًما أو ُمفكًِّرا يكون أن عىل قادًرا أحٌد يَُعد لم حتى ِبنْيوية، شخصانية، وضعيَّة، ُوجوديَّة،
الثقافة وضاعت وأحزابًا، ِشيًَعا وتفرَّْقنا إليه، يَنتِسُب َمذهٌب له يكن لم إن ًفا ُمثقَّ حتى أو

عبية. الشَّ الفنون إىل فيُهَرع الضائعة األصالة عن يبحث الكلُّ الوطنية.
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وآراء، ونظريَّاٍت َمذاهَب وعلًما، وثقافة لغًة الغرب، أمام بالنقص اآلَخرين إحساُس (٧)
يف الحال هو كما بالعَظمة، وهميٍّ إحساٍس إىل ينقلب قد بالدونيَّة إحساًسا فيهم يخلق ا ممَّ
مركَّب عىل ا ردٍّ إال هذا وليس إيران. يف اإلسالمية الثورة ويف املعارصة، اإلسالمية الجماعات
ِضمنية. أو رصيحٍة ثقافية، ُعنرصية من يخلو ال والذي الغربية الثقافة يف الدَّفنِي العَظمة
ُمناِرصًة تَكون بحيث األوروبيَّة غرِي الشعوب لدى معزولة ثقافية وفئاٍت بَُؤر خلُق (٨)
فيتحول الغرب، بُمواالة — الُحكم تولَّت ما إذا — الفئة هذه وتنتهي النتقاله. وجًرسا للغرب
تأكيًدا كلِّها؛ الفئة عىل الوطنيَّة الشعوِب ثوراِت يُسبِّب مما سياسية َعمالة إىل الثقايف التغريب

واآلخر. األنا بني تاريخية جَدليَّة يف الوطنيَّة والثقافِة للُهويَّة

موضوع وهو األوروبي، الوعي عن يُعربِّ إنما األمر حقيقة يف األوروبي الرتاث إن
غربية، فلسفات تُوَجد فال الظاهريات، يف خاصة املعارصة، الفلسفة يف ظَهر واحد فلسفي

ورؤيًة. تكوينًا وِبناءً، تطوًرا أوروبي: وعي عن تُعربِّ أوروبية، فلسفة بل
النشأُة حيث فمن نهايتَه. ثم ِره تطوُّ بدايَة ثم نشأتَه األوروبي الوعي تطوُر ويشمل
املسيحي، اليهودي واألصل الروماني، اليوناني األصل ثالثة: يف أصوَله األوروبي الوعُي يجد
األوََّلني، األصَلني قبل اإلطالق عىل القديم الرشقي األصل يُذَكر وال نفسها. األوروبية والبيئة
أصًال اليوناَن اعترب قد الغرب ألن وذلك الحديثة؛ النهضة قبل اإلسالمي األصل يُذَكر وال
يف الصوري املنطَق س تُؤسِّ لم الهند وكأنَّ أحٌد، يسبقهم لم إذ مثاٍل؛ غري عىل عبقريٍّا
اتصاٍل عىل يَكونا لم وطاليس فيثاغورس وكأنَّ الحساب. علم نشأة يف تُسِهم ولم البوذية،
وريَث الغرب كان وملَّا مرص، يف الرياضيات يَدُرس لم أفالطون وكأنَّ الرشقية، بالنِّْحالت

منوال. غري عىل مثَله، عبقريٍّا نسيًجا ظل فقد اليونان
الحظ كما — واملسيحية اليهودية من كلٍّ جوهر يف والخالف التباين من وبالرغم
الكتاب من ابتداءً بينهما جَمع قد املسيحي اليهودي األصل أن إال — قبل من سلسوس
بالرغم لها واكتماٍل للنبوة وكنهاية القديم، للعهد كخاتمة الجديد العهد ُضمَّ حيث املقدَّس،
واملسيحية اليهودية الحضارتنَي بني العنرصي الطائفي للتَّآلف ونظًرا اليهود. رفض من
وكأن واحًدا. مصدًرا أصبَحتا فقد «بُدائية»، أو كانت إسالميًة األخرى، الحضارات ضد
الصحُة حيث من سواءٌ التاريخ، يف واملسيحية اليهودية لصدق ًقا تحقُّ يكن لم اإلسالم
السلوك أحكاُم حيث من أو بالعقائد، التصديُق حيث من أو املقدسة للكتب التاريخية
روافد أحَد تكن لم الالتينية إىل ترجمتها بعد اإلسالمية الحضارة وكأنَّ الكتاب. ألهل العميلِّ
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نشأة يف تُساهم لم الالتينية الرُّشدية وكأن العقلية، والفلسفات الحديثة األوروبية النهضة
الغرب.1 يف الحديث العلم

بيئة، بال حضارة األوروبية الحضارة كأنما نفسها، األوروبية البيئة يذكر أحد يكاد وال
الديني املعطى بطبيعة يتعلق فيما سواءٌ ومالبسات، ظروف بال ودوافع، عوامل بال نشأت
أو واالستعمار، العنرصية وراء موجودة كانت التي االختيار عقيدة مثل لديها، كان الذي
األولويَة للداخل وإنَّ العالم، هذا يف ليس السموات ملكوت إن والقائلة الغالية الرُّوحانية
مَلكوت واعتبار الفظة، املادية يف تبدَّى جذريٍّا فعل ردَّ سبب مما الخارج، عىل املطَلقة
طبيعة أيًضا يذكر أحد يكاد وال الداخل. عىل الخارج أولويَة ُمقرًِّرا األرض هذه يف السموات
الوحي والرتاث، الكتاب َمصدَرين؛ للوحي أن واعتبار الغرب يف نشأت التي الدينية السلطة
وسيطرتها وللعلم، للتفسري واحتكاِرها الدينية السلطة نشأة يف تسبَّب مما والكنيسة؛
والسلطة والعقل العلم لصالح ا مضادٍّ فعل ردَّ هذا أحدث وقد السياسية. السلطة عىل
باسم للدين معاديًا للعلمانية، داعيًا الدينية، للسلطة ُمعاديًا األوروبي الوعي فنشأ املدنية،
ليجعل الصمت مؤامرَة حولها الغرب نسج التي الظروف هي هذه واملَدنية. والعقل العلم
االقتداءُ أخرى حضارة كل عىل يتعنيَّ التي العاملية للحضارة نموذًجا األوروبية الحضارة
للتقليد، إبداعاتُها التاريخ، كل وتاريخها املذاهب، كل ومذاهبها العصور، كل عرصها بها.

اآلخرين. ثقافات عىل إال يُطبَّق ال املعرفة اجتماع علم وكأنَّ للنقل، وتقنياتُها
الكنيسة، آباء عرص مراحل: بخمس األوروبي الوعي مر فقد التطوُر حيث من أما
والتقنية. عرصالعلم ثم والتنوير، عرصالعقالنية والنهضة، عرصاإلحياء املدرسية، الفلسفة
إرشاقيٍّا، أفالطونيٍّا دينيٍّا وعيًا باعتباره األوروبي الوعي تَشكَّل الكنيسة آباء مرحلة ففي
إىل اليونانية الدين ونظريَّات ومالئكته، الجديد الدين آلهة إىل اليونان آلهة فيه تحوََّلت
اليوناني املضمون إن أي املضادِّ الكاذب التشكُّل ظاهرُة وتمت الجديد، للدِّين نظريات
املضمون ويف الَعَرض، يف ال الجوهر يف الكاذب التشكُّل حدث مسيحيٍّا، شكًال أخذ الروماني
القروَن ذلك استغرق وقد ر. التصوُّ يف ال اليشء ويف اللفظ، يف ال املعنى ويف الصورة، يف ال
من ق ليتحقَّ بعدها اإلسالم أتى والتي املسيحية العقائُد فيها تشكَلت التي األوىل السبعة

صدقها.

Religious Dialogue and Revolution, Part I, Dialogue, Anglo-Egyptian Book- كتابنا: انظر 1
.shop, cairo, 1977
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إىل املعابد ومن املدارس، الكنائسإىل من الدينية التعاليم تحوَلت املدرسية الفلسفة ويف
األرسطية إىل اإلرشاقية األفالطونية من األوروبي الديني الوعُي فيها ل تحوَّ كما الجامعات.
الحقيقة يف األرسطيَّ النَسق أخذ أي ثانية، مرة املضادُّ الكاذب التشكُّل وعاد الطبيعية.
وامتداده اإلسالمي الفكر أثُر املرحلة هذه يف ظهر وقد الظاهر. يف الجديد الدين واستعمل
الفلسفة اتحَدت حتى املدريس العقالني للتيَّار تدعيًما الحكماء؛ أو املتكلمني من سواءٌ
اليهودي مقابل يف للفيلسوف نموذًجا املسلم وأصبح اإلسالمي، بالنموذج أُسوًة بالدين؛

واملسيحي.
إسالمي، اتجاٌه وهو األصول، إىل العودة بدأت عَرش الرابَع القرِن يف اإلحياء عرص ويف
اآلداب يف األصول وكانت أحد. وساطة دون مبارشًة معها والتعامل النصوص عن بالبحث
اليهودي األصل من األوروبي للوعي ُمخلًِّصا الروماني اليوناني املصدر وظهر القديمة.
إىل للعودة الحركة نفس قامت عَرش الخامَس القرن يف الديني عرصاإلصالح ويف املسيحي.
للتفسري واحتكارها الكنيسة سلطة عىل والقضاء اإلصالح، أجل من الدين يف ولكن األصول
وهللا، اإلنسان بني الوساطة ورفض والتفسري، الَفهم يف اإلنسان حرية وتأكيد والعلم،
اإلسالمي النموذج يكن ولم العقائد، عىل ولألخالق الخارج، عىل للداخل األولوية وإعطاء

اإلصالح. غايات عن بعيًدا
حتى املوروث بنقد جديدة أسٍس عىل األوروبي الوعي تأسيس بدأ النهضة عرص ويف
كبديل والطبيعة العقل إىل والتحول السلوك، يف وكقيمة للعلم كمصدٍر منه التحرُر يُمِكَن
فنشأت نْفًسا. يكون أن قبل بدٌن أنه عىل للكون مركًزا اإلنساُن وُوِضع والسلطة. الوحي عن
تتويًجا عرش السابَع القرن يف العقالنيَّة أتت ثم الحديثُة، والطبِّ والترشيح األحياء علوم
واالجتماع، والسياسة، والعلم، والفلسفة، الدين، يشء: كل عىل سلطاٌن له أصبح الذي للعقل
عرص أتى ثم واالتساع. الشمول من درجٍة أعىل األوروبيُّ الوعي وبلغ والقانون. واألخالق،
واهتزت الثورات، فاندلَعت املجتمع، يف العقل تفجري بعد عرش الثامن القرن يف التنوير
أفكار وخرَجت والطبيعة، العقل يف يشء سكل وتأسَّ والتيجان، العروش وسقطت األنظمة،
ثورة، إىل الفلسفة وتحوَلت والتاريخ، والطبيعة واإلنسان والتقدُّم واملساواة والعدالة الحرية

لهم. وقائٍد للجماهري كاتٍب إىل والفيلسوف
العلمية االكتشافات وظهرت العلم، تراَكم عندما الصناعية الثورة عُرص أتى ثم
وقامت العمالية، الطبقة وظهَرت اإلنتاج، يف اإلنسان محلَّ اآللة وحلت الحديثة، واالخرتاعات
ويف التقنية، عرص ثانية: صناعية ثورة إلحداث الِعرشون القرن أتى ثم االشرتاكية. الثورات
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حتى ديكارت منذ النهاية وبداية األوروبي، الوعي وأزمة العلم، أزمة بداية نفِسه الوقت
النهاية. عىل شارفت قد امللحمة تكون وبالتايل موجود، األنا حتى أُفكِّر األنا منذ هورسل،
يف أيًضا اكتمل خاص بناءٌ ع اخُرتِ األوروبي للوعي الرتاكمي الكمي ر التطوُّ هذا بعد
األول االتجاهات؛ أو املقاصد أو بالبواعث أشبَه ثالثي بناء ذو األوروبي فالوعي النهاية.
واستمرَّ ديكارت، عند عرش السابع القرن يف أُفكِّر األنا يف بدأ الذي العقالني االتجاه هو
النقدية الفلسفة يف جديد من تأكيُده تم ثم ومالربانش، وليبنتز اسبينوزا الديكارتيُّون: فيه
وسط كالشمس للعالم َمركًزا جديد، من واألنا، للواقع، ًعا ُمرشِّ العقل أصبح لقد كانط. عند
الحسَّ والطبيعة، الروَح يشء: كلَّ ابتلع حتى كانط تالميذ عند العقل ر تطوَّ ثم الكون.
اتجاه بمثابِة وهو والشمول، الصورية من قدر أكربَ بلغ حتى والتاريخ الحضارَة والذهن،
املنطق يف بيكون ِمن بدأ الذي التجريبي االتجاه هو والثاني أعىل. إىل ويعرج األنا من يبدأ
تطابق يف وليس الواقع، مع التطابق يف وصدقها الحسية املعرفة تأسيس أجل من الجديد
وهوبز لوك سكسونية: األنجلو املدرسة يف نفُسه التيَّار واستمر فقط. نفسه مع الذِّهن
هذا فيكون والسياسة، واالجتماع واألخالق الدين يف الحيسِّ املذهب طبَّقوا الذين وهيوم،

أسفل. إىل هابًطا األنا من يبدأ اتجاه بمثابة
أملانيا، يف كانط عند النقدية الفلسفة يف التيَّاَرين بني للجمع عديدة محاوالت نشأت ثم
ثم أوًال الرتنسندنتايل التحليل ثالثًا. فعقٌل ثانيًا فذهٌن أوًال ِحسٌّ أنه عىل العقل فتصور
عبارته صائًغا والبَعدي الَقبْيل بني للتوحيد مرشوًعا وضع وقد ثانيًا. الرتنسندنتايل الجدل
التوحيد ولكن عمياء». رات تصوُّ بال والحدوس فارغة، ُحدوس بال «التصورات املشهورة
بينهما التوحيد إىل تالميذَه دعا ا ممَّ ُسكونية خارجية تركيبية آلية بصورة تمَّ قد بينهما
أو (هيجل)، بينهما ليجمع العقل يأتي ثم الذِّهن، ونقيضه الحسُّ جَدلية. حَركية بصورة
فلسفة يف أو (شلنج)، والطبيعة الروح بني والتوحيد الُهوية فلسفة يف صورية بطريقة
اإلرادة فلسفة يف أو (فشته)، املطلق األنا تكوين أجل من والالأنا األنا بني والتوحيد الذاتية
الجمَع فرنسا يف التنوير فلسفة حاولت كما … (شوبنهور) والطبيعة العقل عن تعبريًا
الفلسفية. املعارف دائرة يف واضٌح هو كما للعالم ية الحسِّ العقلية النظرة طريق عن بينهما
املتباِعَدين، التياَرين بني جديد من الخصام بدأ حتى عرش التاسَع القرُن أتى إن وما
متأرِجحة اإلنسانية الظاهرة وظلَّت اإلنسان. لعلوم نمًطا نفسه يجعل أن يُحاول واحد كلُّ
أخرى. تارًة ية الحسِّ الطبيعية العلوم نمط وبني تارة، العقلية الرياضية العلوم نمط بني
الصورية ألزمة حالٍّ لها؛ مستقلَّة مناهج صياغة ورضورة اإلنسانية، العلوم أزمة فنشأت
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الطريق ظهر وهنا السيكوفيزيقا. يف ظهر كما املستويات بني للخلط وحالٍّ والوضعية،
ظهر كما وغريهم. ودلتاي وشيلر، وهورسل، برجسون، الحياة: فلسفات طريق الثالث،
ه ردَّ حتى أو العقل، وهو منه أكربُ هو ما إىل اإلنساني الوجود رْفَع رافضني الوجود فالسفة
فلسفة اتجاهات: ثالثة إىل منقسًما األوروبي العقل أصبح املادَّة. وهو منه أقلُّ هو ما إىل
املذاهب فيه وتصارَعت الداخلية. َوحدتُه وضاعت وجود. وفلسفة طبيعة، وفلسفة روح،
العقلية وأخذَت الفعل، وردِّ الفعل قانون وحَكمها الكاملة. الحقيقة أنه يدَّعي منها كلٌّ كلُّها،
العقل، وحدة عىل فقَضت خارَجها َرته وصدَّ التجريبي، التقسيمي الطابََع هذا األوروبية

األوروبية.2 غرِي الشعوب لدى األوروبي، الوعي خارج
هذا عىل وتطوًرا بناءً الوعي ووَصْفنا األوروبي، الرتاث من املوقف هذا أخذنا ما فإذا

التايل: حدث النحو

يقلُّ وبالتايل وتكوينًا، نشأة ونهاية، بدايًة واحتواؤه األوروبي، الوعي عىل السيطرة (١)
موضوع، إىل والذات مدروس، إىل الدارس ويتحول يُقَهر. ال الذي بالوعي ليس ألنه إرهابه؛
من إليه ينظر وأن واحدة، مرة يراه أن لإلنسان يُمِكن إذ فيه؛ ضائعني نصبح ال وبالتايل

اآلن؟ الريادة سيأخذ الذي َمن السؤال: ويكون منه أسفل يقبع أن من بدًال أعىل
تاريخ أنه صحيٌح التاريخ. خاِرَج وليس تاريٌخ أنه عىل األوروبي الوعي دراسة (٢)
تَجِربٌة ذلك مع لكنه طة، املتوسِّ مراحلها تجاوز أو عليها القفز يُمكن ال َمراحَل عىل تحرٍُّر
املسار أو الوحيدة التجِربَة ليس إنه التجاِرب. من غريه مثل حضاري ومساٌر برشية
ِمرص من ابتداءً الطويل اإلنساني الوعي تاريخ مراحل أحد هو بل األوحد. الحضاري

القديم. الرشق وحضارات والصني
حدود ال الذي املدِّ هذا وإيقاف الثقايف، الغزو وإنهاء الطبيعية حدوده إىل الغرب ردُّ (٣)
خصوصيتُها تظهر حتى نشأَت منها التي املحلِّية بيئتها إىل األوروبية الفلسفة وإرجاع له،
األنا، ضعف لحظة يف اإلعالم، وأجهزة والسيطرة االستعمار خالل من تعميمها أمكن التي

الثقافة. دون األرض عىل تحرُّره واقتصار لألجنبي، وتقليده

قضايا يف األوروبية» العلوم وأزمة الظاهريات الغربي، الرتاث من «موقفنا يف السابقة محاوالتنا انظر 2
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار .(٢) معارصة
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لكل وأنَّ الشعوب، خصوصيات واكتشاف العاَلمية الثقافة أسطورة عىل القضاء (٤)
كما الخاصة وتقنيتَه الطبيعية وعلوَمه بل املتميِّز، ووعيَه الخاصَّ الحضاري نمَطه شعب
املعرفة اجتماع علم مناهج وتطبيق الالتينية، وأمريكا وأفريقيا والصني الهند يف الحال هو

ذاته. األوروبي الوعي عىل الحضارية واألنثروبولوجيا
الِغطاء هذا من وتحريُرها األوروبية، غري للشعوب الذاتي لإلبداع املجال إفساح (٥)
املحلية، وأُطِرها الخاصة بعقلياتها الشعوب تُفكر حتى العقلية؛ الِبنْية وهذه الذهني،
العالقات وتصري الشعوب، لكل واحٌد نموذج هناك فليس النماذج. ع وتتنوَّ األنماط، َد فتتعدَّ

واحد. اتجاه ذاَت عالقاٍت وليست متبادلًة عالقاٍت الحضارات بني
وقيامها للغرب، بالنسبة األوروبية غري الشعوب لدى النقص ُعقدة عىل القضاء (٦)
عىل قادرًة فتصري والفن، والعلم للثقافة مستهِلكة تكون أن من بدًال ق الخالَّ بإبداعها
الخلق عىل يُساعد ِصحي عَظمة مركَّب إىل النقص ُمركَّب يتحول وقد غريها. عىل التفوق

واإلبداع.
بدًال الشعوب حق يف املساواة من ممكٍن قدر أكربَ يُحقق بما التاريخ كتابة إعادة (٧)
تكوين يف ساهَمت التي الحضارات دور واكتشاف العالم، لثقافات األوروبي النهب من
هذه الغرُب يكون أن دون ولكن الصمت، مؤامرَة حولها الغرب وَرضَب الغرب حضارة
سيُعَطى إذ الحضارات؛ كلُّ تصبُّ فيه العالم يف الثِّقل مركَز تاريخية، وبموضوعية املرَة،

الريادة. يف دوُرها حضارة لكل
الحضارية الدَّوائر واكتشاُف الرشق، ريح من تبدأ للتاريخ جديدة فلسفة بداية (٨)
الرشقية الشعوب وضع يف النظر وإعادة األوروبية، البيئة من أشمل لتطورها وقانون
الغرب، إىل وانتقلت الرشق من الحضارات بدأت وكما كانط). (هردر، للتاريخ كبدايات

جديد. من الرشق إىل تعوُد فقد
وسيكون للدراسة. موضوٍع إىل األوروبية الحضارة وتحويُل «االستغراب» إنشاء (٩)
كما ومساًرا بناءً وتطوًرا، نشأًة ونهاية، بدايًة الحضارة: هذه لدراسة الجديد العلُم هذا
من تَسَلم ولم للدراسة مواضيَع إىل َلتها حوَّ عندما غريها مع األوروبية الحضارة فعَلت

واملحاباة. التحيُّز
األحكام وتصحيح ذات، إىل موضوع من الرشق حضارات وتحوُّل االسترشاق، انتهاء (١٠)
عن يكشف فاالسترشاُق الرشق. حضارات عىل ُعنْفوانه يف وهو األوروبي الوعي ألقاها التي
فهو املدروس، املوضوع عن يكشف مما أكثَر اآلخر إىل ونظرتِها األوروبية العقلية طبيعة

موضوع. دراسَة وليس دراسٍة موضوُع
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وطني، منظور من الخاصَة حضاراِتهم يدرسون الذين الوطنيِّني الباحثني تكوين (١١)
بالتايل فتنشأ غريه. مع الغرب فعل مما وإنصاًفا حياًدا أكثَر بطريقة الغري وحضاراِت
يف الِفصام وينتهي الوطني، التاريخ س ويتأسَّ الوطنية، الثقافة ن وتتكوَّ الوطنية العلوُم

واملواطن.3 الباحث بني والوطن، العلم بني والسياسة الثقافة

L’Exégèse de la Phénoménologie, pp. 3–12, Dar al-Fikr al-Arabi, الثانية رسالتنا انظر 3
.Le Caire, 1977
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الواقع املوقفمن سادًسا:

يُعربان حضاريَّان مدخالن ِكَليهما الغربي الرتاث من واملوقف القديم الرتاث من املوقف إن
األمر حقيقة يف إنهما ومعارص. قديٍم لُرتاثنَي مصبٌّ هو الذي اليوم الحضاري موقفنا عن
املايض من النقل مصدره: عن النظر برصف النقل، وهو املعرفة مصادر من واحد مصدٌر
املوقَفني يف غائبًا يكن لم الواقع أن والحقيقة الغري. من أو األنا من الحارض، من أو
الواقع إىل الرتاث رد هو جوانبه، أحد يف القديم، الرتاث من فاملوقف السابَقني؛ الحضاريَّني
اتَفق فما الحايل. الواقع عىل الرتاث عرُض ثم به، خاصة صيٌغ له والذي نشأ منه الذي األول
من واملوقف وتالشيه. ونقده إسقاطه تم املصالَح هذه ناىف وما ر، وتطوَّ بقي مصالحه مع
التي التاريخية وظروفه املحلية بيئته إىل الغربي الرتاث ردُّ معانيه أحد يف هو أيًضا الغرب
بها، نمرُّ التي الحاليَّة املرحلة يف لنا نفًعا وأجلب اتفاًقا أكثر مرحلة أي ومعرفة منها، نشأ
تعود وإليه فكًرا، تنشأ منه الحضارة: قلب حارضيف فالواقع رضًرا. وأكثر عنا أبعُد وأيُّها

أثًرا.
أساسه عىل والذي أوًال الحايلِّ الواقع بَفهم إال والغربي املحيل اثنَي الرتُّ َفهم يُمكن وال
بالواقع، الجامعة ربط عن الحديث َكثُر ولطاملا الثاني. واختيار األول بناء إعادُة سيتمُّ
َمعانيها، إىل العبارات ألفاَظ الحديُث يتجاوز أن دون بالواقع، والعلم بالواقع، والثقافة
وبدون والدراسات. لألبحاث فعلية كَمشاريع تحقيقها إىل املعانَي الحديُث يتجاوز أن ودون
صلة ال بيضاء أو صفراءَ كتب من معلومات مجرَد األوالن املوقفان يظل الثالث البُعد هذا
قضايا إىل املشدود القارئ أو املستمع ذهن يف شيئًا تُثري وال جديد، أو قديم بواقٍع لها
من إذن بد ال آخر. جانب يف الناس وحياُة جانب يف العلم فيظلُّ بأوضاعه. واملتأزِّم الواقع
َوْفَقه يُعاد مقياًسا تكون أن يُمكن التي وحاجاته ومتطلَّباته الواقع ملشاكل دقيق إحصاء



األول) (الجزء فلسفية دراسات

السابقان: الرتاثان دام ما له مبارش تنظري أو الغربي الرتاث واختيار القديم الرتاث بناء
لها الحماُس هذا يف يكفي وال لإلبداع. وتعلم للخلق، وسائَل مجرد اآلخر وتراث األنا تراث
عىل باالعتماد َكميٍّا تحليًال وتحليلها دقيًقا عرًضا عرِضها من بد ال بل فيها، الَخطابُة أو
تبدو وقد كيفيَّاتها. يَصف أن ذلك بعد للفكر يُمكن حتى األرقام وبلُغة اإلحصاء مناهج
ومقاصدها وبواعثها الفلسفة أُسُّ األمر حقيقة يف وهي الفلسفة نطاق خارَج العمليُة هذه
وإحصاء للواقع املكونات هذه عدُّ ويُمكن النظريات، وراء ما إىل الذَّهاب حاولنا ما إذا

اآلتي: النحِو عىل متطلَّباته

نُفكر القومي واقعنا يف األوىل القضية وهي والغزو. االحتالل من األرض تحرير (١)
األرض من مزيٍد الحتالل املتجِه الجارف التيار هذا أمام الوقوف ونُحاول نهار، ليَل فيها
الحكم أنظمة وتُدافع األعالم أجهزة تتناولها التي القضية هي هذه األوطان. من عديد وغزِو
التي هي القضية وهذه املعارضة. أحزاَب سبيلها يف وتُقاوم الحكم، كرايسِّ عن أجلها من
املوت أو االنهيار أو االنتحار إىل البعض وتدفع ا. وغمٍّ وحرسًة مرارًة الجماهري نفوس تمأل
املعارص. الغربي الرتاث يف أو القديم تراثنا يف سواءٌ الفلسفة عىل غريبة ليست وهي كَمًدا،
اإللهيات، عىل سابقٌة الحكماء عند والطبيعياُت واألرض»، السموات «إله القرآن يف فاهلل
مقاصد من وللتكليف لالمتثال الرشيعة وإقامة الصوفية، عند واحد يشء والخلق والحقُّ
أو األجنبي املحتل ضدَّ األرض عن دفاًعا الحديثة اإلصالحية حركاتنا قامت لقد الرشيعة.
وأْرَضنِة واالختيار امليعاد أرض بعقيدة األرَض هيَونيُة الصِّ احتلَّت وقد الداخيل.1 اإلقطاعي
األرض»، «فرقة وتُقام املعارص.2 ِشعرنا يف األرض وتظهر .Enlandisement of Godهللا
فيضع كانطي، مثايل فيلسوف من «فشته» يتحول الغربي الرتاث ويف األرض». «يوم ويهزُّنا
االحتالل من لألرض تحريًرا املطَلق؛ األنا خلق أجل من والالأنا األنا بني الجدل يف نظريًة
األرض، تحرير أجل من السعادة نظرية يف فلسفته كلَّ ويَصوغ ألملانيا. نابليون وغزِو
ويف األعىل، للمثَل تحقيٌق اإلنسان رسالة ويف للذات، األقىصتحقيٌق فالخري املحتل؛ ومقاومة

ظاملك.» قلب تشقُّ وال بفأسك، األرض تشقُّ الفالح، أيها لك «عجبت األفغاني: يقول 1
العاشق إنني حقيبة، ليس ووطني مسافًرا، لست أنا املكابر، جرحي يا «آه درويش: محمود يقول 2

حبيبة.» واألرض
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واالقتصاد االنفتاح سياسات ضدَّ للحرب الدولة ملوارد توجيٌه الدولة من ه املوجَّ االقتصاد
للحوادث محلٌّ هللا وأن القديم، الرتاث ِمحوَر وجْعَلها واألرض» «هللا قضية دراسة إن الحر.
قلوبهم يجعل لطالبنا فشته تدريس وإن للواقع، مرآًة الرتاَث تجعل الَكرَّامية؛ تقول كما

وواقعها.3 األمة حارض مع وكالهما األستاذ، مع
نتناولها رئيسية قضيٌة وهي الطبقي. التفاوت مواجهة يف الثروة توزيع إعادة (٢)
درجات من درجٍة أعىل األمة يف اجتمَعت فقد للعيان؛ واضحًة ونراها العامة َمحافلنا يف
من منَّا جوًعا، يموت من وِمنا ِبْطنًة، يرتهل َمن ِمنَّا الفقر. درجات من درجٍة وأدنى الغنى
الشعر يتناولها قضيٌة وهذه األموات، مقابر يف يعيش من ومنا كاألحياء، القصور يف يعيش
واإلصالح الثروات، توزيع إلعادة املعارصة العربية الثورات قامت وبسببها واملفكرون،
االشرتاكية األحزاب قامت وألجلها العمال. وحقوق والتصنيع التأميم وبرامج الزراعي
يف ُمثارة قضية وهي العرشات. واستُشِهد واملعتقالت السجون يف اآلالُف ودخل واملاركسية،
ورضورة األغنياء، من َحفنٍة يِد يف الثروة تَْكديس ونقد االستخالف، نظرية يف الوحي أصل
الغربي الرتاث ويف ذَر. أبو نُِفي أجلها ومن الخلفاء. أثِرها عىل وسار األموال، يف املشاركة
وماركس وأوين وبرودون سيمون وسان ومونتسكيو روسو ونرتك وكانط ديكارت ندرس
ليست واملساواة االجتماعية العدالة موضوعات وكأنَّ األدب، أو اللغة أو االجتماع أقسام يف
الالتينية أمريكا يف الشباب الرهبان قام وقد يشء. يف العامة الفلسفة أو امليتافيزيقا، من

اإلقطاع.4 وضدَّ الفالحني عن دفاًعا العصابات حرب يف باالشرتاك
نُعاني قضية وهذه والطغيان. القهر مواجهة يف والديموقراطية الحرية تحقيق (٣)
واإلعالمي والعالم، والباحث واملواطن، واملفكر والطالب، األستاذ ذلك يف بما جميًعا منها
مألى، سجوننا والطغيان. والتسلُّط القهر مجتمعات بأنها مجتمعاتنا ُعِرفت فقد والسيايس،
األمن وأجهزة ُمراَقبة، وِمجالتنا وصحفنا الحكومات، يد يف إعالمنا وأجهزة مة، ُمكمَّ وأفواهنا
للجميع، النفيس البناء والرتقب الخوف أصبح حتى وتُراقب، تسمع يشء، كل يف تتحكم
الطالب وخوف ُجبن، إىل يتحول الذي األستاذ خوف الخوف: بسبب الفلسفة درس ويفشل
ورعاية األطفال لرتبية الوظيفة فقد وعدم التعايش يبغي الكل خشية. إىل يتحول الذي

.Religious Dialogue and Revolution Part II, Revolution انظر 3
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار (١) معارصة قضايا الثائر»، القديس «كاميليوتوريز، انظر 4
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

الخاص الحديث بني الفرق وظهر القومية، حياتنا يف االزدواجية نشأت وهكذا األرسة،
همسات بني الرسمية، االجتماعات لغة وبني األصدقاء حلقات لغة بني العام، الحديث وبني
كالجنس السلطة أصبحت حتى اإلعالم أجهزة وصخب األحزاب ُرصاخ وبني النوم حجرات
له إعالن أول ويف الوحي أصل يف موجودة وهي منها، االقرتاب يجوز ال محرَّمات والدين
والنفي، بالرفض يبدأ موقف وبيان رؤية، إعالن وبيان، إعالن فالشهادة الشهادتنَي. يف
اإليجاب فعُل ذلك بعد يأتي ثم إله»، «ال يف املزيَّفة العرص آلهة كل عىل والثورة بالتمرد
الحرية بعقيدة الخلفاء استنَّ وقد هللا». «إال يف الجميع أمامه يتساوى واحد مبدأ ووضع
وقد التحرُّر. إال غايٌة وال الحرية، إال موضوٌع لها ليس والفلسفة األشهاد.5 عليها سار كما
وأثبتوا األفعال، خلق عن املعتزلُة فدافع وفقهاء، متكلِّمني القدماء، ُمفكِّرينا املوضوع شَغل
الفلسفة ويف الجائر. السلطان وجه يف الحق كلمة رضورة الفقهاءُ وأكَّد االختيار، حريَة
الحرية قصة هو كله التاريخ إن مظاهره. أحد والحريُة إال فلسفي نسق يُوَجد ال الغربية
استقاللنا حركاُت قامت كما الحرية عن دفاًعا قامت قد الحديثَة ثوراِتنا إنَّ (كروتشه).
مدى ر تُصوِّ فأشعارنا جميًعا؛ الناس قلوب يف رننٌي للكلمة زال وما للحرية تحقيًقا الوطني

الطغيان. صوَر ورواياتُنا الطغيان، مدى وقصُصنا القهر،
نهار، ليَل فيها نُفكر أخرى قضيٌة وهذه التَّجزئة، مواجهة يف الَوحدة تحقيق (٤)
كل املضادة. الثورات تُقام ثم الثورات وتندلع األنظمة، وتنهار الدول، أجلها من تُقام
وحضارًة، ولغًة تاريًخا موحدة ة أُمَّ طائفية. انعزاليَّة املخالفة واألحزاب َوْحَدويَّة، األحزاب
ُكرباها، عَزَلت قلبَها، هيَونية الصِّ واحتلت االستعمار، جزَّأَها ومصريًا. وهدًفا ومصلحًة
﴿أَأَْربَاٌب الوحي: أصل يف معروضٌة الوحدة وقضية األخرى. تلو واحدًة بُصغراها وتفرََّدت
َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ ،[٣٩ [يوسف: اُر﴾ اْلَقهَّ اْلَواِحُد هللاُ أَِم َخرْيٌ ُمتََفرُِّقوَن
والوحدة، الواحد عن الحديث يف والصوفية الحكماءُ وأفاض .[٩٢ [األنبياء: َفاْعبُُدوِن﴾
أفلوطني. وعشقوا ك، والرشِّ والتعدَد الثنَويَّة املتكلمون وفضح والفناء، والُحلول واالتحاد

التي العبارة وهي أحراًرا؟» أمهاتُهم ولَدتهم وقد الناس استعبَدتُم «متى املشهورة: عمر عبارة مثًال 5

إنا وهللا َعقاًرا، أو عبيًدا يخلقنا ولم أحراًرا، خَلَقنا هللا «إن عابدين: ميدان يف توفيق أمام ُعرابي كرَّرها
الدين هللا». رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن «أشهد تعني ماذا أيًضا انظر اليوم.» بعد ألحد نُورَّث ال

الديني». اليسار «يف ١٩٥٢–١٩٨١م مرص يف والثورة
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الواقع من املوقف سادًسا:

السجوُن وفتَحت الوحدة، أجل من ثوراتنا واندَلَعت الوحدة، باسم كلها أحزابنا وقامت
الهزائم وتوالت األرايض، احتُلَّت وقد التجزئة، من نُعاني زلنا وما الوحدة. لدعاة أبوابها
جعلناها وال وتَجاِربُها، الوحدة فلسفاُت مناهجنا يف تُطَرح لم ذلك ومع التجزئة، بسبب
لم اآلن وحتى الوحدة. عىل تقوم فلسفته ألنَّ هيجل غزانا وقد التكوين. يف أساسية مادًة
مباحث يف السؤال هذا وَضعوا قد القدماء أن مع ميتافيزيقي، كسؤال حتى الوحدة تَُصغ
والحلول االتحاد ونظريات الحكماء، عند التوحيد ومباحث املتكلمني، عند والكثرة الوحدة

الفقهاء. عند األُمة ووحدة الصوفية، عند الوجود ووحدة
املثقفون، إليها تطرَّق أساسية قضية وهذه التغريب. مواجهة يف الُهِوية تحقيق (٥)
ظهور إىل أدى ا ممَّ ثمن بأي الهوية عىل املحافظة ُدعاة قسَمني: إىل بسببها األمة وانقسَمت
اآلَخر. أحضان يف واالرتماءِ التغريب ظاهرة عىل فعل كردِّ املحافظة الدينية الجماعات
دون الُهوية عىل املحافظة يُمكن كيف هو حاليٍّا األمة ِفَرق لكل بالنسبة األعظُم فالتحدي
مواجهُة يُمكن وكيف للغري، مساهمة كلِّ ورفض الذات عىل االنغالق َمخاطر يف الوقوِع
نُثريها التي القضية هي هذه إن والتبعية؟ التقليد مخاطر يف الوقوع دون العرص ثقافات
عىل اإلسالُم أبقى عندما الوحي أصل يف موجودة وهي واملعارصة، األصالة باسم جميًعا
قضيٌة وهي الجديد، منظوره يف رها وطوَّ وأعراِفها الجاهلية قيم وبعِض العربية الهوية
ثقافة مقدمتها ويف الغري، لثقافات متمثِّلني إسالميني مفكرين فظلوا الحكماءُ لها عَرض
تطوُّر لدراسة اآلن الغربية االجتماعية العلوم تُعالجها التي األساسية القضية وهي اليونان،

النامية. املجتمعات
الفاَظها، ويتناقل الجميع يتناولها قضية وهذه التخلف. مواجهة يف التقدم تحقيق (٦)
تقدُّمي، وهذا متخلف، وهذا ُمتقدم، هذا وشهرة؛ شيوًعا القضايا أكثر من أصبحت حتى
﴿ِلَمْن للمفهوَمني: الوحي أصُل تعرَّض وقد الشباب. يُثريان اللفظان زال وما رجعي. وهذا
للوعي تقدًما يُمثل ذاِتها النبوة ر تطوُّ إن بل .[٣٧ [املدثر: َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ
مميزًة عالماٍت كانت إنما األنبياء ورساالت اإلسالم. إىل املسيحية إىل اليهودية من اإلنساني
التاريخ، فلسفة هو بأكمله علًما التقدم ملفهوم الغربي الرتاث أسس وقد التاريخ. ملراحل
إىل الدينية املرحلة من ابتداءً تاريخها ومراحل املجتمعات، لتطور قانوٍن وضع محاوًال
مرحلة إىل األبطال مرحلة إىل اآللهة مرحلة ومن العلم، مرحلة إىل امليتافيزيقا مرحلة
االشرتاكية. إىل وأخريًا الرأسمالية إىل اإلقطاع إىل الرعي إىل والَقنْص الصيد من أو اإلنسان،
ودون لها، قانونًا نصوَغ أن دون إضافية كمادة إال جامعاتنا يف التاريخ فلسفة نُدرِّس ولم
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

والسقوط للدورة تصوره يف َخلدون ابن نُراجع أو الرشق عىل الغرب أحكام نُراجع أن
النهضة.6 عرص يف ونحن

ظاهرها، يف فلسفية تبدو ال قد قضية وهذه والالمباالة. السلبية الجماهريضد تجنيد (٧)
قدرٌة بل فارًغا، تصوًرا ليست فالفكرة باألصالة. فلسفيَّة قضية األمر حقيقة يف أنها إال
النظر وحدة فيها ووجدوا املاركسية إىل الشباب انضمَّ فلماذا وإال الناس، تحريك عىل
يتحدث التي أمتُه بل فقط نظرياِته وليس جمهوُره، بل فقط ِفكَره املفكُر ليس والعمل.
وعدم الجماهري، سلبية من املعارص واقعنا يف اشتكينا ولطاملا أجلها. من ويعمل إليها
إىل أمته محمٌد وقاد الخارج، إىل أمته موىس قاد لقد عنها. املثقفني وُعزلة تحريكها،
غاريبالدي واإلسكندر، أرسطو والسياسة: التاريخ وراء الغرب يف املفكِّرون وكان الداخل،
ولطاملا وتيمورلنك، َخلدون وابن الفرنسية، والثورة فولتري وبسمارك، هيجل وماتزيني،

جاسيه). أي (أورتيجا الجماهري» «ثورة عن الفالسفة تحدث

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار البرشي، الجنس تربية لسنج: كتابنا: انظر 6
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خامتة سابًعا:

املذاهب فهذه وهيجل؛ كانط بمعنى الشامخ املنصب صاحَب إذن عندنا الفيلسوف يعني ال
لم إننا املوروثة. النظرية أغطيته من العالم تعرية وبعد خاصة، ظروف يف نشأت قد
يعني وال إليها. املشار التعرية عمليُة بعُد عندنا تحدث ولم الظروف، هذه يف بعُد نمرَّ
هو كما اإلنساني والوجود الحياة معاني عن يتساءل َمن أخرى، مرة عندنا، الفيلسوف
اإلنسان حياَة املذاهُب احتوت أن بعد الغرب يف ذلك نشأ فقد املعارصة. الفلسفة يف الحال
غياب قضيتنا عندنا، اإلنسان قضيَة هذه وليست كبرية، آلٍة يف تُرًسا ، كلٍّ من جزءًا واعتربته
كلَّ الفيلسوُف ليس سينا. وابن والفارابي الِكنْدي عند «هللا» ندرس زلنا وما كله، اإلنسان
فاآلراء ُمْحَدثني؛ أو قدماء لآلخرين: تقليًدا أو إبداعه من نظرية صاغ من أو رأيًا ادَّعى َمن
النظري والغطاء وارًدا، زال ما املوروث النظري الغطاء ألن تُوجد أن يُمكن ال األصيلة
املجال يف خاصة القليلة الفئات بعض عند إال األصيل الرأي يُوَجد وال له. ُمزاحم الحديث
يكون ما وعادة أسًدا. يُزحزح ال والفأر فيًال، تُزاحم ال النملة ولكن والفني. والتقني العلمي
يتجاوز لكنه ِنزاٌل، املوقف يف وليس فردية، بطوالت وأصحاَب ظهور، ُدعاَة املوقف أصحاب

الشجعان. مبارزة
ويأخذ القديم الرتاث من موقًفا يأخذ الذي الحضاري املوقف صاحب هو الفيلسوف
آخذًا آخر، تنظرٍي أجل من القديم النظري الغطاء يُزحزح حتى املوروث من نقديٍّا موقًفا
الرتاث من موقًفا يأخذ َمن كلُّ الفيلسوف الجديد. العلم يف كِمحوَرين والطبيعة العقَل
مائتَي امتداد عىل ظهر أن بعد إياه ًما ُمحجِّ الطبيعية، حدوده داخل إىل إيَّاه ا رادٍّ الغربي
ثقل، فوق ثقًال املعارص العقل ازداد إذ قديم، نقل فوق جديد نقل وضع خطورة عام



األول) (الجزء فلسفية دراسات

أو ماركس، كارل قال يقول: من وبني تيميَّة ابن قال يقول: من بني هناك فرق ال وأصبح
من كلُّ الفيلسوف وكانط. ديكارت قال يقول: من وبني والرسول هللا قال يقول: من بني
ُمحلًال األشياءَ، دارًسا مبدًعا، مكوناته، عىل التعرف محاوًال للواقع املبارش التنظري يحاول
وواصًال املعقول، إىل املنقول عن متخليًا ذاِتها، األشياء إىل قاصًدا اإلمكان، قدر للظواهر
محصيًا الواقع َغْوِر َسْرب يحاول من كل إنه والتجِربة. والحسِّ املشاهدة ِمن املعقول إىل
صاحب هو إذن الفيلسوف شعب. من إال ثقافة وال واقع، ِمن إال فكر فال ا، عدٍّ ا عدٍّ إياه،
واملوقف بينها. فيما مرتابطة فهي كلِّها، فيها أو الثالثة أبعاده أحد يف الحضاري املوقف
التقليل مع الواقُع يفرضها كما العرص أزمة حل يف للمساهمة محاولة القديم الرتاث من
تحريٌر نفِسه الوقت يف هو الغربي الرتاث من واملوقف الغربي. الثقايف الغزو مخاطر من
للتَّواصل واكتشاًفا الواقع، بقضايا التزاًما الذاتي لإلبداع املجال وإفساح النقل من للذهن
منافسة يف جانبًا إزاحته تمت أن بعد القديم للرتاث وعودٌة املايضوالحارض، بني التاريخي
القديم الرتاثنَي: من موقف األمر حقيقة يف هو الواقع من واملوقف األطراف. متكافئة غري

عليه. معلوماتهما ويفرضان فيه، يفعالن زاال ما واللذَين والجديد،
َغْرس، بال نباتًا ومعاهدنا جامعاتنا يف الفلسفة ستظل الحضاري املوقف هذا بدون
وبكاءٍ وتشتيت ضياع من اليوم منه نُعاني ما نُعاني وسنظل ِمداد، بال كتابًة طري، بال هواءً
مجرَد وليست حضاري قومي مرشوع الفلسفة الطالب. عىل وتحرسُّ الفالسفة غياب عىل
تُعطى، وشهادة يستذكر، وطالب ن، ُملقِّ وأستاذ محفوظ، كتاب لها مقررة، علمية مادة
ومذاهَب ِمهنيًة مصطلحاٍت ليست وهي القوت. وكسب املعاش قضية لحل تُؤخذ ووظيفة
من تنبع الفلسفة بالعَظمة. والقراءُ بالرهبة والطالُب بالزَّهو أمامها األستاذ يشعر ُمستغِلقة
مجتمٌع بها يمرُّ تاريخية مرحلة معالَم وتحديد صنع يف وتُساهم محدد، حضاري موقف
باملوقف واإلحساس العرص، روح وقراءة الحاليَّة، اللحظة عىل التعرف عىل القدرة هي ما،
كتحليٍل املاركسية ولظلت وغيب، أسطورة مكان، وال لها زمان ال كانت وإال الحضاري،
التغريب. من مزيد يف الوقوع وبالتايل األمة، لوعي جذٍب نقطَة الشعوب ولحركات للتاريخ
بل عَمليًة توجيهاٍت يُعطي ال الفلسفة، يف بحث هو بل السياسة يف بحثًا ليس هذا
نُظٍم معارضِة إىل يهدف ال لجيلنا، الحضاري املوقف خالل من نظريًة تأصيالٍت يُعطي
ملاذا اليوم: العربي عاملنا يف الفلسفة أزمة يف يبحث إنما انقالب، أو تغيري إحداث أو قائمة
الفلسفة أقسام عرشات من بالرغم الثقافية، أحوالُنا ظلت وملاذا واٍد؟ يف وواقُعنا واٍد يف هي
قد القومية؟ حياتنا يف بعُد الفكرية كتاباتنا تُؤثِّر لم ملاذا عليه؟ هي ما عىل جامعاتنا، يف
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خاتمة سابًعا:

يُعاب ألفاًظا أو مفاهيَم ليست الفلسفة ولكن الَخطابة، أو بالرصاخ أشبَه البحث هذا يكون
إال البحث هذا يحتوي ال قد منها. نفع وال تحتها طائل ال أي فلسفة، وأنها التجريد عليها
اتهام من نوٌع فيه يكون وقد أجيال. عدة منذ وكرَّرناها الجميع، يعرفها عموميات عىل
ان. َعمَّ تالل عىل املعمدان يوحنَّا رصاَخ حال أية عىل يبقى ولكنه النفس، وتعذيب الذات،
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احلضارية1 الرتاثوالنهضة

غريَ املجتمعات فإن الرتاث أنقاض عىل النهضة نموذج أعطى قد الغرب كان إذا
نموذَجني: أمام البرشية وتكون الرتاث. أكتاف عىل للنهضة اآلخر النموذج تُعطي األوروبية
الرتاث هدم من ابتداءً الذاتي الفكري إبداعه حقق قد الغرب كان وإذا التواصل. أو االنقطاع

الرتاث. تجديد من ابتداءً الذاتي الفكري إبداعها تُحقق األوروبية غريَ الشعوب فإن
النهضة بدأت إذ التاريخي؛ الشعوب رصيد إىل النموذَجني بني التباين يرجع وقد
اليوناني الرتاث بهدم وبدأَت تاريخي. عمق لها يكن ولم والقوط الجرمان بقبائل األوروبية
بيئتها إىل فعادت فيه، ُهويَّتَها تجد ال أنها تشعر وهي املسيحي اليهودي الرتاث أو الروماني
والربيطانيون والجرمان الفَرنسيُّون يجد لم القدماء. سيادة من للتحرر الطبيعية األوروبية
قد اليهودية كانت والتي املسيحية ابتلعت التي والرومان اليونان حضارة يف أنفَسهم
آسيا يف األوروبية غري الشعوب أما الخاصة. طبائعهم إىل عنها فخَرجوا قبل، من ابتلَعتها
من بالرغم التاريخي العمل يف رصيد لها تاريخية، شعوب فإنها الالتينية وأمريكا وأفريقيا
صاحبة فهي الغرب. يف والتاريخية االجتماعية الدارسات يف به لحَقت التي الصمت مؤامرة
هاٍت موجِّ ويُعطيها للعالم، تصوراتها يُحدد وتتمثله، به وتتحدَّد ُهويتها، فيه تجد تراث
بالسيطرة بدأ الحديث االستعماري املدِّ إبَّان عليها السيطرة الغرب أراد ما إذا للسلوك.
أوًال؛ تُراثها بتحرير بدأَت االستعمار سيطرة من تتحرَّر أن نفُسها هي أرادت وإذا عليه.

أرضها. قبل روحها بتخليص التحرر، رشوط تُحقق حتى

املتحدة األمم جامعة نظَمته الذي العربية» األمة يف الذاتي الفكري «اإلبداع مؤتمر يف البحث هذا أُلِقَي 1
يف للتنمية الثقافية االجتماعية «البدائل مرشوع إطار يف ١٩٨٠م أكتوبر يف الكويت جامعة مع باالشرتاك

متغري». عالم



األول) (الجزء فلسفية دراسات

النموذج الحضارية: والنهضة اث للرتُّ النموذجان هذان يظهر أن إذن الطبيعي من كان
الالتاريخية الشعوب بني للتباين نظًرا التواصل؛ يف الالغربي والنموذج االنقطاع، يف الغربي
يف والتاريَخ الزمان اكتشف الذي وحده بأنه الغرب ادِّعاء من بالرغم التاريخية، والشعوب

التاريخ! قبل ما مرحلِة يف الشعوب من غريه ويَضع التاريخ، فلسفة
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الذايت الرتاث أوًال:

ويحدث األجيال، وتتوارثه القدماء، خلَّفه ا ممَّ ما شعٍب إىل يصل ما هو الذاتي الرتاث
تاريخية مسئولية وهي الناس. سلوك يف ويُؤثر فكرية، ومدارَس واتجاهاٍت عامة لتيَّارات
ُمغاِيرة، ثقافاٍت يف فتذوب جذورها فتنقطع ترتكها أو تاريَخها، فتُواصل األجيال تتحملها

يخون. أو يحمل املعنينَي: ِكال يُفيد Tradere الالتيني والفعل
أبدعه «العربي» الرتاث من واألشمل األعم فهو «اإلسالمي»؛ الرتاَث هنا بالرتاث ونعني
بلغة مكتوٌب والقرآن اإلسالمية. وباللغات العربية باللغة ومكتوب العرب، وغري العرُب

إسالمية. والعلوم إسالميَّة، والحضارة الشعوب، لكافة اإلسالم ولكنَّ العرب

والخصوصية األصالة (1)

اآلخر، مقابل يف األنا تعني فاألصالة والخصوصية؛ األصالُة الذاتي الرتاَث يُميز ما وأهم
األصالُة تعني للمستورد. كمانٍع واملحيلَّ البعيد، مواجهة يف والقريَب الغريب، ضد واملألوَف
أما «الرباني». ضد و«الجوَّاني» املصطنَع، مواجهة يف والطبيعيَّ العَريض، مقابل يف الذاتيَّ
ليس الخاص وقانونه األوحد ونموذجه املميزة وِسماته الرتاث نوعية فتعني الخصوصية
أخرى خصوصية يف والذوبان النوعية فقدان مقابل يف ولكن والعمومية، الشمول مقابل يف
بني لإلرادة وصفه يف كانط وضعه الذي التقابل وهو الشاملة. الخصوصية أنها تَدَّعي

.Heteronomous والغريي Autonomous الذاتي



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الرتاث جذور (أ)

الغري. مقابل يف للذات وإثباٌت اآلخر ضد لألنا تأكيٌد فهو الشعب. وجدان يف جذوٌر وللرتاث
يصل قد تاريخيٍّا عمًقا تُعطيهم جذوره فإن الناس، وجدان يف ُمعاًشا الرتاث كان وملا
الرتاُث يُعطي بعده. وما العالم قبل ما إىل يتجاوزها وقد ونهايتها، الخليقة بدء إىل أحيانًا
فيها ويصل واحدة، لحظة يف كله الزماَن عينَيه نُصَب يضع تجعله تاريخيًة رؤيًة للشعب
بجذوره الرتاث يمتدُّ مكان. وال زمان بال مجرَّدٍة هندسية كنقطة العالم رؤية إىل النظر بُْعُد

اآلتي: ويُعطيه الشعب وجدان يف

باآلخر، الذات محارصة تمت ما إذا خاصة واالغرتاب، والتميُِّع التذويب ضد األصالة (١)
والضامن وبقائها، وسببوجودها الحارسللذات، هو الرتاث الثورة. قبل إيران يف حدث كما

املجرد. الغري إىل تتحول تراث بال والذاُت الغري. أخطار ضد ألمنها
ال بحيث القومي الشعور وملء واستريادها، الحضارات نقل ضد التاريخي الُعمق (٢)
باعتبارها الخارجي الثقايف الغزو عىل املستمر والردُّ الغري، حضارات فيه تصبُّ فارًغا يكون

السلفيَّة. يف الحال هو كما القومي الرتاث عىل غريبًا جسًما الغري) (حضارات
إال الحارض فما الحارض، يف تُورق أيًضا فإنها املايض يف الرتاث جذور تمتدُّ كما (٣)
إىل بالرجوع إال جذريٍّا حالٍّ الحارض ملشاكل حلَّ فال ثمَّ وِمن له. وظهور للمايض تراكٌم
إال مثًال) الجماهري اشرتاك (عدم التنمية عقبات عىل للقضاء سبيل وال املايض، يف جذورها

الرتاث. يف جذورها باجتثاث
مكتسبات وترسيخ طاقاتها، وإطالق الشعوب مسرية يف التقدُّم نحو أكثر دفعات (٤)
كأساٍس َوْحده العمل لألرض، الجماعية امِللكية الزراعي، اإلصالح مثًال: الوطنية الثورات

إلخ. … النضال للقيمة،
وجود وعدُم الوطنية، الشخصية ووحدة الزمان يف والتجانُس التاريخية االستمرارية (٥)
العمق يف (إسالم تركيا يف الحال هو كما الوطني الشعور يف منفصلة متجاورة مستويات

السطح). يف وماركسية العمق يف (كاثوليكية بولندا يف أو السطح)، يف وتحديث
وأحادية التنمية نمطية عىل والقضاء ونوعيتها، الشعوب خصوصية عىل الحفاظ (٦)
التنمية وغياب فرًعا، البرشية والتنمية أساًسا االقتصادية التنمية األوروبي، النموذج

ُكليَّة. الحضارية
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الذاتي الرتاث أوًال:

من التاريخية املساواة قدم عىل كلِّها ووضُعها النماذج، د وتعدُّ الشعوب، تبايُن (٧)
بالنسبة (الغرب واألطراف املركز نظرية يف الوقوع دون البرشية تطور يف إسهاماتُها حيث
إىل املركز من الغربي األثر ونهاية املتباَدل، اإلثراء يتمُّ وهنا األوروبية). غري للشعوب

الواحد. االتجاه ذي األطراف

الرتاث مادة (ب)

دينيًة الغالب يف تكون معَطياٍت من ابتداءً للشعوب، الذاتي الفكري اإلبداع هو والرتاث
هذه وتفسري املجاورة، الحضارات تمثُّل عملياِت بعد حضارية، إىل بالتدريج تتحول ثم
وبالتايل طبيعي. إنساني منظور يف صياغتها إعادة تتم بحيث فيها العقل وإعمال املعطيات

اآلتي: النحو عىل الرتاث مادة كانت

القديم، العهد إبراهيم: من خَرَجت التي الثالث التوحيد ديانات يف املقدَّسة الكتب (١)
واألوبانيشاد الفدنتا أو واألوروبية؛ العربية للشعوب بالنسبة خاصة والقرآن الجديد، والعهد
وليست الناس قلوب يف حي تراث وهي اآلسيوية. الديانات يف وغريها «التغريات» وكتاب
األجيال، وتتوارثه الناس يتناقلها شفاهيٍّا تراثًا البداية يف كانت إنها بل مكتوبًا، تُراثًا فقط
نصوص بإضافة أو بتفسريها األوىل النصوص داخل سواء خرباتها من عليها أضافت
كمعايريَ ونواهيَها أوامَرها ويتخذون بها يستشهدون الناس زال وما خارجها. من جديدة

للسلوك. مطلقٍة
الكتب هذه حول بدأت التي النقلية العلوم القدماء يُسميها كما أو الدينية العلوم (٢)
والحديث القرآن علوم مثل وتَمثُّلها، وتقنينِها وتفسريها، وقراءتها لضبطها املقدسة
ووضَعت البحث، مناهج الشعوب تعلََّمت العلوم هذه ففي والسرية. والفقه والتفسري،
بدافع القدماء عند التاريخي» «النقد نشأ فقد للعلم. َرها وتصوُّ للتعليم الخاصَة طرقها
إىل الشفاهي الرتاث لتحويل الرواية» «مناهج وضع وتم النصوص، صحة الحرصعىل من
إىل منها الديني اإليمان إىل وأقرب واالحرتام التقديس إىل أقرُب علوم وهي مكتوب. تراث
األخطار ولدرء للتربُّك عبادًة تُقَرأ «البخاري» مثل الحديث فكتُب ف. الرصِّ األكاديمي البحث
باملناقشة يسمح ال قدًرا االحرتام من تحظى «الطربي» مثل التفسري وكتب املنافع. وجلِب
َمواِطُن حنبل ابن اإلمام «ُمسنَد» أو مالك اإلمام «موطَّأ» أو للشافعي «األم» وكتاب والحوار.
املساس يجوز وال النبي بشخص تتَّحد هشام» «ابن وسرية للمعرفة. ومصادُر للتصديق،
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

وأيُّ املركَز هذا االعتبار يف تأخذ ال تنمية وأيُّ الرتاث، لُبُّ هي إذن «امُلقدَّس» مقولة بها.
العمق. يف تغيري أي تُحِدث ال املقولة؛ هذه تَجاُوَز تُحاول نهضة

التقديس بني تجمع التي العقلية النقلية العلوم القدماء يُسميها كما الفلسفية والعلوم
وطبيعيات منطق من الحكمة وعلم الفقه، أصول وعلوم الدين، أصول علم مثل والتعقيل
الناس. قلوب يف تعيش علوًما زالت ما األخالق وتهذيب التصوف وعلوم وإلهيات،
الخاصِة حياتهم يف وتوجيهاتها َمقوالتُها ترسي أعمالها. ويَقرءون بها، يستشهدون
التوحيد، رأسها وعىل اإلسالمية فالعقائد ورحمة. بركًة بيوتهم، يف بها ويحتفظون والعامة،
التي السياسية األيديولوجية بوظيفة الناس قلوب يف تقوم واآلخرة، واإليمان والنبوَّة والقَدر
لهم يُحدد الذي هو الفقه أصول وعلم للسلوك. هات ُموجِّ وتُعطيهم للعلم، تصورهم تُحدِّد
هي الحكمة وعلوُم وحرام. حالل من السلوك ومقاييَس املعامالت، وطرَق العبادات كيفية
من إرشاًقا تتم املعرفة وبأن العَملية، الفضائل من أعىل النظرية الفضائل بأن أَمدَّتهم التي
يشاء، ما فيها يفعل هللا من مخلوقة الطبيعة وبأن اللُدنِّي، العلم هو العلم وأن النفس يف هللا
تجب األوصاف، كامل واحد، شخص واإلمام واألمري والرئيس والفيلسوف والنبي هللا وبأن
منه والفراِر العالم الخالصمن نحو َهتهم وجَّ التي هي التصوف وعلوم املطَلقة. الطاعة له
مثل النفس وحاالت والقناعة، والرضا والصرب التوكل مثل السلبية القيم تَمثُّل وإىل هللا، إىل

والرهبة. والخشية الخوف
والهندسة والجرب الحساب مثل الرياضية منها سواءٌ الخالصة العقلية العلوم ومنها
التي وهي واألدوية والطب والطبيعة الكيمياء مثل الطبيعية أو والضوء، واملوسيقى والفَلك
الغرب ورثها بل امُلحَدثني علمائنا من أحد يَِرثْها ولم ثقافتهم يف أو الناس حياة يف تُؤثر لم
الحديث علمه يف ودخَلت وأكملها َرها طوَّ النهضة، عرص قبل العلمي رصيَده وأصبَحت
التي واإلسالمية العربية الشعوب ومنها اآلن األوروبية غري الشعوب تنقلها التي وتطبيقاته
األدب يف البعضمنها انترش التي واألدب اللغة علوم مثل اإلنسانية العلوم ومنها أوًال. بدأتها
ويُكملها يُطورها الغرب لحضارة تُِرَكت التي والتاريخ الجغرافيا وعلوم الحديث، العربي

امُلحَدثون. الغرب علماء
الشعوب زالت ما التي واملالحم رَي السِّ وكتب الشعبي، واألدب العامية، األمثال (٣)
الناس يسمعها والوفاء البطولة لحياة ونماذَج للسلوك معايريَ منها وتأخذ بها تستشهد

وطربًا. إعجابًا لالثننَي ويهتزون للقرآن، سماَعهم
عىل وليس األذن عىل تعتمد مرئية، مادًة منها أكثر سمعية مادٌة إذن، الرتاث مادة

األمم». «تجارب مع والعيش املايض، مع والتواصل األجيال خربة أتت هنا ومن العني.
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الذاتي الرتاث أوًال:

الشعوب تجارب (ج)

وخرباتهم واالجتماعية، الفردية بتَجاِربهم اختلط فإنه الناس قلوب يف حيٍّا الرتاث كان ملا
الصعب من وأصبح واالنتصار. الهزيمة ويف والثراء، املجاعة يف والحرب، لم السِّ يف التاريخية
القديم» «العهد يف ذلك حدث للشعوب. الحي والرتاث املكتوب الرتاث من يأتي ما بني التمييُز
وإن الدينية، العلوم ويف الحديث يف أيًضا وحَدث أقل، بصورة الجديد» «العهد يف ثم خاصة،
اإلعالن. لحظة يف مبارشة وتدوينه شفاهية، بفرتٍة مروره لعدم نظًرا القرآن يف يحدث لم
كان ذاته الديني فاملعطى طبيعي. الشعوب وتَجاِرب املكتوب الرتاث بني التقابل وهذا
دين يُمثل العربية لألمة بالنسبة واإلسالم األنبياء. رساالت وحصيلة األمم لتجاِرب نتيجًة
الطبيعة من يأتي وما القرآن من يأتي ما بني التمييز َصُعب ثم ومن والفطرة. الطبيعة
وأقل تدينًا الشعوب أكثر بني العربية املنطقة شعوب عىل األحكام اختلَفت لذلك والفطرة.
يشء األمر واقع يف وهما الطبيعة. من يخرج والثاني الدين من يخرج األول تدينًا. الشعوب
ِصبَْغًة﴾ ِهللا ِمَن أَْحَسُن َوَمْن ِهللا ﴿ِصبَْغَة مثل الدينية النصوُص ذلك وتُؤيد األمة. لدى واحد
.[٣٠ [الروم: ِهللا﴾ ِلَخْلِق تَبِْديَل َال َعَليَْها النَّاَس َفَطَر الَِّتي ِهللا ﴿ِفْطَرَت أو [١٣٨ [البقرة:

الجامع». عىل يحرم البيت عاوزه «اليل مثل العامية األمثال تُثبتها كما

الرتاث تفسري (2)

يُفيد اشتباه عىل يحتوي تراث فكل الحضارية. النهضة رشَط الرتاث تفسري كان هنا ومن
الرتاث يف أو املكتوب الديني الرتاث يف سواء املتناقَضني املعنينَي عىل ويحتوي الضدَّين،
نظرية تُعادل املنطقة شعوب لدى التفسري ونظرية والشعوب. األمم تَجاِرب يف أو الشعبي

الغربية. الحضارة يف املعرفة

التفسري مناهج (أ)

تُصبح ثم الناس، عند أوًال شعورية ال طرق األمر حقيقة يف هي مناهج بعدة التفسري يحدث
وأهمها: املفكرين، عند شعورية مناهَج

تجاِربه يف أو نصوصه يف موضوعية َمعاٍن للرتاث وليس املايض. يف الحارض قراءة (١)
يُثريه ما مقدار هو املعنى وحقيقة الحاليَّة. االحتياجات عليه تُسَقط حامل مجرد بل
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نفهم ال فإننا والعدالة الحريَة ومطالبه العرص احتياجات كانت فإذا املايض. يف الحارض
وقد الناس استعبَدتُم «ملاذا عمر: قول مثل االحتياجات هذه سدَّ ما إال الرتاث نصوص من
عن االنقطاع ويحدث الحكم». أساس «العدُل املأثور: القول أو أحراًرا» أمهاتُهم ولَدتهم
إخراجها يتمُّ ذاته يف معاٍن عىل يحتوي الرتاث أن واملفكرون الناس ظن ما إذا املايض
يُحقق وال مستَقرٍّا، له يجد ال األذهان يف هائًما الرتاث فيظل االحتياجات، عن النظر برصف

واملوضوعية. الذاتية إشكال هو وهذا مطلبًا.
عىل ويحتوي يشء، كل فيه فالرتاث األغلبية. مصالح يُحقق ما الرتاث من االنتقاء (٢)
احتاج فإذا لالنتقاء. كمقياٍس نفَسها العرص احتياجاُت فَرَضت ثَم ومن ونقيضه. اليشء
العلمي، الرتاث ظهر للعلمية العرص احتاج وإذا العقالني، الرتاُث ظهر للعقالنية العرص

السيايس. الرتاث ظهر السياسية لأليديولوجية العرص احتاج وإذا
الرتاث قدَّم فقد العرص. الحتياجات طبًقا االختيار وإعادة البدائل، بني االختيار (٣)
التنزيه والعمل، النظر والنقل، العقل واملعاملة، العبادة والذَّوق، العقل كثرية: بدائَل
ُسنَّة مختلفًة: اتجاهاٍت الرتاث قدم كما والتأويل. التنزيل واالختيار، الَجْرب والتشبيه،
كانت وملا سياسيٍّا. اختياًرا يُمثل اتجاه وكل وخوارج، مرجئة ومعتزلة، أشاعرة وشيعة،
أمام جديد من كلِّها وعرضها البدائل، بني االختيار إعادة فإن تغريت قد العرص ظروف

األخرى. التيارات وتكفري تيار وسيادة الطَرف، أحادية يقيضعىل القومي؛ الوعي

الرتاث سلبيات (ب)

مقياًسا نفِسه الوقت يف وكانت التاريخ حركة عن تُعرب محددة العرص احتياجات كانت ملا
سلبيٍّا. يكون ترتكه ما وكل إيجابيٍّا يكون تختاره ما كل فإن البدائل؛ بني واختياًرا لالنتقاء
طبًقا وتتغري عرص، كل اختياراُت تُحددها بل مطلقة، ليست وسلبياته الرتاث فإيجابيات

كاآلتي: السلبيات هذه بعض تحديد يُمكن فإنه لجيلنا وبالنسبة األجيال. ملتطلبات

ويقدر يشء كل يعلم الذي الواحد، حول املتمركز للعالم التسلطي التصور سيادة (١)
من أكثَر األجيال ورثتها التي «األشعرية» العقائد خاصيف بوجه ذلك ويظهر يشء. كل عىل
ويظهر الرشقي». «للطغيان عنوانًا أصبح والذي األمة روح من جزءًا وأصبَحت عام، ألف
ذلك ويتمثل قَدرية. من عنه ينتج وما سواه ما كل عىل واملسيطر الحر، الواحد يف أيًضا ذلك
وإيماٍن الخطأ، من وتعصمه وتُكمله العقل تهدي نبوٍة صورة يف إليه العالم احتياج يف أيًضا
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إىل العالم هذا وتجاوز وقوانينها، الطبيعة لغائية وإنكاٍر الثانية، املرتبة يف العمل يجعل به
الصني استخدمته فقد ذاته»؛ «يف سلبيٍّا ليس للعالم الواحد املركزي التصور هذا وراءه. ما
ويُمثل العربية، لألمة بالنسبة الرتاث يف سلبيٍّا عنًرصا يُمثل اآلن حتى ولكنه الثورة، لصالح

الحرية.1 إشكال لنا بالنسبة
باملأثور بالقول أو العقل عىل النقل بأولوية ى يُسمَّ ما وهو النصية املعرفة سيادة (٢)
من املستمدة أو العقلية، املعرفة غابت حتى الرأي أهل مقابل يف األثر بأهل أو املعقول دون
«واحتمي املعارصين: الشعراء أحد قال حتى التاريخ، حوادث استقراء من املبارشأو الواقع
وتحكيم االفرتايض، الفقه بسيادة أيًضا ى يُسمَّ ما وهو اللُّصوص»، فجاء بالنصوص، أبوك
تقتل التي «الَحْرفية» ى يُسمَّ ما وهو للواقع. طبًقا النص تفسري وليس الواقع يف النص
واملضمون اللغة، هو الشكل للرتاث وبالنسبة املضمون. عىل يقيض الذي والشكل «الروح»

وواقعهم. الناس حياة هو
يف الحال هو كما الفكر وصور القياس أشكال عليه تغلب الذي الصوري املنطق (٣)
صحيٌح الرصاع. وقوانني التاريخ أحوال واستبعاد الواقع، منطق وغياب القضايا، منطق
تجريبيٍّا منطًقا ووضعوا األرسطي املنطق نَقدوا قد وفقهاءَ متكلِّمني من األصول علماء أن
قواعَد ووضعوا الصوري املنطَق اإلرشاق حكماءُ نقد كما للسلوك، َعمليٍّا ومنطًقا حسيٍّا

خلدون. ابن باستثناء التاريخ منطق غاب ذلك ومع اإلرشاقي، للمنطق
وآخر، أوٍل إىل العالم وقسمة الحكمة، علوم يف ظهر الذي للعلم الثنائي التصور (٤)
يف الثنائية هذه وظهور إلخ. … وفاٍن باٍق ونسبي، مطلق وحس، عقل ومادة، صورة
وظهورها إلخ. … وَكم كيف وعَرض، جوهر ومكان، زمان وتكاثف، تخلخل الطبيعيات:
رجل وعقاب، ثواب وكفر، إيمان ونار، جنة وشيطان، مالك ورش، خري األخالق: يف أيًضا
كل الثاني الطرف من وسلبَت يشء كل األول الطَرَف الثنائيات هذه أعَطت وقد وامرأة.
غريه. من وجوده يستمد بذاته، موجود غري قيمة، بال سلبي عالم يف األمة فعاشت يشء.

العمل، من قيمًة أعىل التأمل وجعل العملية، الفضائل عىل النظرية الفضائل سيادة (٥)
عىل الجامعات أفضلية فنشأت االختيار هذا الناُس ورث وقد العامل. من أفضَل والحكيم
التنظري وقيمة اليدوية، األعمال عىل املكتبية األعمال وقيمة الفنية، واملدارس العليا املعاهد

العربي، املستقبل املعارص» وجداننا يف والديموقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور مقالنا: انظر 1
١٩٧٩م. يناير
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الفاضلة» «املدينة يف أيًضا ذلك ظهر وقد والتنفيذ. اإلنتاج عىل األوامر وإعطاء والتخطيط
قمتها. عىل الفيلسوف امللك يقبع التي

مثل املقامات يف الحال هو كما التصوُّف علوم يف ظهرت التي السلبية القيم سيادة (٦)
حتى والرهبة، والخشية الخوف مثل األحوال يف أو والزهد، والصرب والقناعة والرضا التوكل
قيم عىل فعل كردِّ البداية يف نشأت أنها مع الناس. سلوك ه تُوجِّ اجتماعية قيًما أصبحت
عىل والتقاتل والتنافس الحياة، بمباهج والتمتع الدنيا، عىل التكالب مثل مضادة اجتماعية
مضمون بال صوري فناءٌ ولكنه وامَلْحق، واملحِو والفقر الفناء قيم ظهرت كما السلطة.

الفعيل. الناس واقع يف تغيري إحداث أجل من نتيجة ودون

الرتاث إيجابيات (ج)

وجداننا يف استمرت التي السلبيات من الخالص يف إذن الحضارية النهضة رشوط تتمثَّل
ُحِسم منذ توقفت والتي الشعور كوامن من اإليجابيات وإظهار عام، ألف من أكثَر القومي
فكر األشعرية، يف تجسَدت التي السلبيات لحساب الهجري الخامس القرن يف الرصاع
وأهم العثماني، الحكم فرتة يف خاصة بالتصوف بعُد فيما ازدوج والذي نية، السُّ الدولة

هي: اإليجابيات هذه

عند خاصة الدين، أصول يف استطاع العقل أن إال اإلرشاق سيادة من بالرغم (١)
العقل، لحساب النقل ل يُؤوَّ والعقل النقل تعارض فإذا للنقل، أساًسا يكون أن املعتزلة،
يقدح العقل يف يقدح ومن الصحيح»، النقل مع الرصيح العقل «اتفاُق الفقهاء: قال وكما
التنزيه إىل فانتَهوا املعتزلة، عند بوضوح ذلك ظهر النقل. أساس العقل ألن النقل؛ يف
كأساٍس القومي وجداننا يف يقبع ص ُمشخَّ كإله وليس خالص عقيل كمبدأ هللا تصور أي
عقيل ر تصوُّ إىل كله العالم وتحويل الفلسفة يف ذلك ظهر كما حياتنا. يف األشخاص» «لعبادة
املتحابَّتان بالطبع املتَِّحدتان للرشيعة الرضيعة األخت هي فالحكمة رشد، ابن عند خاصة
العقل أجل من نُصارع الحاليَّة نهضتنا يف ونحن القدماء. يقول ما عىل والغريزة بالجوهر

الذاتي. الرتاث وليس الغري تراث وكأنها العقالنية إىل وندعو
قوانني عىل للسيطرة نشأ العلم أن إال هللا من مخلوقة الطبيعة جعل من بالرغم (٢)
وكيمياء طبيعٍة علماءَ القدماء الفالسفة فكان اإلنسان، لخدمة هللا سخرها التي الطبيعة
وظهر وأدباء. وفالسفًة وفقهاءَ متكلِّمني نفسه الوقت ويف وصيدلة، وطبٍّ ورياضة وفلك
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اآلن ونحن الطبيعة. يف والذرَّات والطفرة الُكُمون يُحللون املتكلمني من الطبائع أصحاُب
الفكر وإىل العلم إىل الدعوة جديد من نُحاول الغرب أنصار عند خاصة الحديثة نهضتنا يف

الطبيعي.
واستطاعة، قدرًة له وأنَّ املعتزلة، عند خاصة أفعاله وخلق اإلنسان حرية إثبات (٣)
عىل والتأكيد ورويَّة، تدبُّر من به يتمتع وبما وتمييز، عقل من له بما االختيار عىل قادٌر وأنَّه
مصلحة فيه ما إال يفعل ال هللا وأن واألصلح الح الصَّ وإثبات الحياة، يف والبواعث الغائية

االتجاهات. يف والتضارب والتشتُّت العشوائية من بدًال العباد،
الدين، أصول يف أيًضا ظهرت العمل قيمة أن إال العمل عىل النظر أولويَّة من بالرغم (٤)
له، إيمان ال له عمل ال ومن اإليمان، مقياس هو فالعمل والخوارج، املعتزلة عند خاصة
يف ظهر كما املساومة. أو الحلول أنصاف يقبل ال الذي الكامل الصادق العمل هو والعمل
كما وقضاءً. مرتاخيًا كان وإال الفور عىل الوقت يف يتم الرشيعة، غاية أنه عىل الفقه أصول
العمل إىل والدعوة األعمال. ثمرات فاألحوال املعرفة، إىل الطريق أنه عىل التصوف يف ظهر

الرتاث. نصوص يف انتشاَرها الشعبي واألدب العامية األمثال يف منترشة
أيًضا به ظهرت أنه إال التصوف يف السلبية القيم بعض سيادة من بالرغم (٥)
وقد والتأخر. والتقدُّم والنُّكوص، االرتقاء ومفاهيم والنشاط والحركة الطاقة موضوعات
الناس طاقات وتفجري املعارضة ُقوى وحشد الجماهري تحريك الصوفية بعض استطاع
حيوية طاقة إىل التصوف تحويل «إقبال» استطاع كما عامة. شعبية ثورات يف وتوجيههم
واألدنى األعىل من محوره تغيري هو املهم نهضتنا. وتبعث األمة تُوقظ التاريخ يف وحركة
عن فقط وليس واملثال، الواقع بني بالفعل الشاملة الوحدة تتحقق حتى والخلف األمام إىل

الخيال. طريق
رآه «ما وأنَّ الفقه أصول علم يف وضح كما الرشع أساَس هي املصلحة اعتبار (٦)
عند املقرَّرة املبادئ وهي رضار»، وال َرضر «ال وأْن حَسن» هللا عند فهو َحسنًا املسلمون
الدين، الخمس: الرضورات وهي الناس، مصالح عىل الحفاظ عىل الرشع قام فقد القدماء.
فهو هدَّدها ما وكل رشعي فهو عليها حافظ ما وكل واملال. والنَّسل، والحياة، والعقل،
عىل الحفاُظ فيها جديدة حلول وإبداع لالستدالل، الجهد إعمال هو واالجتهاد رشعي. غري

العامة. املصالح

رشوط َقت تحقَّ إيجابياته يف واالستمرار الرتاث سلبيات إيقاَف األمُة استطاعت ما فإذا
«التغريب». إىل حاجٍة ما دون الداخل من الحضارية النهضة
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الرتاث سلطة (3)

تكون قد ُسلطة يُمثِّل بل فقط، الناس شعور يف حيٍّا وليس فقط، مكتوبًا ليس والرتاث
كما السياسية السلطة تدعيم َمعارك يف الرتاُث دخل القائمة. السياسية السلطة من أقوى

االجتماعية. القوى ُمختِلُف أيًضا وتمثلته املعارضة. حركات لتأليب دخل

املعارضة وحركات الرتاث (أ)

سلطوية فظهرت الواقع، األمر تراث أو السلطة فكر أفرزت األموية للدولة األمر استتبَّ ملا
باألمر وترىض الناُس تستكنَي حتى بالقول؛ واإليمان والقدر، القضاء وعقائد التصور،
كان شاء فما بمشيئته، يتم الكون هذا يف يشء وكل األفضل، من أوىل فاملفضول الواقع،
حركات ظهرت اغتصابًا السلطة اغتَصبَت قد األموية الدولة كانت وملا يكن. لم يشأ لم وما

أبرزها: وكان الواقع األمر لتُغريِّ وعقائدها فكرها يُفِرز منها كلٌّ املعارضة؛

ذلك قبل اغتصابها تم التي للخالفة مغتِصبة األموية السلطة ترى التي الشيعة: (١)
األلوهية ونجاحها: املعارضة فعالية أجل من اإلمام يف عقائَدها وصاغت الرسول. وفاة منذ
تجنيد يُمكن العقائد وبهذه إلخ. … العصمة التقيَّة، الغيبة، الباطني، العلم (الكاريسمية)،

اإليرانية. الثورة يف حدث كما ونائبه اإلمام وطاعة الجماهري
والرتغيب والسيف بالقهر ال والبيعة باالختيار تكون اإلمامة أن ترى التي الخوارج: (٢)
العمل مثل املعارضة عىل تُساعدها عقائد وصاغت األموية، الدولة يف حدث كما والرتهيب
عىل الخروج وجوب الخالص، التنزيه يتجزَّأ، ال الذي اإلسالم اإليمان، عن ينفصل ال الذي

املعارصة. اإلسالمية الجماعات يف أحيانًا يحدث كما هللا سبيل يف االستشهاد الدولة،
مقابل يف التنزيه للمعارضة: عقائديٍّا بناءً الخمسة األصول يف وجدت التي املعتزلة: (٣)
(املنزلة من الهدُف وكان املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر والحرية، والعقل، التشخيص،
معارضة ولكنها املعارضة، فئات جميع تضم الوطنية الوحدة من نوٍع إيجاَد املنزلتنَي) بني

بالسيف. خروًجا وليس القائم الوضع خالل من فكرية

بعض معارضة مثل للمعارضة فكًرا تُنتج أن دون نشطة معارضة ظهَرت وقد
باملعروف األمر بمهمة قياًما بعضالفقهاء ومعارضة واإلرشاد، النصح طريق عن الصوفية

الِحْسبة. لوظيفة وممارسًة املنكر عن والنهي
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الذاتي الرتاث أوًال:

االجتماعية والُقَوى الرتاث (ب)

ملركزها وتدعيًما لها، سند خريَ واتجاهاته الرتاث نظريات يف االجتماعية القوى وَجَدت وقد
للدولة. رسميٍّ فكر إىل وتحويلها وصياغتها إفرازها عىل ساعدت أنها كما االجتماعي.

كاآلتي: وصفها ويُمكن

والعلماء. والفالسفة واألدباء الشعراءَ مجالسها لتزيني أرادت والحكام األمراء طبقة (١)
أو سينا ابن مثل الوزارة تَقلَّد َمن ومنهم األمراء. قصور داخل من واألدب الفلسفُة فنشأت
الدولة سيف نجم كان من ومنهم ُقرطبة، قضاءَ رشد ابن تقلُّد مثل العليا املناصب تقلَّد
الفلسفة يف وجد نظريٍّا، فلسفيٍّا فكًرا الصفوة، فكر خرج هنا ومن الفارابي. مثل الَحْمداني

يريد. ما أيًضا، الصفوة فلسفة اليونانية،
املتوسطة، الطريقة إىل ينتسبون غالبهم يف وهم واملحدِّثني، والفقهاء العلماء طبقة (٢)
الفكر وهو املوجودة، األوضاع خالل من العمل بل االجتماعية، األوضاع بتغيري ون يهتمُّ ال
والتي الرتاث علوم كل صياغة تمت منه والذي الدولة فكَر أصبح الذي نة السُّ ألهل الرسمي
الفالسفة عكس عىل الدخيل، ويرفض والهدوء، االتزاُن عليه يغلب اآلن. حتى استمرت

عنها. ودافعوا املجاورَة الحضاراِت تمثَّلوا الذين
قادرٍة منظمة طرق إىل بعد فيما ل تحوَّ التصوفوالذي انترشفيها التي الناس عامة (٣)
فقد العالم وترك الذات إىل ورجوٍع استبطاٍن حركَة التصوُف كان وملا اآلالف. حشد عىل
التصور. سلطوية عىل القائم السلطة ِفْكر األشعري، الرسمي بالفكر وغذَّته الدولة أيَدته

االجتماعية الُقوى لتدعيم تُستخَدم املختلفة الرتاث اتجاهات اآلن إىل زالت ما اآلن وحتى
باألوضاع مساسه لعدم نظًرا القائم الوضع لتدعيِم «الشعائري» اإلسالم استخدام مثل
دور عىل للتأكيد «الباطن» اإلسالم استُخِدم وكذلك واالقتصادية. والسياسية االجتماعيَّة
العالم مشاكل كل وأن والَفهم، التحليل عن قارص العقل وأن الناس حياة يف اإللهام
والرىض. والطاعة اإليمان مقوالت ويف الداخل» إىل «التحول يف حلَّها تجد إنما الخارجي

والثورة الرتاث (ج)

الديني اإلصالح مراحلها: عن النظر برصف أجيالنا تعيشها والثورة جميًعا، نعلمه الرتاث
والتحرر الثورة موضوع األوربية غري الشعوب قدمت فقد النهاية. يف الثورة أو النهضة أو
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

ذهنها يف ثار تراثية شعوبًا كانت وملا ُعمِرها. تَجِربة أنه أساس عىل اإلنساني الوعي إىل
للثورة. كمقدمة والنهضة الرتاث إشكاُل

إجمال ويُمكن للنهضة، ركيزًة يكون كي الرتاث إعداد واملفكرون املصِلحون حاول وقد
ثالث: يف اإلعداد هذا

اإلنسان؛2 إىل هللا من شائع: ديني بتعبري أو الكثري، إىل الواحد من املراكز تغيري (١)
يسرتدُّ إنسانية، نزعة بال نهضة عرص يوجد فال الفرد. خالل من القوى تفجري يتم حتى
﴿َغِنيٌّ هللا ألن هللا؛ من واإلرادة والبرصوالكالم والسمع والحياة والقدرة العلَم اإلنساُن فيها
األمر حقيقة يف نهضة وكل نَِصف. ا عمَّ وتعاىل شأنه، جل ،[٩٧ عمران: [آل اْلَعاَلِمنَي﴾ َعِن

اإلنسان». حول «التمركز إىل هللا» حول «التمركز من االنتقاَل تعني إنما
يف والنكوص االرتقاء أن وذلك والخلف؛ األمام إىل واألدنى األعىل من املحاور، تغيري (٢)
املقامات ويف الفالسفة عند الفيض نظرية يف واضح هو كما وهبوًطا صعوًدا ان يتمَّ الرتاث
الرتاث يف فاألعىل التقدُّم، إىل التخلف من تنتقل إنما نهضتها يف والشعوب الصوفية. عند
الخلود يتحول هذا وعىل النهضة. يف التأخر هو الرتاث يف واألسفل النهضة، يف التقدم هو

تاريخ. إىل والزمان زمان، إىل
واجتماعية؛ شعورية مستويات إىل والصورية والفقهية الالهوتية املستويات تغيري (٣)
واألحكام إلهية، أبْنيًة ليست فالعقائد خالًصا. إنسانيٍّا تحليًال الظواهر تحليل يتمَّ حتى
وجوٌد له ذلك كل بل صورية، قواننَي مجرَد ليست والرشائع إلهية، نواهَي أو أوامَر ليست
الدينية العلوم من االنتقال كان وبالتايل االجتماعية. عالقاته ويف الفرد شعور يف طبيعي

النهضة. إىل الرتاث من الحركة تتم حتى رضوريٍّا انتقاًال اإلنسانية العلوم إىل

امللك، عبد أنور د. مع باالشرتاك العربي» العالم «نهضة يف انثروبولوجيا» أم «ثيولوجيا مقالنا انظر 2
(بالفرنسية). ١٩٧٢م بلجيكا بالل، العزيز عبد د.
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تراثالغري ثانًيا:

األخرى الحضارات عىل متفتًحا وعيًا الذاتي الرتاث أنتج الذي الحضاري الوعي كان وملا
واستخدم أساليبه، واستعمل لغته، واستعمل واحتواه الغري تراَث تَمثَّل ما رسعان فإنه
حضارة احتواء القدماء استطاع الذاتي. َخْلَقه بمناسبته أبدع ثم نقائصه. وأكمل طرقه،

الهند. وعلوم فارس، يف الرشقية والديانات اليونان عند العقل
الغربي، الرتاث الغري، تراث عىل الجديد الحضاري وعيهم انفتاح يف فإنهم امُلحَدثون أما
الرضوري من فكان والتغريب، التحديث بني وخلطوا الحداثة» «صدمة لديهم حدثَت

املحلية. بيئته داخل الطبيعية حدوده إىل وردُّه الغري، تراث «تحجيم»

والتحديث الحداثة (1)

بل الثقافة، مستوى عىل ليس الغري تراث إىل الذاتي الرتاث من االنتقال هنا الحداثة تعني
السلوك يف الحداثة بني الخلط يتم وهنا والتقاليد. والعادات اليومي السلوك مستوى عىل
السلوك فقط تعني «العرصية» وكأن االجتماعية، نظمها تغيري أي املجتمعات وتحديث

شاملة. اجتماعية تنمية دون لألفراد املهذَّب



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الحداثة مظاهر (أ)

تلحق كي املجتمع من العليا الطبقات لدى الحداثة مظاهُر املعارصة أجيالنا عند بَدت وقد
املايض القرن يف مرص يف حدث وكما الكمالية، الثورة بعد تركيا يف حدث وكما بالعرص،

كاآلتي: الحداثة مظاهر بَدت وقد ١٩٥٢م. يف املرصية الثورة ُقبيل حتى

واسترياد الحديثة بالخدمات والتمتع الغرب، يف اآليل اإلنتاج مستوى عىل العيش (١)
من الحاليَّة الصحراوية مجتمعاتنا يف تحدث وكما العيش. رغد لتسهيل االخرتاعات أحدث

الغرب. يف الحديثة االخرتاعات أنواع أحدث وجود
عام بوجه العمران ويف والهندسة العمارة يف الخارجية الحياة مظاهر يف الحداثة (٢)
من واالنتقال العامة، والحدائق امليادين وإقامة الُعلوية، الجسور وتشييد الطرق، شقِّ من

اخرتاعها. دون الغري إنجازات ونقل واريخ»، «الصَّ عرص إىل «الِجمال» عرص
دون واألدب، والفن الفكر العرصيف صيحات آخر عىل واالطالع الثقافة، يف الحداثة (٣)
سلعة، والفن تَرف، فالثقافة واملجتمعات. األندية ولحديث القصور لتزيني داخيل، وعي
الغري لثقافة امتداًدا العرصيني، من أقلِّية تنشأ وهنا العرصية. املستلزمات من واألدب

بعد. فيما السياسية النخبة نواة ن تُكوِّ وتقاليده، وعاداته

الحداثة مخاطر (ب)

منها: عدٌة مخاطُر لها املعنى بهذا والحداثة

وكما للعالم، الناس تصور ويف العمق يف التخلُّف وترك السطح، عىل التقدم ترويج (١)
جاهلية.» والروُح الحضارة، قرشة «لبسنا املعارصين: شعرائنا أحد قال

الحياة يف يُسبب مما بينهما؛ طبيعي تطور أي وغياب الحارض، املايضعن انقطاع (٢)
األبنية مقابل يف الحديثة األبنية فتُشيَّد زماني. اتصال أي دون املكاني تجاُوَرهما العامة

به. للجديد ربط ودون للقديم تطويٍر دون القديمة
ورفض للحداثة عكيس تيار وإحداث القديم، عن الدفاع أجل من املحافظة توليد (٣)
إال أمامه يبقى ال فإنه الجديد موانع بسبب نموُّه توقف قد القديم دام فما قائم. هو ما

الوراء. إىل التطور
وإحالل تماًما بها الجهل أو لها والتنكُّر ونوعيته، القديم خصوصية عىل القضاء (٤)
غربية خصوصية األمر حقيقة يف هو الذي الغربي الشمول يكون ما وعادًة محلَّها. الشمول

76



الغري تراث ثانيًا:

بحوايل األوروبية غري الشعوب لنهضة السابق الغرب تقدم بسبب حدودها خارج انترشت
األوروبي. النهضة عرص منذ عام، َخمِسمائة

أرسع الغرب إنتاج معدَّل فإن وراءه. واللَهث الرسيع، وإنتاجه بالغرب اللَّحاق عدم (٥)
مع الحضارية». «الصدمة تحدث وهنا له. األوروبية غرِي الشعوب تَمثُّل معدل من بكثري
إسقاط بعد األوروبي الوعي يف النظري البديل إيجاد إىل يهدف املستمر التجديد هذا أن
تحت زالت ما األوروبية غريَ الشعوب أن حني يف النهضة، عرص منذ القديم النظري الغطاء

املوروث. النظري غطائها
منعزلة «امُلتأْوِربني» املعارص ِفكرنا سماهم ما أو «املستغِربني» من طبقة تكوين (٦)
وقد بينها، لون ويتنقَّ األوروبية العواصم يف يعيشون لهم، أرض ال الشعب جموع عن

الدولة. مستوى عىل الغائبني األرض ك ُمالَّ مثل بها ويموتون فيها يُوَلدون
يف الثقايف االستعمار مراكز وتُمثل األجنبي، َفلك يف تدور إنها إذ للغرب، الوالء (٧)
من وأول ُمتأوِربون، ومرصيون أجانب واالجتماعية، والثقافية السياسية النخبة هم البالد،
«طرد كان فقد ١٩٥٢م. ثورة يف مرص يف حدث كما الوطنية الثورة يف التيار يجرفهم

عرابي. ثورة يف حدث كما الوطنية املطالب أحَد باستمرار األجانب»

الحداثة دور (ج)

مثل: الدور بعض لها كان فقد ومخاطرها، مظاهرها يف الحداثة سلبيات من بالرغم

العمران يف البالد حياة عىل وأثر فاعلية له كان الدقيقة التخصصات يف جيل تعليم (١)
الحديثة، البنايات وأُقيَمت الجديدة، املدن فأُنِشئَت خاص، بوجه الثقافية والحياة عام بوجه
الغربي االقتصاد لخدمة أو وطنية من لبقايا إما والسدود، الجسور وُشيِّدت الطرق، دت وُمهِّ

البالد. ثروات عىل للسيطرة أو
الفنيِّني قاعدة فاتسعت للبالد، معظمهم والءُ الوطنينيأصبح من الحقٍة أجيال تعليم (٢)
بني الرصاع هذا يف البالد وظلت للبالد، التحتي» «البناء إعداد عىل ساعد مما واملتخصصني
الثورة املتخصصبعد غري الوطني بني ثم أوًال، واملتخصصالوطني الوطني املتخصصغري
طبقة مرصوظهور احتجاب بعد ثانيًا هذا جيلنا املتخصصيف وغري الوطني وغري املرصية

ثقة. أهل وال خربة أهل ال املتخصصني، وغري الوطنيِّني غري من
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

فمن الخارجي. العالم عىل ة عامَّ العربية ولألمة ملرصخاصة نافذًة املتأوِربون كان (٣)
مرص جْعَل الُحكَّام لبعض أوحى مما األوروبي؛ التقدم مظاهر عىل الوطنيون اطَّلع خاللها
كانوا فقد الثورة، قبل إيران مع نفَسه اليشء الغرب حاول وكما أوروبا»، من «قطعة

وفنيني. ومهندسني علماءَ معظمهم كان ولكن الة، ورحَّ وساسة ومفكِّرين صحفيني
الشعوَب خاللهم يرىمن أن الغرب فاستطاع العربي. العالم عىل للغرب نافذًة كانوا (٤)
سلوكهم من أو خاصة، مرصوالشام شعوبهم؛ عن كتاباتهم خالل من سواءٌ األوروبية غري
غري الشعوب صورة الغربيون رأى فقد الخارج. يف بالدهم عن وأحاديثهم وتقاليدهم

أشخاصهم. يف دة مجسَّ األوروبية

والتغريب التحديث (2)

شامًال؛ تحديثًا املجتمعات تحديث يف أثًرا تُنِتج لم األفراد سلوك يف الحداثة هذه أن والحقيقة
املجتمعات تغيري محاولة هو فالتحديث القومي، الوعي يف «التغريب» عىل لقيامها نظًرا

والوطني. الثقايف وعيهم يف التغريب ضحيُة األمر واقع يف هم الذين «امُلحدِّثني» يد عىل

واالستيعاب النقل (أ)

الغرب، إلبداعات واالستيعاب النقل هي األوروبية غري الشعوب وظيفة أن التغريب يفرتض
التفكري مجرد حتى أو الَفهم أو التمثُّل دون بالنقل األوروبي غريُ لحق الغرب أبدَع وكلما

اآلتي: إىل األوروبية غري الشعوب يف ذلك أدى وقد ينقل. فيما

العلم آخر. يشء العلمية واملعارف يشء العلم أن وذلك واملعرفة؛ العلم بني الخلط (١)
جاهٌل يحملها املعارف من مجموعة وليس للعالم علمي تصور عىل ِبناء العلم نشأة هو
ُمبلِّغ» من أوعى سامٍع «ُربَّ أنه يرى القومي وجداننا ألن الخلط هذا نَِع لم ولكننا بنشأتها.
ناقًال يكون أن العالم لدى مانع فال اإلبداع. يف وليس واالستعمال االستفادة يف ذلك أن مع

بالدعاء. واقعه ويُغري البيت، بآل يتربَّك ثم الذرة علوم يف النظريات آلخِر
وليس الحديثة التكنولوجيا وإنجازات االخرتاعات آخر استرياد هو التقدم أن تصور (٢)
«قطع انتظار إىل األوروبية غري الشعوب اضُطرَّت حتى الطبيعة عىل للسيطرة وسائل إبداَع
مجتمعاتنا تحولت النقل معدل من أكربَ االخرتاع معدل كان وملا تُبِدعها. لم لوسائل الغيار»
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الغري تراث ثانيًا:

التي السابقة اخرتاعاته الغرب ويصدر الغرب. ينتجه ملا فة ِرصْ استهالكية مجتمعات إىل
والتكنولوجي. العلمي بالتقدم لحاًقا تُمثِّل لنا بالنسبة زالت ما

جذور بال األوراق وَجنْي َغْرس، بال الثمار وقطف املقدمات، دون النتائج إىل القفز (٣)
العلمية فاإلنجازات .[٢٤ [إبراهيم: َماءِ﴾ السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت ﴿أَْصلَُها قراءتنا من بالرغم
عرش السادس القرن يف النهضة عرص منذ العلمي للمنظور طويل تطور بعد أتت إنما
مجتمعاتنا ولكن القرن. هذا وتكنولوجيا املايض، القرن يف الِعلمية االكتشافات عرص حتى
تطور يحدث أن دون التكنولوجيا عرص إىل تقفز وأن النهضة عرص يف تعيش أن تُحاول
يف بُعًدا ليس ومراحله التاريخ ألن للعالم؛ تصورها يف أو العلمي منظورها يف طبيعي

القومي. وجداننا

التغريب مخاطر (ب)

أهمها: مخاطر عدة إىل التغريب أدَّى وقد

نتعلم ملا والتهميشوالرتجمة نهاية، ال ما إىل الغري أيدي عىل والتتلمذ املستمر التعلُّم (١)
وليس العلم» ي «ُمتلقِّ إىل الذهن ويتحول االستيعاب يف الوقت ويضيع الذهن يُرَهق حتى
التجميع طابَُع إنتاجنا عىل ويغلب كيف، بال هائًال ا َكمٍّ العلم ويُصبح العلم»، «ُمبدع إىل
هو عالم أفضل ويكون الغزير، العلم صاحَب هو العالم ويُصبح العلم، باسم والعرض

املوسوعي. العالم
الرتجمة فرتة طالت الرتجمة، معدل من بكثري أرسَع الغربي اإلنتاج معدل كان ملا (٢)
تستغرق لم األوىل الرتجمة فرتة أن مع واإلبداع، التأليف إىل بعد ْل نتحوَّ ولم والتجميع
عند الثالث القرن يف التأليف بعدها جاء الهجري الثاني القرن وهو عام مائة من أكثَر
إرشاف وتحت عيل محمد بعثات املايضمنذ القرن يف الرتجمة بدأنا قد ونحن مثًال. الِكنْدي

الرتاجم. نقص من نشكو زلنا وما الطهطاوي
النقص مركَّب مقابلها ويف الغربية الشعوب لدى الحضاري العَظمة مركَّب تكوين (٣)
يُعطي طرف الطَرف، أُحاديَة العالقة دامت ما األوروبية غري الشعوب لدى الحضاري
ويتحول طبع، إىل العادة تتحول األجيال، وبمرور ينقل، وطرف يُبدع طرف يأخذ، وطرف

طبيعي. سلوك إىل الطبع
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واالستيعاب. التذكر أي الذاكرة، وظيفة إىل وتحويله التفكري عىل العقل قدرة ضياع (٤)
العام الحضاري املوقف ذلك وينتقل اإلبداع، محاوالت وتختفي الذكاء، قدرات تقلُّ وبالتايل
العلمي. البحث معاهد يف حتى والجامعات املدارس يف التعليم يف الثقافية الحياة يف نمط إىل
الثقافة ملراكز الرتجمة بأعمال والقيام العلم لنرش املتخصصني من طبقة خلق (٥)
ومعظمها املرتجمة، املعلومات بنوع الشعوب لدى العام الرأي وتوجيه الغربية، للدول املمثِّلة
الذات من القومي الوعُي يتحول حتى الحديثة املَدنية ومميزات األوروبية النهضة مآثر عن
وجاهة إىل أو شخصية منفعة إىل رسالة من العلم ل وتُحوِّ الطبقة، هذه ب فتتكسَّ الغري إىل

واملعرفة. التعلم إىل حاجة يف شعوب وسط اجتماعية
أصبحوا ما إذا الوطنية الخيانة من يقرب حد إىل للغري الطبقة هذه والءُ ويَزيد (٦)
فيجرفهم بدورهم، وعي عىل وهم الثقايف لالستعمار ورسًال األجنبي، الثقايف للغزو أدواٍت

الوطنية. للثقافة تيار أقرُب النهاية يف

الغربية العقلية طابَع طغيان (ج)

صورة يف والتجميع الرتجمة عادة والنتشار الغري تراث من املنقول من الهائل للكم نظًرا
املنقول فالكمُّ الشعوب. أذهان يف ينترش ما رسعان الغربية العقلية «طابع» فإن تأليف،
العقلية بطابَِع أذهانهم وتُطبَّع الغرب، بمقوالت املثقفون فيُفكر الفكر، كيف معه يُوَلد

اآلتي: النحو عىل توصيفها يُمكن التي الغربية

يف املتناهي لرؤية العلمية والدقة التحليل بدعوى والتفتيت والتقسيم التجزئة (١)
التحلييل» «املنهج بدعوى لدينا املثقفون فأصبح الشامل. الكل رؤية استحالت حتى غر، الصِّ
التاريخي، املنظور وفقدوا العامة، حياتهم يف التخصصالدقيق يتجاوزون ال النظر قصريي
الكنَيس الشمول عىل فعل كردِّ خاصة الغرب يف ذلك حدث وقد للعلم. الحضاريَّ والبُعد

املوسوعي.1 والفكر الوسيط العرص يف الفلسفة ومذاهب األرسطي
التي املتضاربة واالتجاهات الوهمية والتناقضات املفتَعلة املتعاِرضات يف الوقوع (٢)
العقل واملادية، الصورية والواقعية، املثالية والحس، العقل مثل اآلخر؛ أحدهما ينفي

التنوير، دار املعارص» فكرنا «يف معارصة قضايا والتقليد»، األصالة بني املعارصة «ثقافتنا مقالنا: انظر 1
١٩٨١م. بريوت،
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دون طرف يف الحقيقة وكأن واالشرتاكية، الرأسمالية واالجتماعية، الفردية والعاطفة،
ورفِض طَرف لسيطرة نتيجًة األوروبي العقل يف خاصة ذلك حدث وقد اآلخر. الطرف
وإىل املادة، فآثَر الروح إىل العقَل الغربي الديني امُلعَطى دفع فقد لذلك. اآلخر الطرف

العنف. فأخذ التسامح وإىل الدنيا، فآثَر اآلخرة
رد ومن الفعل، ردِّ إىل الفعل من األوروبي العقل انتقل أن لذلك نتيجة وكان (٣)
اليوم، يقبله ما باألمس ويرفض باألمس، قبله ما اليوم يرفض جديد، من الفعل إىل الفعل
إىل الكالسيكية من القانون لهذا طبًقا كلِّها األوروبية الحضارة دراسُة املمكن من وأصبح
إىل املثالية ومن الفن، يف الجديدة الرومانسية إىل الجديدة، الكالسيكية إىل الرومانسية،

إلخ. … الفلسفة يف الجديدة الواقعية إىل الجديدة املثالية إىل الواقعية
يُمكن ال لألشياء بؤرٍة عن والبحث؛ والقلق، االستقرار، وعدم املستمر، التغري ونتج (٤)
غري وكأنه ذاِتها، البؤرة إىل وليس البؤرة أطراف إىل باستمرار الذهن يمتد إذ عليها؛ العثوُر
اإليقاع هذا األقىص. الهدف أو هة املوجِّ البواعث لفقد التصويب حسن عىل تاريخيٍّا قادر
يشء. عىل االستقرار أجل من املستمر اإلبداع وراء الدافع هو يشء عن البحث يف الرسيع
للعالم. تصورها يف نظريٍّا املستقرة األوروبية غري الشعوب يف ذلك قبل يحدث لم ما وهو
الحسية املعرفة عىل واالعتماد واملحسوس والعياني للمادي املسبق التحيز (٥)
الكنيسة مثََّلتها التي املسبقة واملعَطيات واملصاَدرات املسلَّمات من للعقدة نظًرا والتجريبية؛
مجال إىل املعرفة مجال من انتقَلت وقد األوروبية» «باملادية ى يُسمَّ أصبح ما وهو وأرسطو،
دون اليهودية وإىل اليونان، دون الرومان إىل ارتكن قد األوروبي الوعي وكأن األخالق

املسيحية.
طبيعي عقالني نحٍو عىل املسيحية صياغة إعادة حاولت التي املثالية املذاهب كل (٦)
األوروبي، الوعي حدود عىل تخرج ال املادية؛ املذاهب عىل فعل ردَّ كانت التي وتلك اجتماعي،
ما وكلُّ االجتماعية والعدالة والديموقراطية والحرية العقل فمبادئ وحده. عليه تنطبق بل
هذه فتنقلُب خارجها أما وحدها. أوروبا داخَل يصدق إنما اإلنسان» «حقوق ميثاق أعلنه
واجبات، بل حقوق تُوَجد وال شعوب، أشباه بل شعوب تُوَجد ال فخاِرَجها ضدِّها؛ إىل املبادئ
يف لألنثروبولوجيا موضوًعا تاريخية حضارات بل حارضة إنسانية حضارات تُوَجد وال

الغرب. متاحف
وتاريخها، الحضارات، لكل األوحد النموذَج هي الغربية الحضارة أصبحت (٧)
األمم. كل وحروُب الحضارات، كل وعصوُر الشعوب، كل تاريُخ وحروبها وعصورها،
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ما وكل واملسيحية، واليهودية والرومانية، اليونانية الحضارية الروافد جميع تنصبُّ فيها
اإلسالم مثل عنها خارٌج يتلوها ما وكل القديم. الرشق حضارات مثل لها ُمقدِّمات سواها

األوروبية. غري للشعوب الحديثة والنهضة
واألنثربولوجيا والتبشري االسترشاق صنع من األوروبية غري الشعوب صورة كانت (٨)
سكون، التاريخ، فجر وحضارات بُدائية، وشعوب وطوائف، قبائل التاريخية: والعلوم
«الدول يف الحديثة نهضتنا قامت الغرب يف التعليمية البعثات وبعد وتخلف. وحركة،
ُهالمية شعوب هي للمجتمع. ومذاهب للدولة صياغات إيجاد تُحاول حديثًا» املتحررة
االنقالباُت عليها وتدور االستقرار، إىل تفتقد النهائية، صياغاتها يف بعد تتشكَّل لم ودول

العسكرية.
اإلنسانية حضارة إىل الغرب حضارة تحويل أجل من الحدود خارج االنتشار (٩)
الثقايف والغزو واالستعمار التبشري ق حقَّ وقد الشمول. إىل الخصوصية من واالنتقال جمعاء،
االستعمار من للتحرر األوروبية غري للشعوب الحديثة النهضات قامت حتى الهدَف هذا

الوطنية. الثقافات ولصياغة

الغري من التحرر (3)

الرتاث وبعث الغري من التحرر محاوالُت بدأت وقد الحديثة العربية النهضة فجر ومنذ
رفٍض من وأسلوبه التحرر هذا درجة عن النظر وبرصف الغري، تراث مواجهة يف الذاتي
فشله أو النسبي، نجاحه أو التامِّ نجاحه عن أيًضا النظر وبرصف رفضجزئي، إىل شامل

النسبي. فشله أو التام

الغري مرآة (أ)

وأصبَحت اآلخر، يف ذاتها رؤية األنا استطاعت الغري برتاث الذاتي الرتاث اتصال ومنذ
اآلتي: النحو عىل ذلك تم وقد وحدودها نفَسها الذاُت فيها ترى مرآًة الغري وظيفة

دون اليونان، مع أوًال حدث كما الغري، حضارة عىل واإلقدام الجديد، عىل االطالع (١)
اإلنسانية، العلوم يف أو الطبيعية العلوم يف سواء يشء كل معرفة ومحاولة رهبة، أو تهيُّب

حضاري. باعث إىل مكتوب نص مجرد من تحولت التعلم إىل الدعوة وكأن
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نابليون تَجاِرب أمام والعلماء للمشايخ وقعت التي الحضارية الصدمة حدوث (٢)
للطهطاوي، اإلبريز» «تخليص مثل لآلخر وصفهم يف واألدباء الُكتَّاب عنها عربَّ والتي
إحساس مع الغري، مع باملقارنة الذات اكتشاف وتم للمويلحي. هشام» بن عيىس و«حديث

بالتغاير. قوي
مثل نفسها الذات فيها تجد لحظات وانتقاءُ منها، والنَهُل الغري حضارة تَمثُّل (٣)
أبلُغ لها كان والتي والدستور والوطن واملساواة والعدالة الحرية وأفكار الفرنسية» «الثورة

إلخ). … إسحاق أديب (الطهطاوي، الحديثة نهضتنا يف األثر
النقَد هذا أن اكتشاف ثم الغري، تراث بمناسبة الذات لرتاث الذاتي النقد بدايات (٤)
عند الحال هو كما البنات تعليم مثل األوىل نشأته يف الذاتي الرتاث بواعث مع يتفق الذاتي

األمني». «املرشد يف الطهطاوي

األمر حقيقة يف هو الرشق، يف الغربي الثقايف االمتداد بداياِت ً خطأ الغرب سماه فما
وتراثه ألصوله عاكسللرشق مجرَد الغرب فكان الغرب. مرآة يف لنفسه الرشق رؤية بداياُت

وحضارته. وِقيَمه

الغري تأصيل (ب)

فقد الفرنسية، الثورة الغري، عند التاريخية اللحظة اختيار يف الذات صدق من وبالرغم
رشوَط فيها وجدت أن بعد الثورة قامت عليها التي «التنوير» فلسفة تأصيل حاولت

اآلتي: النحو عىل زال وما العقلية احتياجاتها «التنوير» لها مثَّل فقد نهضتنا.

والتخطيط األمور يف والتفكري والرَِّوية النظر وإعمال والوهم، الخرافة ضد العقل (١)
مقابل يف واالجتهاد القدماء عند العقل دور اكتشاف إىل النهضة ُروَّاد ذلك دفع وقد لها.
للنهضة أساًسا العقل وجعل العقالنية دعائم إرساء نُحاول اآلن حتى زلنا وما التقليد.

الليرباليني. أو املصلحني عند سواءٌ الحديثة،
بعُد فيما تحول حتى الرفض يف القديم عىل وُجرأتَه النقد يف جدارته العقل أثبت (٢)
وبدأت املسلَّمات، يف النظر وأُعيَد «املقدسات» حدَّة ت وخفَّ املعارصة مجتمعاتنا نقد إىل
من البدائل وُطِرحت األوىل، االختيارات يف النظر وأُعيد التساؤالت، وعمت االستفسارات،
محمد عند واضٌح هو كما االعتزايل التيار وإحياء وامُلحَدثني، القدماء معركة وبدأت جديد.

عبده.
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الطبيعة ُقوى عىل والسيطرة الكون ظواهر فهم يف وإنجازاته الطبيعي العلم (٣)
العلمي الطبيعي الفكر فنشأ اإلنسانية. الحياة إىل وامتداده اإلنسان، لصالح وتسخريها
عىل املجتمعات ودراسة إلخ) … وف رصُّ يعقوب حداد، نقوال أنطون، فرح شميل، (شبيل
املاركسيني أو الليرباليني من العلمي الفكر دعاة عند اآلن إىل املطلب هذا وظل علمي. نحٍو

التطور. نظرية مع األفغاني فعل كما القدماء عند ذلك واكتشاف
من واإلقالل واالجتماعية الفردية اإلنسان بحياة واالهتمام اإلنسانية النزعة ظهور (٤)
مقاصد ويف الرشع أسس يف ذلك واكتشاف القدماء، عند كثرت الني املتعالية املوضوعات

الدنيا. يف ومنفعته اإلنسان مصلحة أجل من أتى الذي الوحي
يف ذلك وتأصيل النيابية، والحياة والدستور والديموقراطية الحرية عىل الرتكيز (٥)
عن ذلك واكتشاف املعارضة، واآلراء اآلراء د تعدُّ واحرتام القدماء، عند والبيعة الشورى

بينهم. كرحمٍة األئمة اختالف يف القدماء
ونهضتها، املجتمعات وبتقدم التاريخ، وبفلسفات االجتماعية بالعلوم اإلعجاب (٦)
املضطَهدين، وثورة ال، العمَّ ونضال الشعوب وثورات االشرتاكية الحركات عىل والثناء
الحكام. عىل والخروج الكون، يف هللا وُسنِن الظلم ضد العدالة يف القدماء عند ذلك وتأصيل

الغري تحجيم (ج)

الحداثة ملخاطر نظًرا التالية، األجيال بدأت املايض القرن يف األوىل النهضة رواد وإثَر
وذلك الغرب؛ تحجيم وهو الغرب مرآة بعد آخر مرشوًعا الذات، إلبداع وإفساًحا والتغريب

التايل:2 النحو عىل

بفعل تكونت وقد الخاصة لظروفها خاضعٌة وأنها الغربية الثقافة «محلية» إدراك (١)
القناع وُكِشف نفِسها. األوروبية البيئة أو املسيحي اليهودي أو الروماني اليوناني روافدها
تحقيًقا حدودها؛ خارج االنتشار يف الرغبَة وراءها تُخفي التي الشمولية يف دعواها عن

الشعوب. عىل للسيطرة كمقدمة الثقافات من غريها عىل للهيمنة

األمم جامعة ومرشوع بل متغري»، عالم يف للتنمية الثقافية االجتماعية «البدائل مرشوع لُبُّ هو وهذا 2

كلها. املتحدة
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الغري تراث ثانيًا:

بداية له يتجزَّأ، ال واحد ككلٍّ ثقافته ودراسة الطبيعية، حدوده داخل الغرب تحجيم (٢)
معني، طابع ذاَت عقليًة خلقت مميزة سمات وله وآثار، روافُد له وتطور، بناءٌ له ونهاية،
لألنثربولوجيا موضوع إىل أيًضا وتحويلها ثقافته، عىل الثقافة اجتماع علم مبادئ وتطبيق

الثقافية.
بدأت التي األوروبية غري الشعوب لدى الثقافية وآثاره إشعاعاته من التخلص (٣)
الخاصة بيئته يف مصادره إىل إرجاعه طريق عن وذلك الذاتي؛ تراثها واكتشاف نهضتها
ذلك ويسهل الغريب، الجسم رفض عملية وبداية وُمستوَدًعا، ُمستَقرٍّا لها أصبح أن بعد

مغاير. مستقل كموضوع بُعد عن له ورؤيته للذات، ُمغاِير كآخَر رؤيته بعد
تاريخ كتابة إعادة أي أوروبي، غري منظور من ورؤيته له، تاريخ كتابة يف املساهمة (٤)
املايض يف األوروبيون الباحثون فعل كما أوروبيني غري ومفكرين باحثني من الغربية الثقافة
وقد «االسترشاق»، مقابل يف «االستغراب» علم ينشأ وبالتايل األوروبية. غري الثقافات مع

الِعلمية. غري والبواعث اإلسقاطات من خاليًا حظٍّا، أسعَد املرَة هذه يكون
منظور من حدودها وبيان وتياراتها ومذاهبها، باتجاهاتها، الغربية، الثقافة نقد (٥)
نقُد عليه يقوم الذي الفعل ورد الفعل قانون خارج الثقافة» نقد «علم وإقامة غربي غري
نقد من َقبوًال أكثَر الَعْدل» «الشاهد نقد يكون وقد للبعض، بعضها املتباينة االتجاهات

الخصوم.
فيأخذ عليها، يتعرف حتى الثقافات؛ من أخرى نماذج بإعطاء ذاته الغرب إفادة (٦)
خفَّ كما العَظمة مركَُّب لديه ِمن فيَخفَّ اليوم تلميذَ األمس معلُم ويصبح املتعلم، موقف
يف املساواة قَدم عىل اإلنسانية الثقافات وتُصبح النقص، مركُب األوروبية غري الشعوب لدى
[الحجرات: ِلتََعاَرُفوا﴾ َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم ملثل طبًقا البرشية؛ الحضارة يف اإلسهام

.[١٣
الحضارة تمركز وعىل الغربية، الحضارة عىل البرشية الحضارة تمركز عىل القضاء (٧)
من استُبِعدت عندما األوروبية غري الشعوب عىل تاريخي ظلٌم وقع فقد ذاتها؛ حول الغربية
ونهاية األوىل، بداياته أو التاريخ هامش إىل الغرب أزاحها أن بعد املحوري العالم تاريخ
والحديثة والوسطى القديمة الغرب عصور وأن العالم، تاريخ هو الغرب تاريخ أن أسطورة
واالنحطاط الظالم عصور هي الغربي واالنحطاط الظالم عصور وأن العالم، عصور هي

للعالم.
وبالتايل البرشية، الحضارة يف املساهمة يف اإلنسانية الحضارات جميِع تَساوي (٨)
أحادية وليست بالتبادل التفاعل عالقات وتكون بينها، فيما وتتفاعل الحضارات د تتعدَّ

85



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الصينية الحضارات أعطته فما األوروبية. غري الحضارات إىل الغربية الحضارة من الطرف
للعالم الغربية الحضارة أعطته عما يقلُّ ال قد القديم للعالم واملرصية والفارسية والهندية

الحديث.
الغربية الحضارة مكونات ضمن دخل الذي التاريخي» القيمة «فائض حرص (٩)
البرشي لإلبداع رصيد وأكرب تاريخي تراكم أكرب حدث فقد تاريخيٍّا. أصحابه إىل ورده
جمعت كما والعربانيني، اليونان عرب القديم الرشق من جَمَعت إذ الغربية. الحضارة يف
غري الشعوب حضارات وتركيا والبلقان إيطاليا وجنوب إسبانيا عرب اإلسالمي الرشق من

اإلبداع. يتم حيث الغرب إىل ونَقلته العلم حَملة مجرَد تعيينُها فكان األوروبية.
الشعوب ثورات بعد سياسيٍّا ذلك قبل تحجيمه تم كما — ثقافيٍّا الغرب تحجيم (١٠)
ضمنها ومن األوروبية غري الشعوب مرشوع —هو االستعمار ضد الوطني التحرُّر وحركات
لنا السابقة األجيال َدت مهَّ أن بعد قادمة أجيال عدة مهمة وهي واإلسالمية. العربية األمة

الثقايف.3 تاريخنا يف ثقافته وتأصيل الغري مرآة يف الذاتي تراثنا اكتشاف فرصَة

دار املعارص»، الغربي الفكر «يف (٢) معارصة قضايا يف الغربي» الرتاث من «موقفنا دراستنا: انظر 3
١٩٨٢م. بريوت، التنوير،
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احلضارية النهضة ثالًثا:

املوقف بتفاعل الحضارية النهضة تبدأ الغري تراث وتحجيم الذاتي الرتاث بناء يتم بعدما
بأبنيتها الشعوب يُِمد ما هو فالرتاث الشعوب. بها تمر التي الوطنية التجاِرب مع الرتاثي
يف مسريتها تبدأ البناءَين وبتفاعل التحتية بأبنيتها تُِمدها الوطنية والتجاِرب الفوقية،

التاريخ.

الوطنية الثقافة (1)

أنها أو الوطنية والتجاِرب الرتاثي املوقف بني التفاعل هذا نتيجة الوطنية الثقافة وتُمثل
مواجهة يف يشرتك كَليهما وأن خاصة الوطنية، والتجِربة الذاتية الثقافة بني االتصال حلقة

والسياسية. الثقافية الغري هيمنة

الوطني التحرر حركات (أ)

وهي البرشية تاريخ يف فريدة تجِربة تُقدِّم أن األوروبية غري الشعوب استطاعت لقد
الشعوب وظهرت العالم، يف الُقوى موازيَن هزت التي االستعمار من الوطني التحرر تجِربة
إلقامة وتدعو الحروب، ويالت من العالم تحفظ العالم يف الثقل كمركز حديثا املتحررة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

وكانت األوروبية. غري للشعوب وإنصاًفا عدالة أكثر الدويل للتعاون وقواعَد جديدة إنسانيٍة
التايل: النحو عىل تجِربتها حصيلة

جديد تاريخ وبداية األوروبية، غري الشعوب عىل األوروبية الهيمنة عرص انتهاء (١)
االنكماش وبداية الغرب، يف العرشين القرن أزمة يُواكب الذي التحرر بعرص يبدأ للبرشية

الغري. عىل وآثاره ثقافته وانحسار الطبيعية، الغرب حدود داخل األوروبي
مواكبة التحرر تَجاِرَب تخوض التي الشعوب لدى الوطني التحرُّر ثقافات ظهور (٢)
والكواكبي األفغاني عند الوطني التحرر أيديولوجيات فظهرت عليها. سابقة أو لها
النارص، وعبد وعرابي واملهدي والسنويس باديس بن الحميد وعبد املغربي القادر وعبد
االستعمار. ِنري من تتخلَّص وهي وإبداعها الوطنية تَجاِربها خالصة الشعوب فيها تضع
يف الجميع من فيه كتب موضوع يف بإسهامات قة الخالَّ الوطنية القوى تفجري (٣)
أفكار وبداية املشرتكة الوطنية األهداف نحو الثورية املنطلقات وتباين التحرر تجاِرب
االستعمار. وهو مشرتَك واحد عدو تجاه للجميع فالوطُن املتحدة، والجبهة الوطنية الجبهة
االستعمار ملناهضة قومية مرشوعات صورة يف القومية الحياة يف اإلبداع ظهور (٤)
أجل من السيايس النضال وكأن الداخل، يف والتخلُّف والتسلط الخارج يف والعنرصية

القومي. اإلبداع رشط هو االستقالل

الوطني التحرر ثقافات (ب)

الشعوب قيام أثناء تمت التي لثقافاتها عدة نماذَج الوطني التحرر حركات أعطت ولقد
ومنها: االستعمار ضدَّ بنضالها األوروبية غري

أدت أن بعد املستمرة للثورة الثقافة مواكبة ورضورة الصني يف الثقافية الثورة (١)
الجماهري، وتجنيد القومي الوعي إيقاظ يف الشعبي دورها الثورية» «الكونفوشيوسية
من املستَمدَّة الجدل قواننَي الغرُب ظنَّها للرصاع قوانني ووضع الطويلة باملسرية والقيام
وعىل الزراعية الدول يف للثورة شعبي كرصيٍد الفالحني عىل واالعتماد اللينينية، املاركسية

القديم. الصيني الرتاث يف املعروفة السياسية األخالق وعىل والزعيم الدولة مفاهيم
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الحضارية النهضة ثالثًا:

املحيل التكنولوجي واإلبداع التاريخ، يف عسكرية قوة ألكرب الفيتنامية املقاومة (٢)
التحرر جبهة وإقامة األمريكية، األسلحة مصانع منتجات آخر مواجهة يف (الرساديب)
أيًضا، كوبا يف حدث كما والعَصب، املحرك دور فيها الشيوعي للحزب يكون الوطني
قد بل الشعوب، أفيوَن فقط ليس فالدين األجنبي، الغزو مقاومة يف «البوذيني» ومشاركة
الشعوب تملكه ما أعزَّ الوطني االستقالل وجعل االحتالل مواجهة يف ثورًة أيًضا يكون

األقوياء. جريانها وتأييد األصدقاء مساندة من بالرغم
ثم االستعمار، ضد وطني تحرر كحركة بدأت أيًضا أنها وكيف الكوبية الثورة (٣)
العالم يف االشرتاكية الثورات رصيد من تزيد اشرتاكية ثورة أصبحت حتى تدريجيٍّا تحولت
السواحل، عىل األجنبي الغزو بعد الفالحني وتجنيد عام، من أقلَّ يف األمية عىل وقضائها
ووقوفها منتجة، أعمال يف الثورة قبل الرأسمايل النظام مخلَّفات من «البغايا» آالف وإدراج

الالتينية. أمريكا يف الثورة لوحدة ثوري كنموذج
النضال َمعارك يف الشبان الكنيسة آباء ودخول الالتينية أمريكا يف الفالحني ثورات (٤)
وبداية الكربى، االحتكارية والرشكات والعسكريني األرض ك ُمالَّ ضد الفالحني مع املسلَّح

شييل. يف ديموقراطية اشرتاكية تَجِربة أول وإقامة املدن، يف العصابات حرب
مواجهة يف للشعوب املحيل الرتاث عىل فيها التحرر حركات وقيام األفريقية الثورة (٥)
الحركات من وغريها «البانتو» وأنبياء ماو» «ماو حركة مثل األبيضوغزوه، الرجل حضارة
لألرض املشرتكة امِلْلكية عىل تقوم التي األفريقية االشرتاكية أسس ووضعها املحلية، الثورية
بعض وتحويل األسود، والفن السوداء، والثقافة األسود، وتراث األفريقي الرتاث من كجزء

«األفريقانية». أو «الوجدانية» مثل متكاملة أيديولوجيات إىل الثقافات
يف الجماهري وتجنيد اإلسالم وبأيديولوجية األئمة بقيادة العظمى اإليرانية الثورة (٦)
االستعمارية الدول وأقوى الداخل يف الطغيان قوى أعتى مواجهة يف أشهر لعدة الشوارع
األحالف أقوى يف إيران وإدخال الُهوية، عىل والقضاء «التغريب» محاوالت بعد الخارج يف

العالم. يف جيش ثالث أقوى جيشها وجعل العسكرية،

العمال، ثورة مقابل الفالحنييف لثورة فريدًة نماذَج الوطني التحرر ثقافات أعطت لقد
مقابل يف الوطني االستقالل ويف الربوليتاري، الحزب مقابل يف املتحدة الوطنية الجبهة ويف
صياغة ويف الثورية، الجماهري طاقات إطالق يف الدين دور ويف للثورة، املنارصة األحالف

السياسية. باإلبداعات يزخر رصيدها زال وما الوطني، للتحرر مستقبلة أيديولوجيات
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

الوطنية الثقافة إبداع (ج)

جذور يف تأصيله من بالرغم الوطنية الثقافة إلبداع فريًدا نموذًجا العربية الثورة أعطت وقد
الرئيسية االتجاهات يف وذلك أخرية انتكاسات من الثورة لهذه عَرض مما وبالرغم الرتاث،

اآلتية:

تجعل التي القديمة النظريات مقابل يف الثورة قيادة يف الوطنية الجيوش دور (١)
يف له تدخُّ عدم بدعوى الوطنية القضية عن تُخِرجه أو الدولة، يد يف قمع أداة الجيَش
(أنور «الداخيل» بالعدو له شأن وال الخارجي العدو عن الدفاع يف دوره أن أو السياسة،

الجماهري. عند القومي الوعي وإذكاء امللك)، عبد
ما وهو السنني آالف منذ والعراق مرص يف الدولة تَْقبع إذ التنمية؛ يف الدولة دور (٢)
الرضائب وجباية الري ودورات املياه، لتنظيم نظًرا حمدان) (جمال النهر حضارة يُميز
وأقامت الزراعي، واإلصالح والتصنيع التأميم بمهام الدولة قامت ثَم ومن والتسويق.
لحركة واملجسدة الشعب ملجموع املمثِّلة الدولة باسم التعليم مجانية وقرَرت العامَّ القطاع

التاريخ.
عن ذلك وتعبري سيايس، تنظيم إلقامة كصياغٍة العامل الشعب قوى تحالف (٣)
و«املصطبة» «اللحمة» شعبي وبتعبري الوثقى، والُعْروة األمة بوحدة خاصة الذاتي الرتاث

و«املولد».
االجتماعية العدالة يف األمة مطالب بتحقيق تقوم التي العربية» «االشرتاكية صياغة (٤)
الوحدة إطار ويف السلمية بالحلول الطبقات بني الفوارق وتذويب الفرص، وتكافؤ واملساواة
وسياسة األغلبية لصالح والتخطيط اإلنتاج، وسائل عىل الشعب سيطرة طريق عن الوطنية

إلخ. … الفالح لحماية الزراعية والقوانني العمال، وحقوق األجور،
االستعمار مواجهة يف الخارج يف وطني تحرر كحركة العربية القومية بروز (٥)
عن والدفاع املنطقة وتوحيد والتخلف، الرجعية مواجهة يف الداخل ويف هيَونية، والصِّ
الثورية املذاهب خالف عىل الثوري مضمونها يف القومية وظهور املستقلة، الوطنية إرادتها

الشعوب. وخصوصيات القوميات تَُجبُّ السيايس املذهب وحدة تجعل التي السياسية
الهند مع فيها وباالشرتاك باندونج مؤتمر منذ االنحياز عدم حركة تكوين (٦)
الثالث، القارات ومؤتمر وأفريقيا، آسيا شعوب تضامن منظَّمة وتكوين ويوغسالفيا،

ثرواتها. عىل السيطرة يف ها وحقِّ الثالث العالم دول عن والدفاع
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الحضارية النهضة ثالثًا:

النخبة اتجاهات (2)

منذ املعارص ِفكَرنا سادت التي الفكرية االتجاهات يف السياسية النخبة اتجاهات وتتمثَّل
ثالثة:1 اتجاهات وهي العربية، النهضة فجر

السيايس اإلسالم أو الديني اإلصالح (أ)

محمد امُلحَدثني املصِلحني أوِل حتى تيميَّة ابن القدماء، الفقهاء آخر منذ بدأ الذي التيار وهو
الحميد وعبد والكواكبي رضا ورشيد عبده ومحمد األفغاني أثره يف وسار الوهاب، عبد بن
وسيد البنا حسن وأخريًا واملهدي، واأللوسيَّان املغربي القادر وعبد والسنويس باديس بن
إسالمي لحكٍم مقدمًة يكون ديني إصالح أجل من لألمة الذاتي الرتاث من يبدأ وهو قطب،

االتجاه: هذا أظهر وقد ثورة. مقومات أو نهضة رشوط وضع دون

والسنويس الوثقى» «العروة يف األفغانيُّ ذلك مثَّل وقد االستعمار، ضد الثورة (١)
املغربي. القادر وعبد واملهدي

الدستور إقامة وإىل الربملانية، النظم إىل والدعوة والديمقراطية، الحرية عن الدفاع (٢)
الُحكام. ُسلطة وتغيري

األغنياء أموال يف الفقراء حقوق وأخذ االجتماعية، والعدالة االشرتاكية إىل الدعوة (٣)
األفغاني. عند الحال هو كما العاطلني املحرومني وثورة لألرض، الفالحني وامتالك

من الحربية والصناعات والقوة العلم إىل بالدعوة وذلك التقدم، حركة يف اإلسهام (٤)
الحديثة. الدولة إنشاء أجل

الغربي. االستعمار مواجهة يف الرشقية الجامعة أو اإلسالمية األمة وحدة إىل الدعوة (٥)

االتجاه: هذا حدود كانت فقد ذلك ومع

فالوجدان وتفصيًال، إحكاًما أكثر وطنية وبرامج فكرية صياغات إىل احتياجه (١)
هو كما نهاية ال ما إىل الثورية اليقظة تستمر ال حتى الثوري؛ برنامج إىل حاجٍة يف الثوري

إيران. يف حادٌث

الجديد، العاملي النظام يف العربي «الفكر وهو املرشوع هذا من الثالث بالقسم الجزء هذا يتصل 1

والرؤيا». التحديات
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املبادئ، واستقالل الروح يُنكر فكًرا باعتباره املادي الطبيعي الفكر رفض عدم (٢)
املعتزلة. من الطبائع أصحاب عند الذاتي الرتاث من جزءًا الطبيعي الفكر كان وقد

وتطورها األوىل الحركة استمرار وعدم والثورة والنهضة اإلصالح بني نقصالتمييز (٣)
التالية. الحركات يف

ولم وطنية بجبهة تقم ولم تَحُكم لم ألنها نظًرا سلفية؛ إىل اإلصالح حركة انتهت (٤)
إيران. يف إال وراءها الجماهري تُجنَّد

املاركسية أو العلمية (ب)

بالرتويج الخارج من التحديث طريق عن سواءٌ الغري تراث من ابتداءً بدأ الذي االتجاه وهو
تراثنا يف الغربية التيارات بعض بتأصيل الداخل من التحديث أو الغربي العلمي للفكر
يف أو والعراق) (سوريا عريضة وطنية جبهات يف إال أيًضا التيار هذا يَحكم ولم الذاتي.

اآلتية: املميزات له كانت وقد الديموقراطي). (اليمن العربي العالم أطراف

مظاهر وإحراز االجتماعي، البناء وتغيري االستعمار، ومناهضة الواقع عىل الثورة (١)
التنمية. يف والبدء التقدم

وهي الثورية والنخبة املختارة والصفوة والحيوية والفاعلية والنشاط الحماس (٢)
الدولة. وِقوام الحكم عصب

حدودها: كانت ذلك ومع

األيديولوجية انبثاق دون «الغريبة» املاركسية وسيادة الغري، تراث التخلصمن عدم (١)
الوطنية. والتجربة الذاتي الرتاث من الثورية

ساكنًا يظل ولكن يتحملها قد واقٍع عىل الجاهزة النظريات وتطبيق الدجماطيقية، (٢)
الثورة. ظروف تهيَّأَت ما إذا عليها فيثور يتحملها ال وقد لها، بالنسبة

الكم تحول أو الجدل قوانني َفهم وعدم الذهنية، القوالب وغرابة الفكرية الصعوبة (٣)
وباألمثال الرسول وأقوال هللا بآيات تستشهد أمية شعوب لدى النفي نفي أو كيف، إىل

الشعرية. والشواهد واألمثال والِحَكم العامية
النظرية، عىل للواقع األولوية إعطاء وعدُم املحيل، اإلحصائي الواقع عن االنعزال (٤)

العلم. مادة بإنكارها علمي ال تصور يف العلمية النظرة تقع وبالتايل
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ثم بالسلطة، واالستئثار املختلفة، السياسية التيارات بني وطنية وحدة قيام عدم (٥)
تصفية يبغي منها كلٌّ وأجنحة، وطوائَف وفئات مجموعات إىل السيايسالواحد التيار تفكُّك

السيايس. املذهب شمولية عىل ذاتَها التخلف عشائريُة فتفرض اآلخر،
العظمى، الدول إحدى يف وتجسيدها الكربى، االشرتاكية الثورة يف املمثَّل لآلَخر الوالء (٦)

املستقلة. الوطنية اإلرادة فقدان وبالتايل
هائًما الحاكم فيظل الخصوصية، عىل وللشمول الوطن، عىل للمذهب األولوية إعطاء (٧)

الالمباالة. من بحٍر يف بالسكينة ينعم أو االنقالب يخىش له مستقرَّ ال الهواء يف

الرأسمالية أو الليربالية (ج)

الرتاثي املوقف من يبدأ لم والذي الحديثة، العربية النهضة فجر يف بدأ الذي التيار وهو
وخري الطهطاوي بدأه والذي ونهضتها، ذاتها األمة واقع من بدأ بل الغريي، أو الذاتي
مآثره: من وكانت مرص، يف بالفعل يحكم أن له ُقدِّر وقد السيد. ولطفي التونيس الدين

للنهضة املنطقة يف محاولة أول وتكوين عيل، محمد دولة الحديثة، الدولة بناء (١)
الثقافة وُدور واملوانئ النقل ووسائل والسدود الرتع يف آثارها زالت وما الحضارية،

والطباعة.
كان وقد والعدالة. والدستور الحرية مفاهيم من يحمله وما الليربايل الفكر نشأة (٢)
وبمفاهيم بالتاريخ وارتباطه واملساواة، العدالة وبمفاهيم الفرنسية، الثورة بفكر مشبًَعا

والثورة. التقدم
١٩١٩م، وثورة عرابي ثورة مثل الوطنية الثورات وتفجري الوطنية بالحركة اتحاده (٣)
ُقبَيل الجماهري يد عىل لالستعمار ُمناهضة حركة إىل تحول حتى الوطنية وباألحزاب

األخرية. العربية الثورات
من أو الذاتي الرتاث يف الليربالية تأصيُل حيث من سواءٌ اإلسالمي باالتجاه ارتباطه (٤)
أيًضا وتُمثله الرشعية، اإلسالمية الدولة وبناء إسالمي أساس عىل التنوير فهم إعادُة حيث

والعلمانية. العلمية دعاة بها نادى التي الِقيَم

كاآلتي: حدوده كانت ولكن

محدودة بالد يف وأنها خاصة السياسية، لليربالية طبيعية كنتيجة الرأسمالية نشأة (١)
اإلقطاع. إىل أقرَب تُصبح الدخل
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ويفرضها السياسية، الليربالية تتعارضمع نظم وهي الوراثية املَلكية النظم سيادة (٢)
املتوارث. التخلُّف

واألقلية واألغلبية الربملانية األحزاب لعبة يف والدخول والدستور، بالحرية التالعب (٣)
الوزارات. وتغيري

الحاكمة األقلية نطاق يف وذلك الرضائب، من والتهرب الرِّشوة، وسيادة العام الفساد (٤)
واملرض. والجهل الفقر الشهري: الثالوث يسودها التي األغلبية مقابل يف

باالتجاهات اصطدمت الحظ لسوء ولكنها املرصية، الثورة قامت األسباب ولهذه
خيط آخر يُمثلون كانوا الذين باإلخوان فاصطدمت القومي، وجداننا يف الرئيسية الثالثة
واصطدمت الشيوعية، األحزاب يف ممثلة باملاركسية اصطدمت كما الديني، اإلصالح يف
تستطع، ولم السلطة، عىل اع الرصِّ أجل من ذلك وكل الوفد، حزب يف املمثلة بالليربالية
كانت وأنها خاصة الثالثة، التياراُت هذه فيها تنصهر وطنية جبهة تُقيم أن الحظ، لسوء
شعبيٍّا سياسيٍّا تنظيًما تُنشئ لم أنها كما به. تُنادي فيما ومتشابهة أهدافها يف متقاربة
سلبية عىل ساعد الذي الفردي الحكم طابع إىل وباإلضافة الثورة. مكتَسبات يحمي لديها

النهاية.2 يف وَوِرثتها الثورة حساب عىل أَثْرت جديدة طبقات نشأت الجماهري

والتاريخ الزمان (3)

القرن يف الطيبة بداياتها من بالرغم القرن هذا يف تعثرت قد الحضارية نهضتنا أن ويبدو
التجِربة مرحلة بني والتاريخ، الزمان بني للعالقة جديل تصور وجود لعدم نظًرا املايض؛

التاريخ. ومراحل الوطنية

املستقبل املايضواستباق إىل الرجوع (أ)

فقدت املسلمني االخوان ثم رضا رشيد يد عىل السلفية إىل وتحول الديني اإلصالح تطور ملا
للحظة نقٌل إذن فالسلفية األول. اإلسالم أيام إىل الوراء إىل وعادت والتاريخ، التقدم مفهوم
واستقصاء عوامله حرص وعىل الواقع تحليل عىل القدرة يف لنقٍص املايض إىل الحارضة

١٩٨٠م. يناير عربية، قضايا الراهن»، العربي وطننا يف املحافظة االتجاهات «نشأة مقالتنا: انظر 2
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باألحالم، التحقيق وتمني بالخيال، الواقع وعيَش املايض إىل الرجوع أسهل وما محركاته.
فيتقدمون املبدأ. يُعارض أن عىل يقدر أحَد فال القول، يف وصدًقا وحميَّة، عزاءً يُعطي فذاك
األرض فوق املجتمع عن منفصلة مغَلقة جماعات تكوين أو وتعصب تشنُّج مع الوراء إىل

الدولة. سلطة مع اصطدامها يتم ما ورسعان األرض. تحت أو الصحراء يف أو
مما بالرغم واملاركسية فالسلفية املستقبل، إىل الحارضأيًضا تجاوز يتم املاركسية ويف
التنكُّر وهو واحد يُشاركانيفخطأ األمر يفحقيقة أنهما إال تعارضظاهري من بينهما يبدو
االنتقال يُمكن فال الشعوب. بها تمرُّ التي املحددة التاريخية واملرحلة الحارضة، للَّحظة
االجتماعية والعدالة الليربالية من متوسطٍة بمراحَل املرور دون الشيوعية إىل اإلقطاع من
إىل الُخرافة من االنتقال يمكن وال العلمية. االشرتاكية ثم الخلقية أو الدينية واالشرتاكية
وتقسيم األجيال دور معرفة إن وتنوير. عقالنيٍة من املتوسطة باملراحل املرور دون العلم
جيلنا ودور الخاص. دوره وينىس قادمة أجيال بدور جيٌل يقوم أن من يمنع بينها املراحل
الثورة. إىل النهضة من لالنتقال قادمة أجيال تأتي وقد النهضة، إىل اإلصالح من االنتقال هو
ثقل يُنيس املستقبل فاستباق والثورة. اإلصالح بني املتوسطة الحلقة النهضة كانت ثَم ومن
كما استخدامها. يتم لم عليه ودفعات عليها التغلب يتمَّ لم للتقدم عقبات من فيه املايضوما
وغالبًا عليها. تاريخية مزايَدات أية ترفض قد التي الحارضة التاريخية اللحظة يُنيس أنه
والفن، للثقافة األرض فوف منعزلة جماعات تكويَن أيًضا الحركات هذه مصري يكون ما
السجون. يف السيايس نشاطها بقية وتقيض بالسلطة تصطدم ما األرضرسعان تحت أو

الحارضة التاريخية اللحظة (ب)

تعيشها التي الراهنة التاريخية اللحظة عىل التعرف هو األوَل الحضارية النهضة رشط إن
تحولها ومراحل وخططها مسارها تُحدد اللحظة هذه من وابتداءً الناهضة، املجتمعات
يُعطيها تاريخي منظور يف األمة وضع رضورة أتت هنا ومن والبعيدة. القريبة وأهدافها

حركته. وبقانون بالتاريخ إحساُسها إياه
التايل: النحو عىل وصفها يُمكن األمة بها تمر التي الراهنة واللحظة

وأزمته والقيم، واأليديولوجيات السياسية املذاهب يف املعنوية أزمته الغرب، أزمة (١)
والخطر التسلح وسباق والتضخم، والتسويق، واإلنتاج، الطاقة، أزمة االقتصادية، املادية
الغرب، سقوط الغرب، انهيار بعبارات: األزمة هذه عن الغرب مفكرو ويُعربِّ النووي.
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إىل الديني اإلصالح منذ بدورته قام قد الغرب وكأن إلخ. … الغرب نهاية الغرب، انتحار
هورسل، (شبنجلر، النهاية يف األزمة إىل ثم الثورة، إىل التنوير إىل العقالنية إىل النهضة

نيتشه). برجسون،
حوله الغرب حاك أن بعد البرشية للحضارة اآلسيوي والبُعد الرشق اكتشاف (٢)
للشعوب واملعنوي البرشي الرصيد تُمثل آسيا وأن نيدهام)، (جارودي، الصمت مؤامرَة
االشرتاكية الثورة تأييُد حيث من فقط ليس الرشق عىل االنفتاح وبداية حديثًا. املتحررة
الهند واكتشاف الثقايف االنفتاح ولكنَّ املاضينَي، الَعقَدين يف حدث كما العربية للثورة
إىل ذهبوا العرب انترش ما وأول آسيا، رشقي وجنوب الوسطى وآسيا وإيران والصني

رشًقا.3 انترش اإلسالم انترش ما وأول الرشق
تُمثِّله فيما األخرية ثوراتها بعد واإلسالمية العربية لألمة الذاتية القدرات اكتشاف (٣)
االنحياز، عدم دول باندونج، جديدة: عات تجمُّ وتكوين القومي، مرشوعها يف إبداع من
واملادية؛ املعنوية إمكانياتها واكتشاف الثالث، العالم الثالث، القارات وأفريقيا، آسيا شعوب
يف والتقدم النهضة طريق عىل بداياتها يف البرشيَة وضعت التي التاريخية الشعوب فهي
وهي الحارض، يف الوطني التحرر ثقافات إبداع استطاعت التي الشعوب وهي املايض،
إمكانياتها إىل باإلضافة الجديد، العاملي النظاَم الدويل املرسح عىل تُمثِّل التي الشعوب
هائلة وقدرات أموال ورءوِس عاملة وأيٍد وأسواق أولية موادَّ من لديها وما واملادية البرشية

واألداء. اإلتقان يف قصوى درجة من وعلماؤها مثقفوها إليه وصل ملا اإلبداع عىل

وإجهاضالعقول اإلبداع حصار (ج)

العقول، وإجهاض اإلبداع حصاَر هو العربية النهضة ملرشوع املضادُّ املرشوع كان لذلك
اآلتي:4 النحو عىل وذلك

من خشيًة عنه؛ الوطنيني املثقفني وعزل الوطني للعمل السياسية النُظم احتكار (١)
الوسائل يف أيًضا بل الوطنية، األهداف يف فقط ليس الواحد للرأي وإيثاًرا اآلراء، تعدد

األهداف. هذه لتحقيق

االسالمي، اليسار مجلة الهجري»، عرش الخامس القرن مطلع يف آسيا يف «املسلمون دراستنا: انظر 3
١٩٨٠م. القاهرة، األول، العدد

١٩٨٠م. القاهرة، بريوت، املعارص، الفكر العقول»، «إجهاض مقالنا: انطر 4
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من انعدم وبالتايل الوطنية، القضية لخدمة كلِّها الشعب طاقات تجنيد عدم (٢)
يونيو ٩–١٠ مثل البالد تاريخ يف الحاسمة اللحظات باستثناء القومي، الوالءُ املواطنني

١٩٧٧م. يناير ١٨، ١٩ ويوَمي ١٩٧٣م، أكتوبر وحرب ١٩٦٧م،
يحدث حتى الوطنية التجِربة منها تبدأ محلية خربات وجود وعدم الواقع عن الُعزلة (٣)
أو الضنك أسريُة ألنها أرواحها؛ دون بأجسادها أوطانها يف تعيش الناس وكأن اإلبداع،

االحتكار.
الوطنية الخربات امتصاص ثم العقول» «استنزاف ي ُسمِّ ما أو الخارج إىل الهجرة (٤)

التنمية. عىل قادٍر «كادر» بال البالد وترك الغربية الثقافات يف
فات، ما عىل والبكاء والحزُن الذات، عىل والتقوُقع واالنزواء الداخل إىل الهجرة (٥)

نفسيِّني. مرىض إىل الوطنيني وتحويل النفيس، االكتئاب وحاالت والندم، والحرسة
ملا نظًرا العلم؛ هذا توظيف يُمكنه سيايس وعي دون الدقيق العلمي ص التخصُّ (٦)
وللُقمة للمهنة وأرضار مخاطَر من السياسة عن ينشأ وما مهني نجاح من العلم عن ينشأ

العيش.
داخَل أكثر يدفع ملن العلم وتوظيف السالمة، إيثار يف والرغبة واالرتزاق التعايُشيَّة (٧)

الفردي! الدخُل إال له وطن ال فالعلم خارجها، أو البالد
يف فقط ليس العام اإلحباط يحدث حتى العقول وإجهاض املبِدعني محارصة (٨)
الجيل ويُعلن املقاومة حصون آخر عىل القضاء يتم حتى الروح؛ يف أيًضا ولكن الخارج
التاريخ.5 متاحف إىل وتتحول األمة حضارة فتندثر التاريخي» «اإلفالس وأنه التام، الفشل

ذلك وأرجأنا لكثرتها، نظًرا الثانوية؛ والدراسات األوىل املراجع بأسماء قائمة إضافَة لألسف نستطع لم 5
خاص. لبحث
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والرتاث1 الفلسفة

١٩٨٧م. ديسمرب عمان، األردنية، الجامعة الثاني، العربي الفلسفي املؤتمر 1





والرتاث؟1 الفلسفة تعني ماذا مقدمة: أوًال:

الذي القديم تراثنا يف شيوًعا أقلَّ كان وإن املعارص فكرنا يف شائًعا الفلسفة لفظ أصبح
القدماء بعض كان وإن الحكمة.2 علوم هي بأكمِلها علوًما لها وأسس الحكمة، لفظ ل فضَّ
البعض آثر بينما خاصة،3 اليونانية الفلسفة بها ويعني الفلسفة لفظ أيًضا استعمل قد

العموم.4 عىل األوىل» «الفلسفة تعبري استعمال اآلخر

«الرتاث مثل مؤلفات يف مرات عدة قبُل من فيه كتب موضوع يف الكتابة يُعاود أن اإلنسان عىل يصعب 1
الحضاري» «موقفنا مثل مقاالت يف أو ١٩٨١م. بريوت، التنوير دار القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد،
الجامعة نظَمته الذي األول العربي الفلسفي املؤتمر «بحوث املعارص»، العربي الوطن يف «الفلسفة يف
الفلسفي» «تراثنا ١٩٨٥م، يونيو ص٦٦–٩١ العربي املستقبل ص١٣–٤٢، ١٩٨٢م، ديسمرب األردنية»،
نطاق عىل والدراسة البحث موضَع املوضوع زال وما ١٩٨٣م، بريوت، التنوير، دار إسالمية» «دراسات يف
حدث إذا العذر فأُقدِّم وبالتايل الحكمة»، علوم بناء إلعادة محاولة اإلبداع، إىل النقل «من يف وأشمل أوسع
يف الفلسفة يف البحث صعوبة تتمثل كما واحد. واملوقف واحدة، فالقضية البحث؛ هذا يف التكرار بعُض
الجديد، وقراءة القديم تحليل بني املعارصة، والدراسة التاريخية الدراسة بني والقضية، العلم بني كونها
لجيلنا. املزدوجة املهمة هي وتلك بموقف. وااللتزام العلمي البحث بني املواطن، وروح العالم تأصيل بني
املنطقية الحكمة يف «النجاة، سينا: ابن االتصال»، من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل رشد: ابن 2
السعيدية الهندية «كتاب أبادي: الخري الحكم»، «فصوص الفارابي: الحكمة»، «عيون وااللهية»، والطبيعية

الطبيعية». الحكمة يف
«فيما الفارابي: الفلسفة»، تحصيل يف إليه يحتاج وما أرسطوطاليس كتب كمية يف «رسالة الِكندي: 3

وأجزاء أرسطوطاليس، «فلسفة عنها»، واألجوبة الفلسفة يف «املسائل الفلسفة»، تعلُّم قبل يُقدَّم أن ينبغي
انتهى». وإليه ابتدأ منه الذي والوضع أجزائها، ومراتب فلسفته،
األوىل». الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل الكندي «رسالة الكندي: 4



األول) (الجزء فلسفية دراسات

ال وكرتجمٍة الغربي الفكر أثر تحت املعارصين استعمال من فإنه «الرتاث» لفظ ا أمَّ
عىل يدل مما Heritage, Legacy, Uberlieferung مثل لكلمات مبارشة وغري شعورية
الوعي ينشأ تاريخ إىل املايض فيه ل يتحوَّ الذي الوقت ففي أخرى.5 وبداية مرحلة نهاية
معلنًا مؤرًخا أرسطو أصبح عندما ذلك حدث واملحَدثني. القدماء بني فاصًال التاريخي
عرص إبَّان عرش السادس القرن يف واملحَدثني القدماء معركة ويف اليونانية، الفلسفة اكتمال
ومعلنًا القدماء عن نفسه مميًزا عرش السابع القرن يف ديكارت وعند األوروبي النهضة
الثانية املرحلة وبدأت الحديثة العصور يف كلية الجديد انترص حتى الوسيط العرص نهاية
أرَّخ عندما اإلسالمية الفلسفة يف رشد ابن عند أيًضا ذلك حدث وقد األوروبي. الوعي يف
لقيام قانون وضع وحاول كلها للحضارة أرخ عندما خلدون ابن وعند عليه، للسابقني
مختلفة: بصياغات قائم والسؤال الحديث الديني اإلصالح ومنذ وسقوطها. الحضارات

املسلمني؟6 بانحطاط العالم خرس ماذا
العربي» العقل «تحديث يف — العربي العقل — جيلنا من الباحثني عند ى يُسمَّ ما وأما
فالعقل الرتاث. عىل غريب مفهوٌم فإنه العربي» العقل «تكوين أو العربي» العقل «نقد أو
بالقوَّة املستقل، أو الفاعل إنسان، كل يف يُوَجد الذي الخالص العقل هناك له. قومية ال
تُراث. أو حضارة عىل يدل وال النفس ُقوى إحدى وهو املستفاد، أو باملَلكة بالفعل، أو
يف املفهوم نشأ وقد العربي. اللسان يتحدَّثون شعوبها، أحد العرب إسالمية، ة أمَّ يف نشأ
و«العقل األملاني» «العقل مثل األوروبي عرش التاسع القرن يف القومي املد إبان الغرب
البيئة نفس ومن اليهودي»، و«العقل األوروبي» «العقل أو الربيطاني» و«العقل الفرنيس»
خصائَص ويُعطي الغرب، يف والعنرصية القومية األوساط تُروِّجه العربي» «العقل خرج

َوتُِحبُّوَن * ا َلمٍّ أَْكًال َاَث الرتُّ ﴿َوتَأُْكلُوَن يف واحدة مرًة املادي اإلرث بمعنى الكريم القرآن يف موجود اللفظ 5
مثل «ورث» فعل ات مشتقَّ أن حني يف الحضاري، الرتاث بمعنى وليس [١٩-٢٠ [الفجر: ا﴾ َجمٍّ ُحبٍّا اْلَماَل
األرض أو والكتاب والنُّبوة والحكمة العلم مرياث بمعنى غالبًا ويرد مرة. ٣٢ ورد قد واملرياث «اإلرث»

املادي. اإلرث بمعنى فقط وليس الفردوس، أو والجنة
أرسالن: شكيب األمري املسلمني؟» بانحطاط العالم خرس «ماذا النَّدوي: الحسني عيل الحسن أبو السيد 6
الكواكبي الرحمن وعبد األفغاني الدين جمال سؤال نفس وهو غريهم؟» وتقدَّم املسلمون تأخر «ملاذا

النديم. هللا وعبد إسحاق وأديب
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والرتاث؟ الفلسفة تعني ماذا مقدمة: أوًال:

األنثروبولوجيا علم يف البدائي» «العقل ملفهوم استئناًفا تفكريها؛ وطرِق للشعوب ثابتًة
األوىل.7 نشأته إبان

بعلوم ى يُسمَّ ما أي خاصة الفلسفي، الرتاث هو املقصود هل الرتاث؟ يعني وماذا
رشد وابن طفيل وابن باجة وابن سينا وابن والفارابي الرازي بكر وأبي الِكندي عند الحكمة
كُمخصصقبل يأتي األول الفلسفة لفظ وكأن الرازي، الدين وفخر البغدادي الربكات وأبي
والكالم الفلسفة عىل يشتمل الذي كله الفكري الرتاث املقصود أن أم بعده املخصصوليس
والعلوم األربعة النقلية العقلية العلوم يشمل الذي كله الرتاث أو الفقه، وأصول والتصوف

الطبيعية؟ أو الرياضية الخالصة العقلية والعلوم الخمسة النقلية
أصعُب العالقات فمنطق معنًى. وأدقُّ تحديًدا أصعُب فهو «الواو» العطف حرف أما
الصلة تلك والرتاث، الفلسفة بني الصلة ما إذن: السؤال الجواهر. منطق من تشابًكا وأكثر
الفلسفة، نشأت كيف املقصود هل البداية؟ منذ ويفرتضها العطف حرف إليها يُشري التي
ندرسها التي املعارصة الفلسفة صلة هو املقصود أن أم القديم؟ تراثنا يف الحكمة علوم أي
تاريخي سؤال فاألول الثاني. هو األرجح القديم؟ الفلسفي بالرتاث ومعاهدنا جامعاتنا يف
القديم تراثنا من نشأت قد الفلسفة أن يف املعارصة داللته له كانت وإن خالص أكاديمي
عن نقل أو ثانية، نشأة دون األوىل النشأة من نقٌل إما عرصنا يف الفلسفة أن حنِي يف
الشعوب من سواه وما املركز هو الحديث الغرب أصبح أن بعد املعارص الغربي الرتاث
انتقال مثل املحيط إىل املركز من واملعارف العلوم وانتقال األطراف. هي والحضارات
عن مبارشة يكشف سؤال والثاني اإلعالم. أجهزة من اإلرسال وبرامج والخربات الجيوش
ثقافية بيئة يف مريب وليد وكأنها الفلسفة تبدو ملاذا اليوم.8 العربي عاملنا يف الفلسفة أزمة
الغربية للمذاهب نقٌل إما وكأنها تبدو ألنها أزمة يف الفلسفة الحالتنَي كلتا ويف تلفظها؟
عرش السابع القرننَي فلسفات تدريس يف جامعاتنا يف الحال هو كما واملعارصة الحديثة
املعارصة يف والعرشين عرش التاسع القرننَي وفلسفات الحديثة الفلسفة يف عرش والثامن
والسياسة واألخالق واالجتماعى والنفس املنطق علوم مثل الغربية اإلنسانية للعلوم ونقل

.Philipp Petai: The Arab Mind 7

يف املؤتمر أعمال انظر ١٩٨٣م، ديسمرب، ان، عمَّ األول، العربي الفلسفي املؤتمر موضوَع هو هذا كان 8

١٩٨٥م. بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز املعارص»، العربي الوطن يف «الفلسفة
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

باستثناء والتصوف، والفلسفة الكالم علوم مثل القديمة والعلوم للفلسفات نقل أو والجمال،
التنبيه من بالرغم الفلسفية العلوم ضمن بإدخاله اآلن حتى يحَظ لم الذي الفقه أصول
القديم الرتاث بعضجوانب وضُع يتم أقىصتقدير وعىل إغفاله.9 من والتحذير أهميته عىل
قبل ما مرحلة يف علمية ال وصياغات لها، كبدايات املعارصة الغربية الفلسفية العلوم يف
العلم بدايات باعتباره الرشقي للرتاث نظرته يف الغربي الرتاث يف يحدث بما وأسوة العلم،
املثالية روَّاد بني بعضمقارنات تُعَقد وأحيانًا الحديثة،10 العصور يف األخرية صياغاته قبل

املعارص.11 فكرنا يف الديني اإلصالح حركة يس ومؤسِّ الغربية الفلسفة يف
كِفْكر أي حايل، كواقع الفلسفة صلة هو والرتاث» «الفلسفة من املقصود يكون وقد
العام. الحضاري باملعنى أو الخاص الفلسفي باملعنى القديم بالرتاث واختيار، ومنهج
مسئولية هي ما القديم؟ الرتاث هذا مع الفلسفة باسم حاليٍّا الفلسفة أساتذة يتعامل كيف
الفلسفة بني العالقة تُشري هنا القديم؟ الفلسفي للموروث بالنسبة والتزام كمنهج الفلسفة
الحايل، الواقع أي الحضاري، موقفنا يف الثالثة الجبهة إىل العطف حرف خالل من والرتاث
منه، وينتقي معه، يتفاعل القديم، الرتاث عىل استيقاظه، حالة يف نفسه، يفرض وكيف

قوته. مواطن ويُربز توقفت، التي عنارصه ر ويُطوِّ رواسبه، وينقد
الفلسفة بني العالقة يجعل الذي األوَل املعنى املقصود كان سواء حال، أية وعىل
املقصود كان أو األوىل)، (الجبهة القديم تراثنا إىل مشريًا خالًصا تاريخيٍّا سؤاًال والرتاث
بالفلسفة الصلة قريب معاًرصا فلسفيٍّا سؤاًال العالقَة هذه يجعل الذي الثانَي املعنى هو
كان أو الثانية)، (الجبهة إليها أقرب الفلسفة لفظ إن حيث واملعارصة؛ الحديثة الغربية
القديم بالرتاث وصلتها للتفلسف ممارسة كعملية والفلسفة ذاته الفكر عالقة املقصود

عند البحث «مناهج النشار: سامي عيل اإلسالمية»، الفلسفة لتاريخ «التمهيد الرازق: عبد مصطفى 9

«دراسات يف الفقه» أصول «علم حنفي: حسن د. األرسطي» للمنطق املسلمني ونقد اإلسالم مفكري
١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية»،

عن بفصل كتابه املؤلف صدَّر وقد عرش»، الثامن الفرن يف التاريخ «فلسفة عزت: العزيز عبد 10

َخلدون. ابن
«رواد املرصي»، الفكر «رائد لعربية»، اللغة «فلسفة العقاد»، فكر يف «نظرات «الجوانية»، أمني: عثمان 11

اإلسالمي». الرشق يف اإلنساني الوعي
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والرتاث؟ الفلسفة تعني ماذا مقدمة: أوًال:

الجبهات هذه ويف الثالث املعاني هذه بكل مطروًحا سؤاًال يظل فإنه الثالثة)، (الجبهة
أي إىل معرفة يف الصعوبة وتكون متشابكة. وجبهات متداخلة َمعاٍن وأنها خاصة الثالث،

الثالث.12 الجبهات أو املعاني هذه من أيٍّ إىل والرتاث» «الفلسفة بني العالقة تميل حد

ص٣٦–٤٠، ص١٥–٢١، الراهن العربي الوطن يف الفلسفة يف الحضاري»، «موقفنا حنفي، حسن 12

التنوير. دار املعارص» فكرنا «يف (١) معارصة قضايا
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والرتاث» «الفلسفة أزمة ثانًيا:

املعارص: الفلسفي فكرنا يف املصدر» «ثنائية وجود يف والرتاث» «الفلسفة أزمة تتمثل
ويعني والرتاث، واملعارصة، الحديثة الغربية الفلسفة الغالب يف تعني والتي الفلسفة،
من يأتي والرتاث الحديث، الغرب من تأتي فالفلسفة القديم. الفلسفي الرتاث الغالب يف
التاريخ هو «األنا» وأن املعارص الحديث هو «اآلخر» أن ذلك ويعني القديم. تاريخنا
والجديد، القديم بني الزمان، يف تمايًزا و«اآلَخر» «األنا» بني التمايز يُصبح وبالتايل القديم.
األصالة يف الرئييس ومطلبه عرصنا مصطلحات من يُقال ما آخِر إىل والفلسفة الرتاث بني
املستقل الفكر أي «الواو» العطف حرف يُمثله الذي وهو الثالث البُعد أما واملعارصة.
فال والحديث القديم بني التفاعل موطن يكون أن يُمكن والذي الخالص العقل عىل اعتماًدا
امليتافيزيقا، مقدمتها ويف خالصة فلسفية علوم عدُة به ِنيَطت الذي العقل وهو له. وجود
كما وكارناب. وهيدجر كانط مثل املعارصين مادة أيًضا العلم هذا عىل غلبت قد كان وإن
ثالث نظريَّات إىل الفلسفة قسمة يف الذري الطابَُع أيًضا عليه غلب قد الفلسفة إىل املدخل أن
أصول علم يف القديم تراثنا يف يُعادلها ما إىل اإلشارة دون والقيم والوجود املعرفة مشهورة:
أي والعدل التوحيد نظريَّتَي تضم التي واإللهيات الوجود، ونظرية العلم، نظرية الدين:
والحقيقة املستقبل.1 يف واألمل اإلرادة، وحرية العقل، استقالل مقدمتها ويف القيم مجموع
الحديثة العصور بداية يف أتت إنما الحديثة الغربية الفلسفة يف الثالث النظريات هذه أن
والذي الوسيط العرص من ورد الذي القديم النظري الغطاء عن بديًال جديد نظري كغطاء
داخل مطوية زالت ما الثالث النظريات هذه أن حني يف النهضة عرص يف إسقاطه تم

١٩٦٧م. القاهرة، العربية، النهضة دار الفلسفة»، «أسس الطويل: توفيق د. 1
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الفلسفية الجبهات هي لجيلنا بالنسبة الفلسفة» «أسس وإن القديم. تراثنا يف العقائد علم
الرتاث من واملوقف القديم، الرتاث من املوقف الحايل: الحضاري موقفنا يُحتِّمها التي الثالث

الواقع.2 من واملوقف الغربي،
من كليًة إسقاطها تم التي العرص ظروف هي األزمة لهذه الرئيسية والضحية
املعارصة. والفلسفة القديم الرتاث بني الفالسفة طالب حريُة عنه ينتج مما الحساب؛
ملشاكله، تعرُّضها وعدم العرص بروح الفلسفية مقرَّراتنا ارتباط عدم من نشكو ذلك ومع
النفس، أمام ة الذمَّ تربئة من كنوع اإلعالم أجهزة ويف الجرائد صفحات عىل املوضوع ونُثري
طالب حصاُر وهو واضح والسبب لها. حل إيجاَد جاهدين ونُحاول باألزمة وعي عىل وكأننا
عرصنا وواقع املعارص، الغربي والرتاث القديم، تراثنا الثالث: الجبهات هذه بني الفلسفة
بدقٍة املوقف تحديد وهو واضح والحل بينها. تفاعٍل أو عضوي رابٍط ما دون وهمومه،
تجاه القومي وعينا يميل ال حتى بينها؛ التفاعل عنارص وإيجاد الثالث الجبهات هذه من
الجبهة من «السلفية» تخرج إذ فيه؛ فيُهَزم إياه ومتجاهًال تماًما اآلخَر متناسيًا منها أحٍد
الجبهة من الخروج «اإلصالحية» وتُحاول الثانية، الجبهة من «العلمانية» تخرج كما األوىل،
فرق ال وتكفريهما، بمعاداتهما يكتفي أو األخرينَي الجبهتنَي يتجاهل فريق وكل الثالثة.

ذاك. أو الفريق هذا بني
القديم الرتاث أعني والثانية، األوىل الجبهتنَي أن هو األزمة هذه أسباب أحد يكون وقد
أعمق فالرتاث التاريخي. العمُق حيث من تساويهما عدم هو املعارص؛ الغربية والفلسفة
قرنًا، عرش أربعة من أكثَر القومي وعينا يف الرتاث يمتد إذ التاريخي. وعينا يف الفلسفة من
بعد، قديًما تراثًا ن تُكوِّ لم فهي الزمان. من قرننَي منذ فيه وليدٌة الغربية الفلسفة أن حني يف
أصحابه عند الغربي الرتاث إن بل الثالثة، أو الجيَلني تتجاوز ال فيه عملت التي واألجيال
وهو اليوناني. العرص يف أو الوسيط العرص يف القديم تراثه إىل بالنسبة معاًرصا زال ما
الجديدة التوماوية مثل املعارصة الفلسفة يف املحافظة االتجاهات عند حتى كذلك أيًضا
كان وإذا الوسيط، العرص يف أساسية ملوضوعات جديًدا تأويًال قوَسني، مجرَد تعتربه التي
يكون والفلسفة» «الرتاث التعبري فإن الفلسفة من التاريخي وعينا يف رسوًخا أكثَر الرتاث
وأرسُخ تاريخيٍّا أعمُق ألنه الفلسفة عىل للرتاث فاألولوية والرتاث». «الفلسفة من أصدَق

القومي. وعينا يف وجدانيٍّا

األول. العربي الفلسفي املؤتمر بحوث الحضاري»، «موقفنا حنفي، حسن د. 2
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والرتاث» «الفلسفة أزمة ثانيًا:

أن هو والفلسفة الرتاث بني القومي وعينا يف التوازن عدم أسباب أحُد يكون وقد
الفلسفة أن حني يف األنا، هوية عن يُعربِّ أنه القديم تراثنا يعني إذ الُهوية؛ معلوُم الرتاث
َمن؟ وُهوية الهوية، عن التعبري يف وضوًحا أقلُّ املعارصة، الغربية الفلسفة تعني قد والتي
األنا هوية أم القديم األنا هوية هي فهل األنا هوية كانت وإذا اآلخر؟ ُهوية أم األنا ُهوية
برسوخه القديم هوية متكافئتنَي؛ غري لُهويتنَي مزدَوج والءٌ األنا يف ينشأ وبالتايل املعارص؟
الجمُع يستحيل بحيث األزمة وتشتد وُغربته. بحداثته املعارص وهوية التاريخي، وعمقه
نهضتنا منذ وتضادٍّ رصاع عالقُة بينهما العالقة ألن العطف بحرف والفلسفة الرتاث بني
الرتاث عالقة فإن «اآلخر»، عن تُعرب والفلسفة «األنا» عن يُعرب الرتاث كان فإذا الحاليَّة.
الرشعية بني واالستعمار، التحرُّر بني واآلَخر، األنا بني الرصاع عالقة تُحدِّدها بالفلسفة
الرصاع هذا حلُّ يُمِكن وهل والحكام. املحكومني بني والصفوة، الجماهري بني والالرشعية،
حيث الثالثة، الجبهة أي املبارش، الواقع يف إال والثانية األوىل الجبهتنَي بني واآلخر، األنا بني

القتال؟3 يدور

أكتوبر الكويت، الذاتي»، الفكري «اإلبداع ندوة أعمال الحضارية»، والنهضة «الرتاث حنفي: حسن د. 3

الرباط، والحوار، الفكر منتدى السيايس. والعمل الرتاث ندوة أعمال السيايس»، والعمل «الرتاث ١٩٨٠م،
التخطيط معهد مرص»، يف للتنمية االجتماعية «القضايا ندوة أعمال االجتماعي»، والتغري «الرتاث ١٩٨٢م،

القاهرة. ١٩٨١م، مارس القومي،
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تطوير. أو اختيار ما دون كلها علومه نقل يف القديم الرتاث مع تعاملنا يف األزمة وتبدو
ذلك عىل نبَّه وكما أنه، مع الفقه أصول دون والتصوف والكالم الفلسفة ننقل ما فغالبًا
املنهجي. املنطقي الفلسفي فكرنا يف اإلبداع مواطن أهم عرصنا، يف الفلسفي البحث روَّاد
والجامعات األزهرية، الجامعة مثل الدينية الجامعات يف الرشيعة كليات يف قابًعا زال وما
الوطنية، الجامعات يف الحقوق كليات يف أو والزيتونة والقرويني درمان بأم اإلسالمية
املوازي العلم وبني بينه مقارنة دون مقدماتها أحد وكأنه اإلسالمية الرشيعة يف مطويٍّا
الفقه من أصول أسقطنا تفسريه.1 ومناهج القانون منطق أعني الغربي؛ الرتاث يف له
وبالرغم اإلبداع، وموطن الفكر، ومنهج الحضارة، وروح النص، منطق أنه مع الحساب
املنهج أهمية إىل ودعوتنا املعارص، فكرنا يف املنهجي الفكر غياب من املستمرَّة ِشكايتنا من

الغربي. الفكر يف
دون واحد مستًوى عىل كلَّها وضعناها األربعة النقلية العقلية للعلوم تدريسنا ويف
تمايز دون بسواء سواءٌ وكالتصوُّف كالفلسفة الكالم فعلم بعض، عىل بعضها ل نُفضِّ أن
الجدل هذا بينها، جدل ودون الحارضبل لعرصنا بالنسبة النفع أو األهميُة حيث من بينها
والفالسفة.2 املتكلِّمني بني الدائر الرصاع يف للعقائد تطوير فالفلسفة القدماء. أدَركه الذي
يف واملتكلمون والصوفية. الفقهاء بني املشهور الرصاع وهو التأويل مع رصاٍع يف والتنزيل
والكشف، الربهان بني الذَّوق، ومنطق العقل منطق بني الرصاع وهو الصوفية، مع رصاع

.F. Geny: Methode d’interprétation et Source en droit privé positif, L. G. J. Paris, 1954 1
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بينهما.3 الجمَع أخرى ناحية من اإلرشاق وحكمة ناحية من اإلرشاقية الفلسفة ومحاولة
كلها العلوم عالقة تحديد أجل من العلوم» «إحصاء كاملتقدمني رون املتأخِّ حاول وقد
اإللهيات اتصال عىل تدلُّ التصنيف يف ملقاييَس طبًقا واحد؛ علمي نسق يف ببعض بعضها

املَدني.4 بالعلم الفقه وعلوم الكالم وعلم بالطبيعيات،
متفرجون عنه، غرباءُ وكأننا نشأته نصف تقدير أقىص وعىل علم كل مادة وننقل
ومسئولون منه، جزء أننا مع بسواء سواء البالد أصحاب من باملسترشقني أشبه عليه
عن التخيل من كجزء تُجاهه مسئوليتنا عن وتخلينا عنه، انفصلنا ألننا العلم توقف عنه.
نتيجة من وكان األمر. أويل أيدي يف وتركها األمة ولعلماء العلم لرجال العامة املسئوليات

واكتمالها. وتطورها نشأتها بعد العلوم فت توقَّ أْن ذلك
وكأن فيها، طَرًفا لسنا وكأننا حولها والخالف املسائل هات ألمَّ نَعِرض علم كل ويف
وال واألشاعرة املعتزلة بني للخالف نَعِرض الكالم ففي املصري. قضايا يف يَعنينا ال األمر
الَجْرب عىل اإلرادة حرية وال النقل، عىل العقل نُؤثِر وال التوحيد، يف التشبيه عىل التنزيَه ل نُفضِّ
لالختيار وال واألحكام األسماء يف اإليمان عىل للعمل األولوية نُعطي وال العدل. يف والَكسب
اختيارات وهي منها. تخرج ال فئة يف أي قريش، يف اإلمامة تزال فال اإلمامة. يف النص عىل
األوىل الفتنة أيام منذ السلطة عىل النزاع إبان القديمة العصور رضورات فَرَضتها قديمة
من بالرغم والوطنية الدينية الجامعات يف األساتذة ويُكرِّرها املدونة الكتب حفظتها والتي
للَفْرق خ نُؤرِّ زلنا ما عرصنا. لحاجات طبًقا بديلًة؛ اختياراٍت تُحتِّم والتي الظروف تغري
تأسيس ونُريد الوطنية الوحدة إىل ندعو ونحن الِفَرق بني للجمع محاولة دون الِفَرق بني

للخالص. وكوسيلة الحكم يف الطَرف أحادية عن بعيًدا الوطنية الجبهات
أية دون واإللهيات والغيبيَّات املنطق القديمة: الثالثية القسمة نُكرر الفلسفة ويف
أو جَديل أو شعوري منطق إىل وتحويله القديم، الصوري املنطق بناء إلعادة محاولٍة
إىل األربعة العنارص من الصاعد وترتيبها ودرجاتها القديمة الطبيعيات ونُكرر اجتماعي.
ونُكرر القومي. وعينا من ساقطة والطبيعُة النفس، إىل الحيوان إىل النبات إىل املعادن
محاولٍة ما دون العالم عىل هلل األولوية وإعطائها وفيضها بإرشاقياتها القديمة اإللهيات
ونُثبت إليه. والعودة فيه اغرتابنا عىل القضاء أجل من العالم؛ إىل االعتبار لردِّ بنائها إلعادة

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية» «دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق «حكمة حنفي، حسن 3
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الطوالع ونرى األفالك، ودوائر النجوم أحكام تُحتمها التي العالم يف الكونية الرضورة
فيها القمُة تأخذ التي الهرمية الدولة يف متمثلة الفاضلة املدينة ونرى البرش. مصائر ملعرفة
غائبان، فيه والتاريخ واإلنساُن القديم البناءَ نُعيد يشء. كل القاعدة عن ويُسَلب يشء كل

الشعوب.5 كل ولدى حضارة كل يف التقدم ِمحَورا وهما
وليس الذاتية، التاريخية نشأته نُحدد أن دون كعلم ونُكرِّره القديم التصوف ونُعيد
كان فقد والتأثر، األثر ملنهج طبًقا املسترشقون يفعل كما الخارجيَة ومؤثراِته مصادَره
العالم، عىل للتكالب ونتيجة والرتف البذخ تيار عىل تاريخي فعل ردِّ مجرَد التصوف
األخرى. وتُكفر الرشعي، بالحكم أوىل أنها تدعي منها كلٌّ السياسية، الِفَرق بني واالمتثال
استُشِهد أن وبعد الفعلية املقاومة استحالت أن بعد سلبية مقاومة حركَة التصوف كان
الخالص محاولة إال تبَق لم السلطان. عىل خروجهم يف البيت آل من األئمة من العديد
أن بعد فيها، من عىل فيها بمن الدنيا وترك الجماعي، الخالص استحال أن بعد الفردي
عليه. السيطرة واستحالت العالم استعىص أن بعد هللا إىل والهروب عليها، الناس تكالَب
الهروب زال ما هل منها؟ ميئوس املقاومة هل كذلك؟ هو اآلن املوقف هل سؤال: نطرح وال
قادة منا استُشِهد هل مسدود؟ طريق إىل انتهى قد الجماعة إنقاذ هل مطروًحا؟ هللا إىل
من خروج كحركة ونُدرِّسه التصوف، نَدرس زلنا ما البيت؟ آل من استُشِهد مثَلما املعارضة
السيطرة فاقدين ويهرب أصابعنا، بني من ويفر أيدينا، بني من ينزلق العالم بينما العالم
املشرتك والتعاون والعون املساعدة بحجة محلنا ليحلَّ عنا كبديل الغري يأتي ثم عليه،

املشرتكة. واملناورات املتبادل والتنسيق
نُكرر الوطنية الجامعات يف الحقوق وكليات الدينية الجامعات يف الرشيعة كليات ويف
أن دون متباينة مختلفة وكأنها األربعة املدارس ونُربز الفقه أصول علم يف القديم النسق
فاملالكية جوانبه. أحد عىل مدرسة كل تأكيد مع واحد وكمنهج واحد منظور من نراها
والشافعية الواقع، عىل للنص األولوية تُعطي والحنفية النص، عىل للواقع األولوية تُعطي
إىل دعوة والحنبلية واملكان، الزمان وتغري واملصلحة للرضورة طبًقا االثننَي بني تجمع
األهواء وتداخلت االستدالل، مناهج وتضاربت الفكر، ب تشعَّ أن بعد األصول إىل العودة

غاب «ملاذا القديم؟»، تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا وأيًضا الفلسفي»، «تراثنا حنفي: حسن د. 5
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الكتاب األربعة: األصول ترتيب يف القديم النسق نُكرِّر كما العلل. وتشابكت واملصالح،
من لقربه نظًرا القديم؛ العرص روح مع يتفق كان ترتيٌب وهو والقياس. واإلجماع والسنة
الوحي روح إىل أيًضا واستناًدا الحايلِّ، العرص روح أن حني يف الواقع. عىل وأولويته الوحي
من بالَقبول الفكر. عىل للواقع األولوية تُعطي واملنسوخ» و«الناسخ النزول أسباب يف املمثَّلِة
القياس، العرص: روح يفرضه الذي األربعة األصول ترتيب يكون وبالتايل املتكلمني دليل
االستقراء القديم. النازل الرتتيب مقابل يف الصاعد الرتتيب وهو والكتاب. والسنة، واإلجماع،
االجتهاد، باب غلق من الشكاية ففيَم وإال القمة. مواجهة يف القاعدة االستنباط، مقابل يف
الفرد تَجِربة هو القياس النَظر؟ إعمال وضياع املنطق، وغياب العقل، عىل االعتماد وقلة
االجتهاد: رشوط استكمل إذا االستدالل عىل قادٌر وهو الخالص. العقيل وجهده الخاصة
وهي الحاليَّة، املسلمني بمصالح والوعي األوىل النزول بأسباب والدِّراية اللغة بمنطق العلم
مشرتَكة إنسانية تجِربة واإلجماع حاليٍّا. النص قراءة ظروف أي الثانية، النزول أسباب
خوٍف ما دون الرأي وقادة واملنظِّرين املفكرين بني الُحر الحوار من نوع األمة، علماء بني
اإلماِم أو الخليفة رأَي كان ولو حتى يأتي، إلهاٍم أو الواحد، بالرأي استبداد أو قهر أو
األول التحقق لنموذج الفريدة التجِربة هي نة والسُّ العسكر. ساري أو الُقضاة قايض أو
األوىل، واليهودية البدائية املسيحية يف الحال هو كما بها لالسرتشاد الوحي ُمبلِّغ حياة يف
القوى ورصاعات التاريخ عوامُل تنالها أن قبل الفكرية املذاهب كل يف األوىل واملراحل
التاريخ، مدى عىل والشعوب األمم تَجاِرب هو والكتاب الضياع. أو والتغيري باالنحراف
الِحَكم يف تبدو وكما والفطرة العقل مراجعة مع املتحقق الشامل اإلنساني املعريف الرتاكم

الشعبية.6 واآلداب واملأثورات واألمثال
وبعض الدينية الجامعات َفتها فتلقَّ الحساب، من الخالصة النقلية العلوم وأسقطنا
والحديث القرآن علوم اجرتاَر األغلب يف تُعيد الوطنية الجامعات يف العربية اللغة أقسام
العلوم مرحلة من لها نقل وبال تطوير بال القدماء تَركها كما والفقه والسرية والتفسري
الحقة أجياٌل تأتَي حتى املعارصين مهمة وتلك العقلية. النقلية العلوم مرحلة إىل النقلية
استقرت فقد القومي؛ وعينا يف حضوًرا العلوم أكثر وهي خالصة. عقلية علوم إىل فتُحوِّلها

Hassan Hanafi: Les Méthodes d’Exégèse; Essai sur la science des fondements de la 6

compréhension. Ilm Usul al-Fiqh, pp. 63–161; Le Conseil des Arts, des Lettres et des
.Sciences Sociales, le Caire, 1965
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والقصور، املساجد يف والخاصة العامة املكتبات بها وامتألت الوعي، يف وترسبت األذهان، يف
النارشون وكسب وتوزيًعا، طباعة، وراجت وشاعت الدينية، واملدارس املعاهد عليها وقامت
كُحجج والخاصة العامة ويستعملها والُخَطباء، األئمة بها يستشهد املاليني. ورائها من
ولم تطورها، ف وتوقَّ خالصة نقلية نشأت التي العلوم وهي النفي، أو لإلثبات سلطٍة
أقسام عىل تَغِلب التي األخرى األربعة العلوم كباقي عقلية، نقلية علوم إىل بعُد تتحول
وسادتها باألساطري امتألت النقد وممارسة العقل أعمال عن بعيدة ظلت وملا الفلسفة.

القدماء. وضعه كما الخارجي بالنقد واكتفينا الداخيل، النقد عنها وغاب الخرافات،
األبواب عن أبوابها تَِزد ولم والزمخرشي، السيوطي منذ القرآن علوم تتطور لم
دالٌّ هو ما بني التمييز ودون والصوت والشكل الحرف ذلك يف بما املائة تبلغ التي القديمة
بالوحي عهدهم لُقرب القدماء عند داللتها لها كانت مادة نُردد ظللنا له. داللة ال ما وبني
تعد لم مسائُل وهي السورة؟ من جزء البسملة هل القرآن؟ من جزءٌ الفاتحة هل مثل:
رضورة مثل غريها مع وإثارتها للنقاش، موطنًا تَُعد ولم استقرت ألنها عندنا داللة ذاَت
أكثر الرضر يجلب الرسول مولد تاريخ إىل الهجري التاريخ تغيري أو «قال» «قل»، حذف
ألبواب األولوية تكون أن عرصنا فَرض حنِي يف يجمع. مما أكثر ويُفرق النفع، يجلب مما
عىل الواقع أولوية أي النزول» «أسباب مثل داللتها عىل الرتكيز دون القدماء ذكرها أخرى
املكي واألهلية، القدرة عىل وقياسه الزمان يف الترشيع تطور أي واملنسوخ» «الناسخ الفكر،

إلخ. … والعمل النظر والرشيعة، والعقيدة والنظام، التصور أي واملدني،
بعد سورة املتقطع، الزماني الطويل التفسري ضحيَة القديمة التفسري علوم وظلت
وحدته، فتضيع األمكنة من عديٍد يف الواحد املوضوع يتوزع حيث آية؛ بعد آية سورة،
نظرية. له يُقدم وال شيئًا الواقع من يُغري ال وبالتايل بناؤه، ويتفتَّت رؤيته، الناس ويفقد
الوحي موقف ملعرفة العرص روح إىل أقرَب يكون قد للقرآن املوضوعي التفسري أن حني يف
والتبعية النفط وعوائد والغنى والفقر االجتماعية والطبقات والعمل وامِللكية األرض من
أي التاريخية، النزعة ضحيَة القديمة التفسري علوم كانت كما والقهر.7 والحرية لألجنبي
الفعل عىل باعث مجرُد النص أن حني يف النص، إليها يُشري التي املادية الوقائع عن البحث
التاريخية.8 الوقائع مع وليس البرشية التجِربة مع تطابقه يف النظري وصدُقه والسلوك،

للقرآن». املوضوعي «التفسري الصدر: باقر محمد 7
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وعبادة العملية حياتنا يف التشخيص عن املسئولَة هي تكون فقد السرية علوم أما
إىل التاريخ وعصور بل الدول ونُظم واملبادئ واملذاهب األفكار تتحول عندما األشخاص
ورشائع مبدئية، رات تصوُّ شخصية، ال ونظريات صة، ُمشخَّ ال مبادئُ الوحي أشخاص.
الرسول ليس لرشيعته. وُمطبٍق لعمومه، ُمبني وأول للوحي، مبلغ مجرد والرسول عامة،
الكنيسة أو بشخصه املسيح وهو للوحي، املسيحي التصور يف وَقعنا وإال بشخصه وحيًا
املسيح عند الكلمة من العقيدة لتحول نظًرا املسيحية يف نشأَت السرية علوم بمؤسساتها.
الرهبان وتعظيم بعده من الحواريني ولتقديس بولس، خاصة الَحواريني عند الشخص إىل
الرسول ألن اإلسالم يف تنشأ ال قد ولكنها املقابر. فوق املعابد وإقامة الكنائس يف ودفنهم
القديد، تأكل كانت امرأة ابن األسواق، يف ويميش الطعام يأكل كان للوحي، مبلٍغ مجرُد
ومماته والدته مماته، بعد أو حياته يف باملعجزات يقوم ال الرُسل، قبله من خَلت قد رسوٌل
املكون التاريخي الراسَب هو السرية علوم يف الرسالة تشخيص كان لذلك البرش؛ سائر مثل
والتوسط والوالية الشفاعة نظريات قويت ثم املعارصة. القومية حياتنا األشخاصيف لعبادة
الرافَد يُعتَرب الصوفية الطرق خالل التشخيصمن هذا أيًضا. البيت آل شملت والتي واملحبة

اليومية. حياتهم يف الناس يُمارسه الذي الشعبي للدين األول
بَت تشعَّ أن بعد الرسول أقوال تضبطصحة أن بحقٍّ استطاعت فإنها الحديث علوم أما
مصدر تدوين األوائل رفض أن وبعد باملوضوع، منها الصحيح واختلط ونقَصت، وزادت
الخارجيَّ النقد تُحتِّم األول العرص ظروف كانت األول. باملصدر اكتفاء مع للترشيع ثاٍن
وعلم والتعديل الَجْرح علم ونشأ املتن. صحة عىل منه استدالًال السند؛ صحة عىل واالعتماد
عهد عن عهدنا وبَُعد تغري، قد اآلن الظرف ولكن الحديث. بُرواة العهد لُقرب الرجال؛ ميزان
السند، عىل للمتن األولوية إعطاء أي الداخيل، النقد عىل قدرة أكثَر عرصنا وأصبح الرواة،
البداهة مع ، والحسِّ العقل مع واتفاقه املتن، صحة من الحديث صحة عىل واالستدالل
املتواتر سند صحة مقاييس بعض وهي الجمهور. ومصلحة البرشية التجِربة مع والواقع،
التواطؤ واستحالة الذمة، لتغيري ضغوط ألية الراوي خضوع عدم أي الرواة استقالل مثل:
القول يف االطِّراُد يُصِبح حتى الرواة من الكايف العدد بوجود الرواية تغيري عىل واالتفاق
الرواية انتشار تجانس أي الزمان يف التجانس البرشية، التجِربة اطِّراد مثل الصحة أساَس
وجماعات الوضع مواطن معرفة يُمِكن حتى فجأة؛ شهرة أو فجأة َخفاء ال العصور، عرب

نرشه. أو النص إخفاء تُريد التي املصلحة
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عىل العبادات فيه فغلبَت القديم، بالعرص الصلة وثيَق أيًضا كان فإنه الفقه أما
الفقه وتبويب املعامالت، ونجاِح العبادات ولَِحداثة عرصالوحي، من لقربه نظًرا املعامالت؛
تتعرض وال والطقوس، الشعائُر عليها تغلب للناسرشيعًة يُقنِّن حتى السلطان ِفَرق بأيدي
عندما الدين أصول علوم يف اإلمامة يف الحال هو وكما الفروع، يف إال العامة الحياة إىل
ُصلِبها؛ يف وليس العقيدة هامش عىل أصل، ال كفرٍع العقائد، نسق يف مسألة كآخِر ُوِضَعت
عرصنا أزمة أن حني يف العقيدة. ومقتضيات العقل لرضورة طبًقا وليس للُعرف اتِّباًعا
بالعبادات، العامة حياتنا وامتالء العبادات، عن املعامالت وتَواري بالذات الغَلبة هذه يف
مع رءوساألموال وتهريب االستغالل، وأساليب الشخصية للمنافع طبًقا املعامالت وانفالت
الفقه همُّ كان لقد األموال. توظيف ورشكات اإلسالمية املصارف من صوري فقهي ِغطاء
الناس وحاجة عرصالنبوة من لقربه نظًرا والحرام؛ الحالل الرشعية، األحكام معرفَة القديم
تاركني والحرام، الحالل عىل فركزنا اإليمان، يف وزايَْدنا األثر، واقتفينا املعرفة. هذه إىل
ونسينا قبل، من وفية الصُّ فعَلت كما والحرام الحالل إىل إياهما ُمحيلني أو واملكروه املندوَب
هاجًسا منا البعض حياة أصبَحت حتى يشء كل يف والتحريم التحليل سؤال طرحنا املباح.
وكل الخمسة. الرشع أحكام أحد املباح أو الحالل أن مع يشء، كل يف الحرام يرى وسواًسا
حرام وال الرشع حلَّله ما إال حالل وال مباح. فهو تحريًما أو تحليًال الرشع عنه سكت ما
املكروَه — قديًما الصوفية مثل — املعارصة اإلسالمية ِفَرُقنا أحالت الرشع. حرمه ما إال
وضاعت والحرام، الحالل ثنائية إىل املسلم حياة وتحوَلت الواجب، إىل واملندوَب الحرام، إىل
والظلمة، النور وتعارض والرش الخري وثُنائيات األوىل املانَويَّة أمام وانزَوت التوحيد، حياة
والتضادِّ الحرب حياة إىل وتحولت السالم، وحياة والسكينُة الطَُّمأنينة النفس من وضاعت
القهر، وصنوف اإلحباط وقوى الفرد ُقوى بني متكافئة غرِي وهمية معركة يف والرصاع
تتطلَّب العرص روح أن مع والرذيلة. الفضيلة بني الرش، وقوى الخري بقوى ى يُسمَّ ما أو
أساس الطبيعة إىل ودعوتهم القوانني وقهر التقاليد وأَْرس الحكَّام عبودية الناسمن تحرير
رحمًة األصلية؛ الرباءة أو الذمة براءة الرشيعة، أساس الحالل أو باملباح وبدئهم الوحي،

بالناس.
العرب» عند العلوم «تاريخ مادة يف الخالصة والطبيعية العقلية العلوم دَرسنا كما
وبني بينها مقارنني أو القدماء نظريات مكرِّرين الطبيعية، أو الرياضية العلوم سواءٌ
نُريضأنفَسنا حتى غرينا؛ عىل السبق قَصب لنا كان بأنه حاكمني املعارصة، الغربية العلوم
غريَنا، سبقنا قد املايض يف دمنا ما الحايلِّ للتوقف وتعويًضا بالنقص، اإلحساس تجاه
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إىل أقرب تكون وقد باللَّحاق، وهًما يُعطينا قد أو الحايلَّ تأخرنا لنا يشفع قد ذلك فإن
نقل وباألخص الحديث، الغربي العلم لتطور السابقة املراحل يف ف الرصِّ العلوم تاريخ
العلم تاريخ صورة وهي النهضة، عرص قبيل الغربي العلم إىل وترجمتها اليونان علوم
األوىل البدايات منذ الحديث الغرب يف يشء كل يصبُّ حث األوروبية النظر وجهة من العام
واإلسالمي العَربي العلم وما املسلمني. العرب وعند ومرص وفارس والهند الصني يف للعلم
وإن الحامل، وُجهد النقل رشف لنا الغربي، والعلم اليوناني العلم بني اتصال حْلقَة إال
بني والدين، العلم بني وخلطوا التأويل فأساءوا املسلمني، َفهم عىل أحيانًا األمر استعىص
ألن خاطئة؛ العرب» عند العلوم «تاريخ التسمية حتى أنه نُدرك ولم وأفالطون. أرسطو
نشأ العلم أن كما مسلمني كانوا العلم حَملة ألن املسلمني؛ عند العلم نشأة هو املوضوع
من كانوا العلم حَملِة أكثَر بأن القول وإن والقومية. الِجنسية يجبُّ الذي اإلسالم بفضل
ن يُكوِّ ال الخطأَين ومجموع العرب، مقابل يف عجم آخر، بخطأ خطأ عىل ردٌّ هو العجم
باللغات مكتوب العلمية املؤلفات بعض فإن اللسان تعني العروبة كانت وإن حتى صوابًا.
هو ليس لدينا املهم إن اإلسالم. بفضل تم قد التعريب أن كما والهندية. والرتكية الفارسية
أذياًال الالغربية الشعوب مساهمات كل وجعل نهايته إىل الغرُب وصل الذي العلوم تاريَخ
بني والبداية، النهاية بني والتطور، البيئة بني العلم، وتاريخ العلم بني قصٍد عن وفَصَل له،
هذه خروج كيفية هو الخالصة العقليِة العلوم يف يُِهمنا ما إن الرشق. يف ومصادره الغرب
التوحيد وبني ناحية، من الطبيعة وتصور العقل وظيفة بني الصلة ما التوحيد؟ من العلوم
التنزيه، بفعل الخالص الفكر نحو العقل توجيَه التوحيد استطاع هل أخرى؟ ناحية من
الهوية عن الكشَف العلوُم هذه استطاعت هل والخلق؟ اإلرادة بفعل الطبيعة نحو وتوجيَهه
عىل والطبيعة العقل هوية تضع أن استطاعت هل والطبيعة؟ والعقل الوحي بني التامة
أو التوحيد من الخروج اإلسالميُّ العلم استطاع كيف إليه؟ اإلحالة ودون الوحي هوية أنها
اإلسالمية العقليَة التوحيد طبَع كيف خالص؟ طبيعي عقيل علم إىل التوحيد ل تحوَّ كيف
بني صلٌة هناك هل الخالص؟ التجريبي والعلم الخالصة الرياضيات نحو إياها موجًها
يف الالمتناهي بحساب له نهاية ال ما أي والباقي له، أول ال ما أي القديم الذات: أوصاف
التنزيه بني الصلة ما والتكامل؟ التفاضل وحساب الواحد بني صلة، هناك هل الرياضيات؟
بني الصلة ما الجهات؟ كل من نهاية ال ما إىل الهندسية األشكال توايل أي اإلسالمي، والفن
الفن؟ يف والنحت التصوير عن االبتعاد وبني الصفات يف والتشبيه التجسيم عن االبتعاد
مستمرة أنها أم األذهان، يف وجمد التوحيد استقر أن بعد باقية زالت ما الدوافع هذه هل
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أولوية مثل الفني العمل ولتكوين للفن الداخلية البنية من تنبع العرصبل لروح تخضع ال
يُمكن هل ألواًحا؟ أو كلمة الوحي عن النظر برصف البرصية، الفنون عىل السمعية الفنون
العلم إن للغرب؟ تقليٍد دون إسالمية بدوافَع لدينا والتصوير والنحت الرسم فنون تنشأ أن
بال نهايٌة النظرية، وأسسه فلسفته عىل تعرف دون الغربي العلم عن نقٌل إما لدينا الحايلَّ
تصورات عىل قائًما باعتباره له ورفض الذات عىل انغالق وإما نظرية، بال تطبيٌق بداية،
الشعور، ه تُوجِّ ال وأشياء عقائد إىل والدوافع التصورات هذه تتحول ثم إسالمية، ال ودوافَع
وال الخالص العقل تُثري ال إبداًعا، فيها تُثري ال بيشء، العقلية تطبع وال الذهن، يف تُؤثِّر وال

الطبيعة.9 نحو تُوجهه
يف تُذَكر تكاد ال فإنها والتاريخ، والجغرافيا واألدب اللغة «اإلنسانية»: العلوم أما
الجغرافيا أما وآدابها، العربية اللغة أقسام إىل واألدب اللغة علوم وتحولت الفلسفة، أقسام
كالجغرافيا بهما املختصة األقسام يف وال الفلسفة أقسام يف ال يُذَكران يكادان فال والتاريخ
ومصادر عامة مراجَع مجرد والتاريخ أنواعها، معارصبكل غربي علٌم فالجغرافيا والتاريخ.
لألساتذة كهواية تركناهما إنما دالالتها. عن النظر برصف أخبار عىل تحتوي القدماء تَركها
قَصب حازوا قد أنهم وكيف العرب، واملؤرخني العرب الجغرافيني عن يكتبون املثقفني أو
مرشدين وكانوا البقاع، ويصفون الخرائط، ويضعون األرض، يجوبون رحالة كانوا السبق،
الوحي توجيه يف كلِّه ذلك دالالت عن بحٍث دون الغربية الجغرافية» «الكشوف عصور يف
األمطار نزول وأسباب والوديان، واألنهار الجبال يف التفكر إىل والدعوة الطبيعة نحو العقيل
وأسباب والضباب، والصقيع والثلج الزمهرير وِعَلل الرعد، أصوات وإطالق الربق واندالع
العالم، يف واالنتشار األرض، يف السياحة إىل العلماء الوحي توجيه ويف والربودة، الحرارة

الخلق.10 يف هللا سنن واكتشاف والقبائل، الشعوب عادات عىل والتعرف

Hassan Hanafi: Human subserviance of Nature, Stockholm, 1980; Nature, culture and 9

Technology, Stockholm, 1981; Philosophy of space, Medina, 1977, Phenomenology of
.Medicine, Kuwait, 1982; Science, Technology and Spiritual, Values, Tokyo, 1987

األقىص، والِجْرم والعنارص، الفلك طبيعة عن رسائله من الثاني الجزء يف عديدة رسائل الكندي: 10
وحرارته، الجو وبرودة والزمهرير، والرعد والصواعق والربق والربَد والثلج والضباب، واملطر، واللون،
الرياضيني العلماء وباقي حيان بن وجابر الرازي بكر أبي أعمال إىل الرجوع يُمكن كما والجزر. واملد

العرب. عند العلوم تاريخ مواد يف عادًة يُذَكرون الذين والطبيعيني
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وأبنيته علومه عامة، كله الرتاث ويف خاصة، الفلسفي الرتاث يف النظر إعادة عىل الدوافع إن
فرتة ومن عرص، إىل عرص من كليًة الظروف تغري هي املمكنة؛ وبدائلها واختياراته وحلوله
عرش أربعَة فوراءنا بقليل جاوزناه أو عرش الخامس القرن مطلع يف اآلن كنا فإذا فرتة. إىل
القرن حتى األول القرن منذ قرون، سبعة امتدت األوىل فرتتنَي: تحت يندرج الرتاث من قرنًا
والسادس» «الخامس قرننَي يف واكتملت وازدهرت والثاني، األول قرننَي: يف نشأت السابع.
الصدع رأَْب رشد ابن ومحاولة الخامس القرن يف العقلية العلوم عىل الغزايل هجوم منذ
الفقهاء من ا محاَرصً نفُسه رشد ابن وكان قاضية الرضبة كانت وملا السادس. القرن يف
ذلك ويف والثامن. السابع يف االنهياُر أرسع املرشق يف أثره يمتد أن عن وبعيًدا املغرب يف
أن طبيعيٍّا وكان االنهيار. أسباب عن متسائًال األوىل للفرتة خ ليُؤرِّ َخلدون ابُن ظهر الوقت

التاريخ. فرتات إحدى اكتمال بعد التاريخي الوعي ينشأ
مدى عىل أيًضا عرش، الرابع القرن حتى الثامن القرن من فتمتد الثانية الفرتة أما
املوسوعات فظهرت بالتدوين، نفسها وتحفظ لنفسها، الحضارُة فيها خ تُؤرِّ قرون، سبعة
اجرتاًرا وامللخصات الرشوح عرص يف إبداعاتها ص وتُلخِّ بنفسها نفسها ترشح أو الكبرية،
اإلسالمي العالم أطراف ويف وتركيا إيران يف املتأخرة بعضاإلبداعات باستثناء ثانيًا، وتَمثًُّال
ظهرت ثم القلب. توقف أن بعد األطراف يف حياة بقايا بالعربية، الناطقة غري املناطق يف
القرن يف وتالميذه األفغاني ثم الوهابية عرش؛ الثاني القرن من ابتداءً اإلصالحية الحركات
القرن يف الحاليَّة اإلسالمية والجماعات املسلمني واإلخوان البنا حسن حتى عرش الثالث

عليها. وتردُّ عرصها ظروف تعكس حركة كل القرن، هذا ومطلع عرش الرابع
الفرتة األوىل اإلسالمية؛ حضارتنا ويف القديم تراثنا يف متمايزتان فرتتان إذن هناك
والثانية األوىل، دورتها يف الحضارة فيها اكتملت األوىل الحديثة. الفرتة والثانية القديمة،
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النهوض. حاولت الثانية ويف لنفسها، الحضارة أرخت األوىل نهاية يف نُشاهدها. زلنا ما
األوىل شاملة. نهضة إىل تطويرها ومحاولني اإلصالحية الحركة وارثني منها، جزء ونحن
هذا وعىل الحديثة، عصوره تُعادل والثانية فيه، الوسيط العرص الغربي الرتاث يف تُعادل
عرص واآلخر. األنا جَدَل ًدا ُمحدِّ الغربي والرتاث القديم الرتاث الرتاثنَي، بني التقابل يكون
التدوين وعرص األوروبي، الوسيط العرص هو األوىل الفرتة يف لدينا واالكتمال االزدهار
تراثنا فليس الحديثة، الغربية العصور يف واالجرتار التوقف أي وامللخصات، والرشوح
الغربية العصور يف نعيش ال أننا كما األنا، عىل اآلخر إسقاط الوسيط، العَرص هو القديُم

اآلخر. عىل األنا إسقاط الحديثة،
التايل: النحو عىل األضداد تَقابَُل القديم تراثنا يف والثانية، األوىل الفرتتان، وتتقابل

جيوشها وكانت منترصة، فيه األمُة كانت عٍرص يف األوىل فرتتها يف الحضارة نشأت (١)
ونُِرش وقت أرسع يف والروم، الُفرس القديمتنَي، اإلمرباطوريتنَي ترث أن استطاعت فاتحة.
صحيٌح الربانس. األندلسوعرب حتى وغربًا الصني، حدود حتى رشًقا آسيا أواسط يف اإلسالم
وانترش والخمول، الضعف مرحلة وإبَّان الثانية الفرتة يف أفريقيا يف انترش اإلسالم أن
قلب ولكنَّ األوروبي، الغزو ضد االستقالل حركات وبعض الصوفية الطرق عرب أساًسا
االنتصار زهو يف اإلسالمية العلوم نشأت وبالتايل ا، وُمحاَرصً مهزوًما كان اإلسالمي العالم
عىل املسيطرة لإلرادة األولوية النحو، هذا عىل العلوم رات تصوُّ فنشأت الفتح. ثنايا ومن
العاَلِم عىل وهلل الفلسفة، يف الوجود ُممكن عىل الوجود لواجِب الكالم، علم يف اإلرادة حرية
نموذَج وأولوياتها بمراكزها العلوم كانت األصول. يف الواقع عىل وللنص التصوف، يف
الحاكمة للنُظم األمر استتب وملا األطراف. املرتامية واإلمرباطورية املسيِطرة، القوية الدولة
بينهما؛ املتبادل اإلفراز واستمر وفقهية، نظرية رشعيًة النظَم وأكَسبَت العلوم استقرت

الدولة. تدعم واأليديولوجيات أيديولوجياتها، تُفرز الدولة
تلقت أن بعد مهزومة الثانية فرتتها يف األمة وأصبحت اآلن، الظروف تغريت وقد
من غربًا الحديث االستعمار ثم رشًقا، واملغول التتار وغزوات غربًا الصليبية الهجمات
وكان القلب، ويف برٍّا اإلسالمي العالم غزُو الصليبية الهجمات عىل استعىص أن بعد جديد،
كانت أن بعد األمة انهزمت األطراف. وحول بحًرا اإلسالمي العالم حول االلتفاُف السهل من
أن بعد وتخلَّفت دة، موحَّ كانت أن بعد وتجزَّأت مستقلة، كانت أن بعد واحتُلَّت منتِرصة،
غذائها يف اآلخر عىل معتمدة محارصة، األمة أصبحت والتنمية. التقدم مراحل أعىل يف كانت
محتلة أرضها لآلخر. تبعيتها إىل الذاتي استقاللها عن تخلَّت وتنميتها، علمها يف وسالحها،
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مبارشة أحالفعسكرية يف داخلة أو أجنبية عسكرية قواعُد وبها ومليلة، وَسبْتة فلسطني يف
القوى لتنمية الخارج يف ودائعها والتعاون. الصداقة معاهدات ِستار تحت مبارشة غري أو
السماح. بفرتات وتُطالب الفوائد، وتقليَل السداَد وتستعطف املعوناِت تستجدي ثم الغربية،
يف ويعيشون االنتصار مرحلة يف نشأت علوًما يُدرِّسون أنهم الفلسفة أساتذة إشكال أصبح
ويسمعها األساتذة يحملها التي العلم مادة بني تطابق عدم فحدث الهزيمة. مرحلة واقع
ولم الفلسفة انعزلت وبالتايل سواء. حد عىل كالهما يعيشه الذي الجديد والواقِع الطالب
مادة إىل األساتذة بعض عند تحولت القراء. جمهور تُخاطب تَُعد لم صاغية. آذانًا لها تجد
من ينئُّ يتغري، ال والواقع الجوائز، ونيل الشهادات، وحمل بالعلم ٍب تَكسُّ وإىل للمقررات
وأصبح الهزيمة. مرحلة يف الحايلِّ والواقع االنتصار مرحلة يف الثقافة بني الِفصام وطأة
القتال، أو الِجْزية أو اإلسالَم القدماء: سنَّ وإذا كله. العرص ِنفاق مظاهر أحَد الفصام هذا
والتبعية؟ واالستعطاف االستجداء أَتوِن يف غارقٌة وهي اليوم باألمة فكيف منترص، واإلسالم
النيل خصومها يستطع لم األوىل الفرتة يف منترصة واألمة فاتحة الجيوش كانت ملا (٢)
الجديد الدين وهو قوتها مصدر وإىل الخلف من وا فالتفُّ زحفها، أمام الوقوَف أو قوتها من
العقائد عىل والتشويش الزندقة حركات ظهرت منه. والنَّيل لرضبه التوحيد؛ وعقيدة
باب من العمل، باب من وليس النظر باب من الخلفي، الباب من اإلسالم حول لاللتفاف
كاملانوية القديمة الديانات أنصار من الُخصوم وكان املعارك. أَتون يف وليس العقائد
اإلسالم معها دخل التي الديانات أو كاملجوسية، املفتوحة األرايض يف السائدة واملذاهب
النقلية، العقلية اإلسالمية، العلوم نشأت وبالتايل والنرصانية، كاليهودية عقائدي جدال يف
والديانات واملذاهب الفلسفات ضدَّ العقائد معارك يف والدخول الجديدة العقيدة عن للدفاع
بعد النظرية العقائد يف الخطر ملواطن الحضارة تتصدى أن الطبيعي من وكان القديمة.

الجديد. الدين إىل الجمهور ل وتحوُّ األرض عىل سيطرتها إىل اطمأنَّت أن
الغزو باستثناء العقائد إىل هة موجَّ الهجمات تَُعد ولم الظروف، تغريت فقد اآلن أما
واألحزاب اإلعالم أجهزة وتتناوله نهار، ليل عنه ونتحدَّث به وعٍي عىل نحن الذي الثقايف
منا اآلن أحد يعد لم األقدمون. الُخَصماء به قام بما يقوم الذي واالسترشاق التقدمية،
أو بشمس مؤمن نار، أو شجرة عابد وثني، أو مرشٌك فينا ليس ثالثًا. أو اثننَي هللا يتصور
الجمهور ونقل والثروات األرض إىل ه موجَّ اآلن الخطر ولكن نجم. أو لكوكب ويبتهل قمر،
والقهر، االستعباد نظم الناسمن حريات إىل موجه الخطر أن كما فلسطني. يف أرضه خارج
والنبوَّة والنقل، والعقل والصفات، الذات معارك يف ندخل الفلسفة تدريس يف زلنا ما ولكنا
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وقد العملية والفضائل النظرية والفضائل والفيض، والخلق والعمل، واإليمان واملعاد،
واالستقالل االجتماعية والعدالة والحرية والثروة األرض َمعارَك ونرتك قبل، من كَسبْناها
املعارصة الحلول اختيار نُحاول ال إننا بل الفلسفة. باسم فيها الدخول دون والتبعية،

العرص. أعماق يف بة املرتسِّ القديمة للمشاكل
وعالقة تشخيص الزيادة فعالقة املعارصة؛ داللتها لها والصفات الذات فمسألة
للعقل، تابًعا النقل وجعل وصاية، للنقل، تابًعا العقل وجعل القانون. أمام عدٌل التساوي
اإلنسان مستقبل واملعاد لقصوره، وليس اإلنساني الوعي الستقالل تاريٌخ والنبوَّة تنوير.
منبثٌق العمل أن كما األول، ومظهره اإليمان من جزء والعمل عنها. خارًجا وليس الدنيا يف
أساَس يكون قد كتدرُّج والفيض أفضلية. عالقة يف وليس تكامل عالقة يف النظر عن
أن حني يف حال، إىل حال من والتحول بالقلب صلٍة ذا يكون قد والخلق البريوقراطية.
اإلصالح حركات نشأت وإذا أليًفا. فيه اإلنسان فيعيش البداية منذ للعالم ُمصاحب الِقَدم
التطابق عدم بسبب باستمرار تكبو بل تستمر، تكاد ال فإنها السياسية الخطابة أو الديني
بناء إعادة مسئولية عن نحن تخلينا ثم الحايل.1 األمة وواقع القدماء عن املنقولة العلوم بني
القدماء أنشأها أن بعد عرصنا، ظروف عىل ِبناءً القدماء من ورثناها التي القديمة العلوم

عرصهم. ظروف من ابتداءً
وليست يافعة والحضارة ذاهبًا، وليس قادم واإلسالُم األوىل الفرتة يف الفلسفة نشأت (٣)
اإلسالمية الحضارة تخَش لم وبالتايل ضعف. أو تخوف وليسعن النفس يف ثقة مع َهِرمة،
للُهوية زعزعة أيُة القديم الحضاري لالنفتاح نتيجًة يحدث لم الغري. حضارة عىل انفتاَحها
يف وهي األوىل فرتتها يف الحضارة نشأت اآلخر. أمام بالنقص إحساٌس أو للذاتية فقداٌن أو
وليس األنا يف اآلخر ابتالع أجل من الذات، عن دفاع حالة يف وليست اآلخر عىل هجوم حالة
قوة مركز من األوىل فرتتها يف الحضارة نشأت فيه. وذوبانه اآلخر يف األنا ابتالع أجل من

ونكوص. كانحسار وليس وانتشار كامتداٍد ضعف، مركز من وليس
قادًما، وليس ذاهب واإلسالم تماًما، مخالفة ظروٍف يف تنشأ فالفلسفة اليوم، أما
اآلخر، بالنقصأمام وإحساس النفس يف ثقٍة ضعف مع ناشئة وليست تاريخية والحضارة
بالهوية الصلة مقطوعَة اليوم الفلسفة تنشأ األبدي. املعلم من األبدي التلميذ موقف واتخاذ
خالل لآلخرين قراءة ودون للجديد، وتقليٍد القديم بدالالت معرفة دون لآلخر، وانحياًزا

١٩٨٣م. الرباط، عرش، التاسع القرن يف اإلصالح ندوة اإلصالح، كبوة حنفي: حسن د. 1

124



العرص ظروف تغري رابًعا:

طرًفا لسنا ثقافية معارُك الفلسفة عىل ويطغى للهوية. وفقدانًا الذات من تهربًا بل الذات،
واالشرتاكية، الرأسمالية واملادية، الصورية والحسية، العقالنية والواقعية، املثالية مثل فيها
يف لها وزارعني جذورها من املعارك ُمجتثِّني واملاركسية، البنيوية واالجتماعية، الفردية
أرضها يف بحياتها احتفظت هي وال جديدة، أرض يف فلسفة أنبتَت هي فال أخرى. تربٍة

القديمة.
أن بعد املفتوحة البالد ثقافات عىل التعرف من كجزء األوُل الرتجمة عرص نشأ (٤)
كانت فارس. بالد يف وحكمتها فارس وقوانني الشام، أديرة يف أرسطو مؤلفات وجدت
لثقافات كامل احرتاٍم مع الغالبة لألمة الثقافية املكونات عىل التعرف من جزءًا الرتجمة
ولو حتى كانت جهة أي من الحكمة وتُؤَخذ واحد، اإلنساني فالرتاث املغلوبة. الشعوب
تعرًفا ضعف، موقع من ال قوة موقع من الرتجمة بدأت عنا. الشعوب أقىص من كانت
حضارة وزحزحة املنترص لحضارة نقًال وليس املهزوم حضارة عىل املنترص حضارة من
زالت ما والتي قرننَي منذ بدأت التي الحاليَّة الرتجمة أما اآلن. الوضع هو كما املهزوم
كجزء املنترص ثقافة عىل املهزوم تعرُِّف منطلق من ت تمَّ إنما الراهنة ظروفنا يف مستمرة
منه نتعلم إلينا، هو يأتي وال إليه نذهب الغالبة، الشعوب تقليَد املغلوبة الشعوب حب من
مسار إىل الحضارات بني الثقافة فتحولت نُبِدع، وال ننقل نُعطي، وال نأخذ نُعلمه، وال
نشأ واآلخر. األنا بني وجدًال الحضارات، بني حواًرا كانت أن بعد األنا إىل اآلخر من واحد،
القديم النموذج بتدريس نقوم نفسه الوقت ويف اآلخر، حضارة أمام بالنقص إحساٌس لدينا
الالشعوري، النفيس التعويض فيحدث ضعف، مركز يف واآلخر قوة مركز يف األنا كأن عندنا
للنفس. عزاء مجرد إىل الفلسفة وتتحول تعويضاملايضللحارض، للجديد، القديم تعويض
إىل ودعا الوحي أكده الذي العقل عىل اعتماًدا األوىل فرتتها يف الحضارة نشأت (٥)
فال الصالة؛ قبل حتى املكلف عىل الواجبات أوَل النظر فكان والنُّظَّار. املتكلِّمون استعماله
وموافقة النقل، أساس العقل الفقهاء أثبت نظر. بغري تكليف وال تكليف، بال صالة
العقل كان العقليَّني. والُقبح بالُحْسن املعتزلة وقال املنقول، لصحيح العقل رصيح
بالطبع متحابتنَي بالرشع، متفقتنَي رضيعتنَي أختنَي والرشيعة والفلسفة ِصنَْوين، والسمع
وغاية واحدة حقيقة والدين والفلسفة واحًدا، شخًصا والنبي الفيلسوف كان والغريزة،
تم بل مدة، أقرص يف حضارة أزهى نشأت وبالتايل والطريق. املنهج يف اختلفا وإن واحدة
العقل. خلق هللا خلق ما أول مخلوق، أول فكان القدسية، األحاديث من كثري يف العقل تأليُه
ذلك بعد حدث ما وهو الخرافة من خالية وإنسانية، طبيعية علمية، وضعية علوم ونشأت
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الحضارة من اآلخر، إىل األنا من الرتجمة وبفضل عام ألف بعد الحديثة الغربية العلوم يف
الغربية. الحضارة إىل اإلسالمية

األخذ إىل الفقهاء ودعا العقل، أساَس النقل وأصبح الظروف، َت تغريَّ فقد اليوم أما
وُمناِقضة بل البرش حاكمية مقابل يف هلل الحاكمية وظهرت العقل، عارَض وإْن بالنص
اإلخوة بني املتباَدل والتكفري بل الخصام لدرجة والعلمانية اإلسالم بني النقاش واحتدَّ لها.
كيف وتعجبنا منهم، محاَفظًة أكثَر نحن وأصبحنا منا، تحرًرا أكثر القدماء كان األعداء.
نحن جعلناها بينما مزايدة، أو خوف أو حياء بال والسلطة والدين الجنس القدماء دَرس
األخالق يف منحالٍّ الدين يف ملِحًدا كان وإال منها االقرتاب ألحٍد يجوز ال ثالثًة ُمحرَّماٍت

السلطان. ألوامر عاصيًا
بني والدنيا، الدين بني واملصلحة، الوحي بني التوحيد عىل القديمة الحضارة نشأت (٦)
القيَم هذه تُؤكِّد كلها العلوم نشأت اإلنسان. وكرامة اإللهي األمر بني الناس، وواقع الرشِع
عن تعبريًا الرشائع وُسنَّت القوانني، ُوِضَعت لذلك الغربي. القيم مبحث وضِع قبل العامة
أساًسا املصلحَة الفقهاء رشع بل للرشيعة. اإلنسان وليس لإلنسان فالرشيعة الروح؛ هذه
املصالح»؛ جلب عىل مقدَّم املفاسد «درء رضار»، وال رضر «ال قواعَد ووَضعوا للرشع،

االستدالل. يف إليها لالستناد
جانب يف واملصلحة جانب يف املوروثة الرشائع فيه عرص يف نعيش فإننا اآلن أما
ظهر للناس. العامة املصالح لتحقيق وسيلًة وليست ذاتها يف هدف الرشائع وكأنَّ آخر،
اإلنسان، وحق هللا حق بني الصدام ووقع الدنيا، ومصلحة الدين مصلحة بني التصادم
املَدنية، الرشائع ضد الرشيعة تطبيق مسائُل وظهَرت اإلنسانية. والحرية اإللهي األمر بني
كل الحاكمة، والنُظم اإلسالمية الجماعات بني رسية مقاومة إىل العلنية الدعوة وتحوَلت
الديموقراطية عىل عدوان الحاكمية وجوده: رشعيِة وعىل عليه اعتداءً اآلخر يف يرى فريق
اإلسالمية الجماعات عند الرشيعة عىل عدوان والعلمانية الحاكمة والنُظم العلمانيني، عند
إىل حاجة ويف العلمانيني، عند تعديل إىل حاجة يف الشخصية األحوال قانون وبدا املقهورة.
اإلسالمي االقتصادي النظام وانحاز املحافظني. عند القدماء من ورثناه كما حريف تطبيق
ورشكات املحافظة الدينية والجماعات األمور ُوالة عند الحرة والتجارة الحر االقتصاد إىل
أكرب وتحقيق اإلنتاج، لوسائل الدولة وِملكية االشرتاكي، النظام إىل وأقرب األموال، توظيف
والتقدميني القوميني عند الطبقات بني الفوارق وتذويب االجتماعية، العدالة من ممكن قدر
يأخذ فريق كل ِرصف. اجتماعي رصاع الحقيقة يف هو التفسريات ورصاع واالشرتاكيني.

لصالحه. ويقرؤه النص سالح
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هي واحدة بؤرة من تخرج واحدة، وحدًة األوىل الفرتة يف كلها الحضارة كانت (٧)
تصور وضع يف كلها وساهمت املركز، هذا حول متداخلٍة كدوائَر العلوم ونشأت التوحيد.
قواعد الدين أصول علم وضع واألهداف. املناهج اختالف عن النظر برصف للعالم د موحَّ
العميل. بالعقل والثاني النظري، بالعقل أشبه األول العمل؛ قواعَد الفقه أصول وعلُم النظر،
نازل طريق وْضَع األصوُل وآثر التأويل، وهو متعاليًا صاعًدا طريًقا التصوف ووضع
الفقه وأصول نظرية، علوم الحكمة وعلوم الدين أصول التنزيل، وهو العالم إىل عائد
رئييس كموضوع العلوم» «إحصاء موضوع ظهر ثَم ومن عَملية. علوم التصوف وعلوم
املحاوالت منذ ذلك واستمر واحدة، منظومة يف كلِّها العلوم توحيد أجل من القدماء عند

النهاية.2 يف واملعاجم املوسوعات حتى البداية يف األوىل
العلوم وبني بينه رابط ال ميدانها يف منها كلٌّ العلوم وانزوت الُعروة، فتفكَّكت اآلن أما
وتراث القدماء تراث بني اإلنسانية العلوم يف خاصة مزدوجًة العلوم مادة وأصبحت األخرى.
وأصبحت القدماء تراث عن كلها انقطعت فقد والطبيعية الرياضية العلوم أما املعارصين.
تأسيس يف أو الفكر وحدة تكوين يف علومنا تُساهم لم لذلك املعارص؛ الغربي للرتاث امتداًدا
الفراغ. النقصوسد لتكميل السياسية واملذاهب األيديولوجيات إىل فاحتجنا للعالم. ٍر تصوُّ
يف الحال هو كما الجزيئيات عن والبحث الدقيق التخصص باسم حدث قد ذلك ليت ويا
الشامل الواحد والتصور املصدر، وحدة ضياع بسبب حدث بل املعارص، الغربي الرتاث

املتوازن.
إىل ويمتدَّ يستمر أن يُمكن اإلسالمية الحضارة تاريخ يف الفرتتنَي بني التقابل إن
التاريخي الوضع بهذا الوعي يكفي الشامل، اإلحصاء عن النظر وبرصف عديدة. مياديَن
عىل ِبناءً الرتاث علوم بناء يُعيد حتى الفلسفة؛ وأستاذ الباحث عىل نفسه يفرض والذي

عرصه. ظروف

العلوم أقسام «يف سينا: ابن الهموم»، ومبيد العلوم «مفيد الخوارزمي: العلوم»، «إحصاء الفارابي: 2
السيادة». دار ومصباح السعادة «مفتاح زادة: كربي طاش العلوم»، «مفتاح السكَّاكي: العقلية»،
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الفلسفة: نشأة خامًسا:
الذات اآلخرينمنخالل قراءة

القديم، الفلسفي بالرتاث الحاليَّة الفلسفة عالقة هو والرتاث بالفلسفة املقصود كان إذا
يف أدتها التي الفلسفة وظيفة َفهم عىل تُساعد قد الفلسفي الرتاث هذا نشأة وصف فإن
األوىل النشأة صلة وما انقطعت. أم الوظيفة هذه استمرت حدٍّ أي إىل معرفة وإىل الرتاث،
ولكن األوىل النشأة تُماثل ثانية بنشأة جديد من الفلسفة بعث يُمكن وهل الثانية؟ بالنشأة

القديم؟ اليوناني من بدًال الحديث الغربي مختلف، تراث مع

متأخرة نشأت إنَّها إذ ظهوًرا؛ النقلية العقلية العلوم آخَر الرتاث يف الفلسفة كانت (١)
وجماعات الفقه وأصول الدين أصول األخرى، العلوم نشأت حني يف الرتجمة، عرص بعد
تنشأ ال فالفلسفة األول، القرن أواخر منذ التصوف، بدايات وهم والبكَّائني والُعباد الزُّهاد
القرن كان لذلك عليه. والتعرف ترجمته بعد آخر تراث مع لقاء وبعد اآلخر، مع بالتعامل إال
املرتجمني بعُض تحول ثم والرابع، الثالث حتى استمر والذي الرتجمة عَرص هو الثاني

مرتجمني.1 األوائل الفالسفة بعض كان كما وفالسفة اح ُرشَّ إىل أنفسهم
الحضارة تنعزل لم اآلخر. عىل األنا لتعرُّف لنصوص كقراءة إذن الفلسفة نشأت (٢)
إبَّان األوروبية الحضارة فعلت كما عليها القضاء حاولت وال الغري حضارات عن الجديدة

يف مقاالت العرش «كتاب إسحاق: بن حنني والنفس»، الروح بني «الفرق يف رسالة لوقا: بن قسطا مثًال 1

ألرسطوطاليس الطبيعة بعد ما كتاب من األوىل املقالة «تفسري عدي: بن يحيى الطب»، يف «املسائل العني»،
عدي. بن ليحيى أو الحسن بن للحسن األخالق» يف «مقالة الصغرى». بألف املوسومة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

عليها التعرف تم بل الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا حضارات مع االستعماري األوج
الذات. حضارة يف صبها ثم وتبنِّيها، وإكمالها وتأصيلها عنها والدفاع بل شديد، باحرتام
الجدد الفاتحني بني والتصاهر التزاوج طريق عن أوًال الواقع يف تم قد ثانيًا الفكر يف تم وما
الديانات أنصار من إليه املتحولني وبني الجديد الدين حاميل بني القدامى، واملفتوحني

القديمة.2
هو الهدف كان بل املرتجم النصَّ الهدف يكن فلم قراءة. ذاتها الرتجمة وكانت (٣)
لدرجة املعنوي التطابق بل واملقروء القراءة بني الحريف التطابق يُِهم يكن لم ذاتها. الرتجمَة
املتكامل األنا تصور بفضل فهمه أمكن والذي املفهوم املعنى مع يتفق حتى النفل تغيري
مسلًما كان فإنه دينًا مسلًما الناقل يكن لم ولو حتى القديم، املوروث من النابع للعالم
ِبناءً يُصححونها عندما القديمة العربية للرتجمات املحَدثون النارشون يُخطئ لذلك ثقافة.
فموقف الحديثة. األوروبية اللغات إىل ترجماتها عىل أو القديمة اليونانية النصوص عىل
فقهية تاريخية النصبموضوعيٍة ضبط يُِهمه حديثًا استرشاقيٍّا موقًفا يكن لم القديم الناقل
صياغة يف وضِعه ثم وفهمه، قراءته بعد النص ينقل حضاريٍّا موقًفا كان بل نصية، لُغوية
ثالثة مرحلة ثم والتلخيص، الرشح مثل ثانية مراحُل تتبعها أوىل، كمرحلة مفهومة عربية
شامل تصوٍر إلعطاء اآلخر حضارة أي وحده، الوافد يف الخالصسواءٌ اإلبداعي التأليف هي

جديد. ثالث إبداع يف األنا ثقافة مع اآلخر ثقافة واملوروث، الوافد باجتماع أو لها،
املقروء، النص «حدود» عىل حرًصا حرفية؛ األوىل مرحلتنَي: عىل الرتجمة تمت وقد (٤)
دقة عىل حرًصا حد؛ أقىص إىل عرصنا، بلغة علمية وأمانة التأويل، سوء من له وحمايًة
الرتجمة كانت فإذا اللفظ. من املقصود وهو املعنى عىل حرًصا معنوية والثانية الَفهم،
إىل وتعبرياته ألفاظه تجاوز أي له، قراءة هي الثانية فإن اآلخر عىل للتعرف محاولًة األوىل
فإن نقًال األوىل الرتجمة كانت فإذا تلقائية. عربية بلغة عنها التعبري ثم وتصوراته، معانيه
عمره تجاوز ما إذا مًعا بالرتجمتنَي واحد مرتجم قام ما وغالبًا مبارش. غريُ تأليٌف الثانية
املعاجم عىل اعتماًدا نقل مجرُد وكأنها بلفظ لفظ استبداَل الرتجمة تكن لم جيَلني.3 عمر

من أتى وإن أتى، أين من الحق واقتناء الحق، استحسان من نستحَي أالَّ لنا «وينبغي الكندي: يقول 2

يصغر وال الحق يُبَخس وليس الحق، بطالب أوىل يشء ال فإنه املباينة؛ واألمم عنا، القاصية األجناس
األوىل الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل رسالة الحق»، يُرشفه كلٌّ بل الحق، بخس أحد وال به، باآلتي وال بقائله

١٩٤٨م. القاهرة، العربية، الكتب إحياء دار األهواني، فؤاد أحمد تحقيق ص٨١،
مثًال. حنني بن إسحاق حالة هذه 3
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الذات خالل من اآلخرين قراءة الفلسفة: نشأة خامًسا:

لتتفق اآلخر ألفاظ تغيري مع الذات، تصور إىل للعالم اآلَخر تصوِر نقل كانت بل اللغوية،
لفظ يستعمل املنقول النص كان إذا فمثًال ذلك. األمُر اقتىض كلَّما الذات تصورات مع
من ضريَ ال اآلخر ر تصوُّ ففي «املالئكة». لفظ عنه بدًال يستعمل الناقل اللفظ فإن «اآللهة»
املخلوقات.4 ولسائر للمالئكة فقط والتعدد واحد، هللا األنا تصور يف أنه حني يف اآللهة تعدد
إن بل التأليف. بوادُر ظهَرت حتى اثننَي جيَلني القديمة الرتجمة استغرقت وقد (٥)
املعنوي النقُل تَزامَن ثم مرتِجمني.5 املؤلفني بعُض كان كما مؤلِّفني كانوا املرتجمني بعض
يف أما السابع، القرن حتى وحده التأليف استمر ثم الرابع، القرن منتصِف حتى والتأليف
منذ أي الزمان من قرننَي عىل يزيد ما منذ الغرب عن النقل بدأنا فإننا الحارض عرصنا
للنقل تجميع فهو تأليٌف هناك كان وإذا إبداٌع. اآلن حتى يتم ولم أجيال أربعة من أكثر
معدل من وأرسَع بكثري أعىل اآلخر عند التأليف معدل كان وملا له. وعرٍض تبويٍب وإعادُة
وساَعْدنا الحضارة، بَرْكب اللَّحاق بدعوى الهثني الغري وراء نجري أصبحنا األنا؛ عند النقل
الهيمنة خالل من السيطرة مظاهر كأحد املحيط إىل املركز من العلوم نقل عىل بأيدينا

الثقافية.
وكانت ومؤسساتها، الدولة بفضل أي الحكمة، ديوان بفضل الرتجمة قامت وقد (٦)
وقد كتابًا. تُصادر وال مؤلًفا، تستبعد وال مذهبًا، تخىش ال ومقصوًدا، ومختاًرا منظًما عمًال
املرحلتنَي كلتا ويف األلسن. ومدرسة الطهطاوي يد عىل الحاليَّة نهضتنا بدايات يف ذلك تم
لهذا املبارش بالتطبيق ثم والتوزيع بالنرش تقوم الدولة وكانت ومراجعون، نَقلٌة هناك كان
والتعليم. والزراعة الصناعة وقطاعات الجيش يف خاصة الدولة أجهزة يف الِعلمي الرتاث
إىل الدولة لحاجة نظًرا والكيمياء؛ الطب خاصة العلوم من بدايًة الحالتنَي يف النقل وكان
تتفق التي النصوص باختيار الدولة قامت جلينا يف ولكن السالح، صناعة وإىل الُجند عالج
واإلعالم الوطني واإلرشاد املعنوي التوجيه بدعوى أخرى نصوص واستبعاِد هواها مع

الحزبي.

حنني العربية إىل اليونانية من نقله ص٢١٧–٢٨٢، الرؤيا»، تعبري «كتاب األفيس: أرطاميدروس 4
١٩٦٤م. دمشق فهمي، توفيق له وقدَّم وحققه اليوناني باألصل قابله إسحاق، بن

حنني بن إسحاق ألَّف كما الرياضيات، يف ُقرَّة بن ثابت وألَّف اإللهيات، يف مقاالٍت عدي بن يحيى وضع 5

الِكنْدي. ترجم كما الضوء، يف كتاب إسحاق بن ولحنني الطب. يف
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الثقافة، ُمزدوجي كانوا املسلمني. بني يعيشون نصارى األوائل املرتجمون كان (٧)
كانوا بل الذات، إىل اآلخر ثقافة ُرسَل يكونوا لم الثقافة. ُمسلمي ولكن العقيدة نصارى
أغلبية مواجهة يف مقهورة أقليًة املجتمع، هوامش عىل يكونوا لم اآلخر. إىل الذات ثقافة رسَل
يكونوا لم وامللل، الطوائف جميع بني املساواة قدم عىل املجتمع قلب يف كانوا بل قاهرة،
الثقافة صميم من ينبعون حق أصحاَب كانوا بل ثقافتها، عىل دخالءَ األمة عىل غرباءَ
ورياضيني أطباء من الخلفاء مجالس زينَة األوىل، الدرجة من مواطنني كانوا العربية،
ازدواجية إيجاد القصد يكن لم ومتكلمني. وفقهاء وظرفاءَ ونُحاة وأدباء وفالسفة وفلكيِّني
ثقافة تقديم الغاية كانت بل اآلخر، وثقافة األنا ثقافة بني ووافد، موروث بني الثقافة، يف
وإن تصوًرا، ومسلمني لغة، عربًا كانوا الثقافية. االزدواجية عىل القضاء أجل من لألنا؛ اآلخر
الشاِم نصارى كان عندما عرصنا يف حدث ما عكس وهذا عقيدة، يهوًدا أو نصارى كانوا
كان قلبه، يف وليس املجتمع هامش عىل األغلبية، مواجهة يف باألقلية يشعرون امُلحَدثون
يف وإنسانية، وعقالنية علمية أكثر فاألوىل األنا. ثقافة إىل منه اآلخر ثقافة إىل أقرَب والؤهم
عند ومذاهبه اآلخر لثقافات الوكالء بدور قاموا وإلهية. وصوفية خرافة أكثُر الثانية أن حني
األجنبية. والجامعات التبشري مدارس خالل من منعزلة هامشية ثقافية بؤًرا وكوَّنوا األنا،
يف األوائِل املرتجمني هدف كان والتي الغري وثقافة األنا ثقافة بني ثقافية ازدواجيٌة فنشأَت

عليها. والقضاءَ تجاُوَزها األوىل املرحلة
خالل من لآلخر كقراءٍة األوىل النشأَة تماًما تَِع لم ألنها جيلنا؛ يف الفلسفة تعثَرت
عند اآلخر لثقافة كنقل الثانية املرحلة يف نشأت ثم الثقافة، ازدواجية عىل للقضاء الذات
الثقافية. والهيمنة السيطرة أشكال جميع من التحرر فيه نُحاول الذي العرص ويف األنا،
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العرضوالتأليف والتلخيصإىل الرشح من

أجل والتلخيصمن الرشح هي ثانية حركة ظهرت النقل من ابتداءً الفلسفة نشأت أن بعد
وإن متالزمان، وهما خالص. عربي بأسلوب مضمونه عن والتعبري املنقول النص تجاوز
سواءٌ الزمان، يف الرشح قبل التلخيص ينشأ قد أحيانًا. اآلخر قبل زمانيٍّا يبدو أحدهما كان
من الرشح يف ملا التلخيص قبل الرشح ينشأ وقد الواحد، الفرد عمر يف أو الجماعة حياة يف
يف يظهران ومتبادالن، متالزمان أنهما والغالب تركيز. التلخيصمن يف وملا وتفصيل إسهاب
بالتحليل. الرتكيب عالقة مثل التلخيصبالرشح عالقة فيلسوف،1 كل بهما عرصويقوم كل
متجاورتنَي متالزمتنَي عمليتنَي كانا وقد التحليل. مثل والرشح الرتكيب، مثل فالتخليص
تطوره مجرد عن وليس الفكر ِبنْية عن ان تُعربِّ نهايتها، حتى الفلسفة نشأة منذ متزامنتنَي

الفيلسوف. عمر مراحل يف أو مراحله يف
قام فقد والتلخيص؛ الرشح ومرحلة النقل مرحلة بني حاسم زماني فصٌل يوجد وال
عن يبحثون فالسفة كانوا أنهم عىل يدلُّ مما والتلخيص بالرشح أنفسهم املرتجمني بعض
واألمانة املوضوعية بدعوى عرصنا يف الحال هو كما َحرفيني نَقلٍة مجرد وليسوا املعنى

رشح كما ألرسطو، الشعر وكتاب أفالطون، نواميس الفارابي لخص الحرص وليس املثال سبيل عىل 1

النفس، كتاب هوامش عىل تعليقات وله أثولوجيا، وكتاب الالم، رشح فقد سينا ابن أما واملقوالت. العبارة
والشعر، والخطابة، والسفسطة، والربهان، والجدل، والقياس، والعبارة، املقوالت، ص لخَّ فقد ُرشد ابن أما
والكون والعالم، والسماء الطبيعي، السماع الطبيعية: الكتب جميع لخص كما املنطقية. الكتب جميع أي

أفالطون. وجمهورية الطبيعة، بعد ما كتاَب لخص كما والنفس، العلوية، واآلثار والفساد،
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للناقل حضاري موقف وجود عدم عىل الحقيقة يف يدل وهو املنقول. النص عىل والحرص
الفرنسية، عن أرسطو ينقل املعارصأن الناقل يضري ال بل وظيفة. بأية لديه النقل يقوم وال
ثقافة فوق اآلخر من طافية عائمة ثقافة إال يُقدِّم وال بالفكر، مرتبطة تَُعد لم لديه فاللغة
له الفرنيس املرتجم فال القلب. عن بعيدة هامشية تظل وبالتايل األنا. من أصيلة، راسخة
ضحية األول ناقل؛ كالهما حضاري، موقف املعارصله العربي املرتجم وال حضاري موقف

اآلخر.2 تقليد ضحية والثاني حضارته، يف عرش التاسَع القرن موضوعية
من أخرى، ثقافية بيئة إىل ثقافية بيئة من املنقول النص تركيب إعادَة الرشح ويعني

طريق: عن وذلك األنا؛ ثقافة إىل اآلخر ثقافة

جزءًا وابتالعه َفهمه يسهل حتى األولية؛ عنارصه إىل وتحليله املنقول النص تفتيت (١)
بعد. فيما والتأليف العرض أجل من وتمثُّله هضمه ثم جزءًا،

بداية فالرشح وشيئًا. ومعنًى لفًظا اإلسالمي للتصور طبًقا النص تركيب إعادة (٢)
من النص تحويل أجل من ومعشوق» «عاشق بعملية القيام هو الرشح الفاحصة. القراءة

األنا. ثقافة إىل اآلخر ثقافة من القارئ، إىل املقروء
وشواهده أعالمه أسماء جميع وإسقاط اآلخر ثقافة من التي األمثلة جميع إسقاط (٣)
الثقافية البيئة يف الرتاثي املخزون يف تعيش ال محلية، فة، ِرصْ بيئيَّة ألنها اإلمكان؛ قدر

الجديدة.
الوظيفة بنفس ولتقوم للتوضيح، األنا ثقافة من جديدة وشواهد أخرى أمثلة وضع (٤)
الثقافة يف داللتها لها الجديدة األمثلة هذه وشواهده، اآلخر أمثلُة بها تقوم كانت التي

املقروء. النص دالالت مع مطابقتها يسهل والتي الجديدة
الكل يف اآلخر إليه توصل الذي الجزء وضع ثم املنقول، النص يف الناقص إكمال (٥)
يف املسبق الكل إطار يف املنقولة لألجزاء وترتيب تصنيف إعادة فالرشح األنا. تضعه الذي

الشارح. وعي

بها قام التي الفرنسية الرتجمة عن ألرسطو «السياسة» لكتاب السيد لطفي أحمد ترجمة مثل وذلك 2

هو مما بالرغم ذلك يتمَّ أن والعجيب ١٩٧١م. القاهرة، للكتاب. العامة املرصية الهيئة سانتهلري، بارتلمي
متجاوًزا الفكر لديه الدافع يكون قد الطهطاوي. بعد املرصية األمة مفكر بأنه السيد لطفي عن مشهود

طويلة. مدة عندنا العربية النهضة فجر تنوير يُؤثر لم لذلك املوروث. يف والتأصيل اللغَة
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العقل عىل بعرضه إما صحته؛ من التحقق إعادة طريق عن اآلخر تحليل تصحيح (٦)
بعبارة أو بلفظ لفظ عن التعبري مجرَد ليس فالرشح الوحي. عىل بعرضه أو والحس
الوحي اتفاق عىل تقوم جديدة بمقاييَس املضمون صدق من تحقق إعادة هو بل شارحة،
لسوء دفًعا املسلمني أو اليونان الرشاح بعض عىل الردود ظهرت لذلك والطبيعة؛ والعقل

النص.3 لَفهم وتصحيًحا تأويلهم
التوازن عنرص وإيجاد الشامل التصور إكمال أجل من الوسط إىل األطراف إعادة (٧)

لألنا. املتوازن للتصور طبًقا النص يف

عن تعبريها مدى يُِهم ال أنواع ثالثة عىل رشد، ابن عند وضح وكما الرشح، يكون وقد
أو فلسفي كأسلوب الرشح عىل دالالتها يهم ما بقدر الفيلسوف حياة يف الزمانية املراحل

أدبي: نوع

بالفكرة البداية عىل الرشح هذا ويقوم التلخيص. إىل أقرُب وهو األصغر، الرشح (١)
للرتاكم واستمراًرا الحضارات، بني وتواصًال بالجديد، للقديم ربًطا عليها الناء ثم الواحدة
أخرى أسماء أية أو النص صاحب اسم حتى أو أرسطو مقال ذكر دون لإلنسان، املعريف

الناقل. بيئة من أو املنقول بيئة من شواهد أو
ذلك ويعني املبارش، غري القول وهو ،«… إن أرسطو «قال صيغة يف األوسط الرشح (٢)
أخرى. لنصوص وإبداًعا تأليًفا عنه الخروج ثم قائد، كخيٍط املرتَجم النص بأول البدايَة

األنا. فمن اإلبداع أما اآلخر من النقل األنا. فمن والنهاية الوسط أما اآلخر من البداية
أرسطو «قال وبدايتها صغرية وحدات إىل ُمقسًما النص أخذ وهو األكرب الرشح (٣)
التفسري. علوم يف الحال هو كما والقراءة املقروء بني والرشح، النص بني التمييز مع «…
وتحوله تمثُّله أجل من وهضمه وابتالعه مضُغه يسهل حتى املقروء النص تقطيع ويتم
عليها ويُزاد الوافد من األصلية الشواهد تبقى وهنا ذهنية، ونشاطات فكرية، إبداعات إىل

املوروث.4 من محلية شواهُد

ناقض فيما جالينوس عىل رده ويف أرسطوطاليس، عىل رده يف النحوي يحيى عىل الفارابي رد مثل وذلك 3

أرسطو. ملؤلفات اإلرشاقية ورشوحه سينا ابن عىل رشد ابن وردِّ اإلنسان، ألعضاء أرسطوطاليس فيه
مناقشات فهي الفيلسوف عمر يف ترتيبها عن املناقشات أما الثالثة. الرشوُح هذه رشد ابن عن ُعِرَفت 4

ورشوحات رشد، البن الربهان ورشوح الطبيعة، بعد ما تفسري الرشوح: ومن رصفة. استرشافية تاريخية
باجة. البن الطبيعي السماع
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يعني: ألنه فكًرا؛ تركيًزا أكثُر أنه إال ا كمٍّ أصغُر أنه فمع التلخيص أما

أيًضا ولكن املعنى، إىل اللفظ من فقط ليس واالنتقال كلية، النص مرحلة تجاوز (١)
بهذا التلخيص الكلِّية. املعاني إىل الفرعية املعاني ومن الرتكيز، إىل املعنى يف اإلسهاب من

جسد. بال وروح أطراف، بال وقلٌب أعراض، بال وجواهُر قشور، بال لُباب املعنى
وعدم كلها، والشخصية واملكانية الزمانية والتحديدات واألسماء الشواهد إسقاط (٢)

اآلخر. ثقافة من قديمة بأمثلة األنا ثقافة من جديدة أمثلة استبدال
النظري العقل استنباط ِمن وكأنه الفكر يبدو بحيث والتعميم التجريد الحرصعىل (٣)
الِبنية وهي األنا. ثقافة من أو اآلخر ثقافة من علمية مادة أية إىل رجوٍع ما دون الخالص
نسق عىل الِبنية هذه وتأسيس املقال، أو الخطاب عن النظر برصف للموضوع الصورية

ذاك. أو الرتاث هذا يف املوضوع هذا نشأة عن النظر برصف بذاته قائم عضوي داخيل

زال ما التلخيص أن يف إال يشء يف التأليف عن التلخيص يختلف ال املعنى وبهذا
هذه ويف إلخ. … الربهان القياس، العبارة، املقوالت، مثل املنقول النص بعنوان يحتفظ
موروث، وال وافد ال ِرصف فلسفي موضوع إىل بل واحد، نصٍّ إىل العنوان يُشري ال الحالة
يف افتقدناها التي الفلسفة معاني أحُد هو وهذا مبارشة. معه التعامل عىل قادٌر العقل

املعارصة. فلسفتنا
محاولة هنا العرض والتلخيص. الرشح بعد تالية مرحلة فُهما والتأليف العرض أما
الرشح متجاوًزا ذاته لليشء عرٌض هو منه. ابتداءً املوضوع وتناول الوافد، يف للتأليف
العنوان يف مذكوًرا الوافد الفيلسوف اسم يظل ذلك ومع والعبارة. اللفظ والتلخيص،
للفلسفة أو واحد لكتاب عرًضا إما ذلك يكون وقد وَسبْقه. إلمامته وشهادة بفضله، اعرتاًفا
هي أخرى ملرحلة تمهيًدا ذاته املوضوع معه يظهر وقد وحده الكتاب اسم يظهر وقد كلِّها.
هو «العارض» التأليف يكون وقد أشخاصه.5 عن النظر برصف الوافد موضوع يف التأليف
برصف له وانحياًزا للحق إحقاًقا آخر عىل لفيلسوف واالنتصار الوافد، معارك يف دخول

«فلسفة الفارابي: الفلسفة»، تعلم قبل إليه يحتاج وما أرسطوطاليس كتب كمية يف «رسالة الكندي: 5
أفالطون «فلسفة انتهى»، وإليه ابتدأ منه الذي واملوضع أجزائها، ومراتب فلسفته، وأجزاء أرسطوطاليس،
بعد ما كتاب يف أرسطوطاليس غرض عن «اإلبانة آخرها»، إىل أولها من أجزائها ومراتب وأجزاؤها

إلخ. … اليوناني» الكبري زينون رسالة «رشح الطيعة»،
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ولكن ألرسطو تبعية ليس غريه، عىل أرسطو لصالح الغالب يف كانت وإن النتيجة عن النظر
العقل تطابق اإلسالم يجعله والذي والطبيعة العقل اتفاق يف اإلسالم روح إىل أقرب ألنه نظًرا
ألحدهما واالنتصار وآخَرين فيلسوَفني بني التناقض عدم حالة ويف والوحي.6 والطبيعة
وبالتايل ظاهًرا. التناقض كان ما إذا بينهما الجمع يُمكن فإنه صحيًحا التناقض كان إذا
خلًطا ذلك يعني ال النفس، يف آرائهما ضمُّ يُمكن كما الحكيَمني رأيَي بني الجمع يُمكن
اإلسالمي التصور هو واحد كل يف لألجزاء جمٌع بل َفْهم، سوء عن ناشئًا املتناقَضني بني
ثم إلخ.7 … والروح الجسد بني واآلخرة، الدنيا بني واملثال، الواقع بني يجمع الذي الجديد
نفِسه، املوضوع من اقرتابًا وأكثر تجريًدا أكثر أخرى مرحلة إىل العارض املؤلف ينتقل
بعد أشخاصه، عن املستقلة الوافد موضوعات يف بالتأليف وذلك األشخاص؛ عن وابتعاًدا
ويف املقوالت يف التأليف فجاء علوم. يف تندرج مستقلة أبنية إىل املوضوعات هذه تحويل
املوضوعات هذه بدايات عن النظر برصف الشعر ويف إيساغوجي ويف الربهان ويف العبارة
لهذا الرتتيب كان سواءٌ املعرَّب، اللفظ مثل صوتًا املنقول اللفظ يُذَكر وقد أصحابها، عند
عنه يُعربِّ الذي الجديد اإلبداع ولربط التاريخية، بالبداية القارئ تذكري ملجرد لذاك أو
أرمنياس» «باري كتاب مثًال املنقول اللفظ عنه يُعرب الذي القديم بالنقل املعرَّب اللفظ
املقوالت، مثل املعرَّب باللفظ ويُكتَفى املنقول اللفظ عن كلية يُستغنَى وقد العبارة،8 أي
يف الحديث أو كلية، الوافد العنوان بتغيري وذلك تأليف؛ إىل العرض ل يتحوَّ وقد العبارة.9

جديدة.10 قواننَي اكتشاف أجل من ككلٍّ العلم

فيه ناقض فيما جالينوس عىل الرد «يف أرسطوطاليس، عىل الرد يف النحوي» يحيى عىل «الرد الفارابي: 6
اإلنسان». ألعضاء أرسطوطاليس

الفارابي: الفالسفة»، وسائر وأفالطون أرسطو كتاب من املخترص النفس يف القول يف «رسالة الكندي: 7
دار إسالمية» «دراسات يف أرسطو شارًحا الفارابي حنفي: حسن د. أيًضا الحكيَمني»، رأيَي بني «التوفيق

١٩٨٣م. بريوت، التنوير،
كتاب من أرمنياس، باري كتاب يف «تعليق باجة: ابن العبارة»، أي أرمنياس باري «كتاب الفارابي: 8

الفارابي». نرص ألبي العبارة
الشعر». «جوامع الربهان»، «كتاب املقوالت»، «كتاب الفارابي: 9

العلوم يف التأليف أما الشعر». صناعة قوانني يف «رسالة «الفصول»، اليقني»، «رشائط الفارابي: 10
املنطق»، يف املستعملة «األلفاظ املنطق»، يف كتابه الفارابي نرص أبو بها صدر «رسالة الفارابي: فمثل
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تاريخ مؤلفات يف حاليٍّا يتم بما أشبه العرض طريق عن الوافد ثقافة يف التأليف هذا
العرض أن هو حاليٍّا الجامعيِّني األساتذة مؤلفات وبني العرضالقديم بني والفرق الفلسفة.
عىل توقفنا أننا حني يف املحض، واإلبداع الخالص التأليف هي أخرى ملرحلة تمهيًدا كان
عند األمر كان كما أخرى مرحلٌة وتتبعها مرحلًة تتلو مرحلٍة مجرَد نجعله ولم العرض

القدماء.
بداية ومنذ النقل.11 بعد اإلبداع يُمثل الذي التأليف يأتي أشكاله العرضبجميع وبعد
والعرض. والتلخيص الرشح من حجًما أكربُ الكمُّ حيث من اإلبداع الِكنْدي عند الفلسفة
نسبة فزادت الفارابي أتى ثم عارضة. صة ُملخِّ أو شارحة وليست مبدعة بدأت فالفلسفة
أتى ثم حجًما. أكربَ الكمُّ حيث من أيًضا اإلبداع ظل ذلك ومع والعرض والتلخيص الرشح
ناحية من اإلبداع وبني ناحية، والعرضمن والتلخيص الرشح بني الفرق حى وامَّ سينا ابن
ولم التاريخية مصادرها اختَفت كبرية موسوعات يف الفلسفة ِبنْية يف الكلُّ وُوِضع أخرى،
التصحيح ليُعيد ُرشد ابن أتى ثم نفسه. املوضوع وصف أو الخالص العقل بناء إال يظهر
حيث من اإلبداع عىل والتلخيص الرشُح غَلب لذلك صحيح؛ نقل بال إبداع فال البداية منذ
عند والتلخيص الرشح إىل العودة كانت لذلك. األعظم الشارح لقَب رشد ابن وأَخذ الكم،
وخشية، خفيًة اإلبداعات تُطَوى نفسه الوقت ويف النقل َفْهم يف تصحيحية حركًة رشد ابن
الرازي مثل ُرشد ابن بعد الفالسفة جاء ثم املوروث. إىل ًها موجَّ نقًدا منها كان ما خاصة
من تبعه وما أبًدا النقُل يُتَجاَوز لم إذن تلخيص. أو رشح دون خالص بإبداع والطويس
اإلبداع تمويه استطاع الذي رشد ابن عند إال مرحلة أية يف اإلبداع وعرض وتلخيص رشح
مسكويه ابن مثل الفالسفة بعُض آثر لقد بل والتلخيص. الرشح خالل من عنه والتعبريَ
الرشح يف التمهيدية مراحله دون مبارشة اإلبداع يف الدخول الخيام عمر مثل والعلماء

والعرض. والتلخيص
كان بل والعرض، والتلخيص والرشح النقل ملراحل تطوير مجرَد التأليف يكن ولم
عىل التفكري هو آخر رافٌد هناك وكان له. ن مكوِّ وعنٍرص فيه واحد رافٍد مجرَد كله ذلك

زادة: باش قصاب الفصول»، يف املرشد «كتاب الرازي: بكر أبو الكبري»، «املوسيقى املنطق»، يف «كتاب
األفالطونية». العقلية «املثل

أرسطو»، «فلسفة أفالطون»، «فلسفة منها: األول الجزء ضاع التي الفارابي ثالثية يف بوضوح ذلك يُرى 11
السعادة». «تحصيل
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وأصول الفقه أصول مثل الوافد، عن املستقلِة األوىل وإبداعاتها اإلسالمية الحضارة معطيات
الشامل. اإلبداُع ينشأ واملوروث، الوافد الرافَدين، هذَين وباجتماع التصوف. وعلوم الدين
رصٍف محيل موروث إىل تحويله تم قد والوافد واملوروث. الوافد مصدران: إذن للفلسفة
الكالم علوم فهو املوروث أما والتأليف. والعرض والتلخيص والرشح النقل عمليات بعد
يُفكرون متكلمني الكندي مثل الفالسفة أوائل كان وقد لها. الفلسفة نقد بعد وتطويرها
والقَدر، القضاء مسائل يف أو هللا يف التفكري أو والفعل، االستطاعة مثل الكالم، مسائل يف
يف اتضح وكما البليد. به ينتفع وال الذكيَّ يُفيد ال علًما باعتباره كلِّه الكالم علم نقد أو
«املواقف» يف اإليجي عند واضح هو وكما والسابع السادس القرننَي يف املتأخر الكالم علم
الرازي عند الحال هو وكما املتأخرة الفلسفة ففي الكالم. عىل الفلسفة موضوعاُت غلبت
أصول علم املوروث شمل كما الفلسفة.12 عىل الكالم موضوعات غَلبَت املرشقية املباحث يف
علوم أيًضا وشمل مسائله.13 من أكثُر روحه مبارشعليه، غريَ تفكريًا الفلسفة وكانت الفقه،
اإلرشاقية.14 الفلسفة باسم بعُد فيما ُعِرف فيما بطابَِعها الفلسفة طبعت والتي التصوف

والتفسري.15 الفقه مثل النقلية العلوم بعض أيًضا احتوى كما
األخالق يف الخالصة اإلنسانية املوضوعات عىل التفكري يف الخالص اإلبداع قمة وتبلغ
الوافد الفلسفي: التكوين يف األساسيَّني الرافَدين عن النظر برصف والسياسة واالجتماع
مقدمتها ويف الطبيعة. بعد ما مثل الخالصة الفلسفية العلوم إىل اإلبداع ينتقل ثم واملوروث16

كونها»، وزمان االستطاعة «يف فيها»، َجور ال عدل كلها اسمه جلَّ الباري أفعال أن «يف الكندي: 12
عىل النحوي يحيى دليل أن «يف البغدادي: سوار بن الحسن الخري ألبي مقالة امللة». «كتاب الفارابي:
تعاىل توحيده «يف العرشية»، «الرسالة سينا: ابن أصًال»، املتكلمني دليل من بالَقبول أوىل العالم حدوث

امللة». عقائد يف األدلة «مناهج رشد: ابن والقدر»، القضاء «يف وصفاته»،
املقتِصد». ونهاية املجتِهد «بداية يف الفقهي ومنهجه رشد ابن عند ذلك يتضح 13

«رسالة الذِّْكر»، عىل الحثِّ «يف سينا: ابن عظيم»، «دعاء القلبية»، الدعاوي رسالة «تجريد الفارابي: 14
العشق». «رسالة الطري»،

َمدية»، الصَّ تفسري «يف الهجائية»، الحروف معاني يف «النَّريوزية الصالة»، ماهيَّة يف «رسالة سينا: ابن 15
األَحدية». تفسري «يف

املدينة أهل «آراء السعادة»، سبيل عىل «التنبيه السعادة»، «تحصيل يف: الفارابي عند بوضوح ذلك يبدو 16
األخالق»، «تهذيب يف مسكويه ابن عند يتضح كما السياسة»، يف «رسالة املدنية»، «السياسة الفاضلة»،
«يف السياسة»، «كتاب يف: سينا ابن وعند الصفا إخوان رسائل يف ويبدو األصغر». «الفوز األكرب»، «الفوز

إلخ. … األخالق» علم «يف العهد»،
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الرياضية املوضوعات يف التفكري يف الذروة يبلغ ثم النفس.17 وخلود امُلفاِرقة املوجودات
أحد إىل إشارة أو نقد أو جدال دون صورة أتم يف اإلبداع يتمُّ حيث الرصفة والطبيعية
العلم عىل تفكريًا والرازي الكندي عند الفلسفة بدأت لقد املوروث.18 أو الوافد املصدَرين:
وأصبحت لرضبها داخلية بمؤامرة انحرفت ثم الطبيعة. مواجهة يف العقل أي باألساس؛
فا الصَّ وإخواِن سينا وابن الفارابي عند هللا إىل وانعراًجا النفس يف تأمًال إرشاقية؛ فلسفة
والطبيعة العقل نحو جديٍد من عادت ثم ُطَفيل، وابن باجة ابن عند وامتدادها والشيعة
البداية ميزت التي الطبيعية العقلية الفلسفة األول نموذجان: إذن هناك ُرشد. ابن عند
الوسط احتلت التي اإلرشاقية الفلسفة ونموذج والقَدَمني، بالرأس أشبُه هي والتي والنهاية
الفلسفي. الجسم إىل التناسق ليعود دواء إىل حاجة يف الذي البطن باندفاع أشبُه هي والتي
املعتزلة، عند الطبيعية العقلية اإلنسانية األصول بني الدين أصول علم يف التمايز نفس وهو

األشاعرة. عند اإللهية واألصول
لروح طبيعية نتيجة كانت والتي الفلسفة يف السلبية الظواهر بعض من وبالرغم
ونظرية اإلرشاقية، واملعرفة التربيري، والعقل الصوري، املنطق مثل القديمة الحضارة
الكونية، والرضورة النجوم، أحكام وعلم الطبيعية، وثنائية اإللهية، والطبيعيات الفيض،
الفكر تطوير استطاعت أنها إال للدولة؛ الهرمي والتصور النظرية، الفضائل وأولوية
العرض إىل والتلخيص والرشح النقل من واالنتقاَل املجاورة، الحضارات واحتواءَ الديني،
يف القديمة العلوم بكل واإلحاطَة شامل، تصوٍر ووْضَع جديدة، لغة وصياغة والتأليف،
جمعاء البرشية عليها تتفق التي العامة الفلسفية الحقائق إثباَت ثم شامل، موسوعي علم
واإلتيان الخري فعل يف يَظهر شامل عام كمبدأ هللا مثل حضارة؛ كلُّ إليها تصل والتي

إلخ. … الحكم» «فصوص املسائل»، «عيون العقل»، «معاني املفارقات»، إثبات يف «رسالة الفارابي: 17
النفس أن إثبات يف «رسالة النفيس»، الجوهر «بيان مثل: النفس يف تأليفه بكثرة سينا ابن تميز وقد
النفس معرفة يف «رسالة النَّْفسانية»، الُقوى يف «مبحث النفس»، أحوال يف «رسالة جوهر»، االنسانية

إلخ. … الناطقة» النفس عىل الكالم يف «رسالة وأحوالها»، الناطقة
وطبيعة الخمسة الجواهر عن رسائله من الِعلمية الرسائل من الثاني الجزء يف الِكندي عند ذلك يتضح 18
ذلك يتضح كما والجزر. واملد والربودة، والحرارة، والضباب، واملطر، املساء، ولون األقىص، والِجْرم الفلك،
«القانون» يف الطبيب سينا ابن عند التيار هذا استمر ثم الِعلمية. رسائله يف الرازي بكر أبي عند أيًضا
الذي التيار وهو «الكليات». يف الطبيب رشد ابن عند ظهر ثم الفَلك، وعلم العلوية األجرام عن رسائله ويف
املسلمني. عند والفَلك والطبيعة الرياضة علماء وباقي والطويس والخوارزمي حيان بن جابر خرج منه
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بِقَدمه القول من الحرج وعدم فيه، الفعل أجل من العالم َخلق وإثبات الصالح، بالعمل
ووظيفة دور للفلسفة كان الكيل.19 العقل خالل من الفردية النفس وخلود العتباره، ا ردٍّ
وما دورها وما اليوم الفلسفة وظيفة هي ما نتساءل: تجعلنا إنجازات لها وكانت ورسالة

قدَمتها؟ التي اإلنجازات هي وما رسالتها،

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية»، «دراسات يف الفلسفي»، «تراثنا حنفي حسن د. 19

141





للفلسفة: الثالثية الِبْنية سابًعا:
والتاريخ غياباإلنسان

إىل األمر وصل حتى متفرقة موضوعات يف الفارابي عند واستمر الكندي عند التأليف بدأ
الِبنية هذه انتقلت وقد واإللهيات. والطبيعيات، املنطق، ثالثية: ِبنْية لها فوضع سينا ابن
فيه اجتمعت الذي هيجل حتى الحديثة العصور وإىل بل األوروبي، الوسيط العرص إىل
الفلسفية». «املوسوعة يف خاصة السواء، عىل الحديثة والعصور الوسيط العرص فلسفاُت
نظرية إىل جديد تحول مع الحديثة األوروبية الفلسفة إىل الثالثية البنية هذه انتقلت ولقد
أعرف؟ وماذا أعرف؟ كيف ثالثة: أسئلة عىل إجابة القيم؛ ونظرية الوجود ونظرية املعرفة
الدين: أصول علم يف الثالثة الرئيسية املوضوعات من البداية يف ذلك كل نشأ وقد آُمل؟ ماذا

(السمعيات). النبوات إىل باإلضافة واإللهيات، الوجود، ونظرية العلم، نظرية
بدون والفلسفة بالنفي. حتًما اإلجابة لكانت بنية؟ االن لدينا للفلسفة هل سألنا: فإذا
الكندي عند بداياتها يف القديمة الفلسفة كانت كما متفرقة موضوعات يف تأمالت مجرُد بنية
املتناثر التفكري أي البدايات؛ مرحلة يف وهي اآلن، لدينا الفلسفة هل سألنا: وإذا والفارابي.
ملرحلة تمهيدية مرحلة عامة، وإنسانية ورياضية علمية متفرقة موضوعات يف املشتَّت
اإلجابة لكانت املوضوع؟ وحدة إىل املسائل تفتت من الفلسفة فيها تتحول تاليٍة أخرى
حركاته وحرية املستقبل، عىل ُمصاَدرة من اإلجابة هذه يف يكون مما بالرغم بالنفي، أيًضا

إبداعه. وإمكانات



األول) (الجزء فلسفية دراسات

قد أنه إال وأشكال، قضايا منطُق وتقليدية، صورية من عليه يبدو مما بالرغم فاملنطق،
يُعادل سينا ابن عند للفكر بالنسبة فاملنطق الجديدة. الحضارة ر تصوُّ عىل ِبناءً تركيبه تم
وهو صواب منطق إىل املنطق وينقسم الخطأ. من يعصمان كالهما للعقل، بالنسبة الوحي
وظن، يقني إىل الوحي منطق ينقسم كما فسطة، والسَّ الجدل وهو خطأ ومنطق الربهان،
هو اليقني فمنطق الجديدة. الحقيقة تصور يف الوافدة املنطق مادة إدخال َسُهل وبالتايل

والسفسطة. الجدل هو الظن ومنطق الربهان،
والعبارة املقوالت فيه: األوىل الثالثة املباحُث أصبحت املنطق قمَة هو الربهان كان وإذا
والسفسطة الجدل يف عليه تطبيقاٍت له التالية األربعة واملباحُث له، مقدمات ثالَث والقياس
فإن الفكر أشكال تتضح عليها التي املنطق مادَة اللغة كانت وإذا والشعر. والَخطابة
املنطق واللغة. املنطق بني تطابق إذن هناك الوحي. يف التعبري وسيلُة أيًضا هي اللغة
وخرب. مبتدأ والجملة ومحمول، موضوع والقضية وُجَمل، ألفاظ واللغة وعبارة، مقوالت
تصور يف اليونانية الحضارة ووضع املوروث، إىل الوافد إحالة هو اللغة إىل املنطق إحالة
متَّى بني والنحو املنطق بني الشهرية املناظرة يف وضح ما وعىل اإلسالمية، الحضارة
نَسق من املنطق يف ملا نظًرا العقل؛ فَقِبَله العقل عىل املنطق عرُض تم وقد والسريايف.
لثالث املوازيان والربهان: متوازيان، خطان والقياس خط، والعبارة نقطة، املقولة هنديس.

والوحي. املنطق تطابُق ظهر السمع؛ أساس والعقل عقيل املنطق ألن فنظًرا متوازيان.
التي املنطق أنواع باقي عن عزله يُمكن وال الفالسفة، مقرتحات فقط هو هذا ولكن
ومنطق الصوفية منطق مثل والعداء، والرفض النقد موقَف الفالسفة منطق من تقف
صبُّه أمكن وإن خالص، وجداني منطٌق وهو اإلرشاق منطَق الصوفية قدَّم فلقد الفقهاء.
الواقع عىل اعتماًدا والتجِربة الحسِّ منطق الفقهاء قدَّم كما القياس.1 أشكال يف أيًضا
ككلٍّ املنطق إىل النظُر لجيلنا يُمكن إذن العامة. وللمصالح للمنفعة تحقيًقا واملشاهدة؛
الواقع ومنطق الصوفية، عند الشعور ومنطق الفالسفة، عند الخالص العقل منطق واحد،

التاريخ. ومنطق االجتماعي الجدل عليه ونُضيف الفقهاء، عند
الطبيعة رسم إىل أقرُب مثالية، عقلية طبيعيات تبدو كما فهي القديمة الطبيعيات أما
من وترتيبها تصورها أن إال الوافد من مادتها أن من الرغم وعىل الطبيعة. علم إىل منها

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية» «دراسات يف والفينومينولوجيا»، اإلرشاق «حكمة حنفي: حسن د. 1
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والتاريخ اإلنسان غياب للفلسفة: الثالثية الِبنْية سابًعا:

بطبيعيات أشبُه والنفس، الحيوان إىل والنبات املعادن من صاعد، نحٍو عىل أعىل إىل أسفل
هي إنما ذاتَها املراتب هذه أن كما الطبيعة، بعد ما إىل الطبيعة من واالرتقاء الصوفية
أكثَر وما الكون، وآيات الطبيعة مظاهر يف للتأمل لدعوته وتحقيق الوحي، من هات توجُّ
اليونان: ثنائيات بني التطابق وكأن الوحي يف والنفس والحيوان والنبات املعادن وصف
املعلول والفعل، القوة والحركة، السكون والكم، الكيف ة، واملادَّ الصورة والعَرض، الجوهر
التمييز يستحيل أنه وكما الوحي. يف الطبيعة لوصف املثايل الطابَع وبني إلخ، … والعلة
اآلية بني التمييز يستحيل كذلك امليتافيزيقا، علم وموضوعات الطبيعة علم موضوعات بني
كان سواءٌ واحد، فالعلم اإلسالمية. الفلسفة يف الذات وِقَدم الحدوث دليل بني وداللتها،
إىل مقلوبة طبيعيات واإللهيات أسفل، إىل مقلوبة إلهيَّات الطبيعيات إلهيات؛ أم طبيعيات
موطن فهي النفس أما الِقَدم. عن والحدوث هللا، عن العالم فصل استحال لذلك أعىل.
إذن أسهل ما للنفس، بُعدان كالهما املثال. وعالم الواقع، عالم العاَلَمني؛ بني االلتقاء
كيفية معرفة األوىل: بطريقتنَي؛ وذلك القديمة للطبيعيات معارصة دالالت عىل الحصول
أجل من للشعور طبيعي بُعٍد إىل أي معارصة، طبيعيات إىل القديمة الطبيعيات تركيب
الكشف والثانية: والحرام. الحالل ثنائيات تُغذِّيها والتي املوروثة الثنائيات عىل القضاء
والوحي العقل تطابق لتحقيق الطبيعة يف اإلنسان ووضع لإلنسان، الطبيعي البُعد عن

والطبيعة.
أي والعقل؛ النفس هو منها يبقى ما فإن مقلوبًة طبيعياٍت اإللهيات كانت وإذا
والسياسة واالجتماع األخالُق ذلك يف ويدخل وعَملية، نظرية ُقًوى هو حيث من اإلنسان
الطبيعيات بني ا محاَرصً ترُكه يُمكن ال فإنه عرصنا يف الجانب هذا ألهمية ونظًرا والتاريخ.
ِبنية تكون وبالتايل مستقًال. قسًما يُصِبح أن دون بينهما ربط كعنِرص القديمة واإللهيات
الصفا إخوان حاول ما وهو اإلنسانيات. اإللهيات، الطبيعيات، املنطق، رباعية: الفلسفة
هذا يف املهمة وتكون والرشعية». الناموسية «العلوم وه سمَّ فيما الرابع القسم يف إضافتَه
إىل والرذائل الفضائل ثنائية ومن االجتماعية، األخالق إىل الفردية األخالق من االنتقاَل الجزء
وأخالق العليا، للطبقة والنهي األمر أخالق االجتماعية: للطبقات طبًقا االجتماعي توظيفها
املدن وصف إن الدنيا. للطبقة والقهر الفقر وأخالق الوسطى، للطبقة والنظام القانون
االجتماعي الجدل تحليل ولكن يكون، أن ينغي عما التعبريَ هو األمر دام ما سهٌل الفاضلة
تحقيق إىل واألقرب األنفُع هو التقدم ورشوط االنهياِر أسباب ومعرفة الناس واقع ووصف
وكَسبوا البدن وفناء النفس خلود إثبات يف أفاضوا قد القدماء كان وإذا الناس. مصالح
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

وقحط جوع من فمآسينا البدن؛ مآيس وصف يستطيعون امُلحَدثني فإن النظرية املعارك
تدبري سوء من آتيٌة كلها املكان؛ وضيق والنظافة واإلسكان املواصالت يف ومشاكلنا وُعري،
واإلبقاء تجاوزها عىل الصفوة قدرة عن النظر النفسبرصف مشاكل تنشأ هنا ومن البدن.

البدن.2 رضورات عن رغًما النفس، طهارة عىل

االجتماعي»، الوعي إىل الفردي الوعي «من ثالث: دراسات يف املعارص اإلسالمي فكرنا تطوير حاولنا 2

دراسات القديم؟»، تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا القديم؟»، تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا
١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية،
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من؟ مسئولية خامتة: ثامًنا:

ماهيَّة عن يُعرب الذي الثالث الطرف وإضافة األمة. وحال والرتاث الفلسفة يف بحث هذا
هو بما أشبَه والرتاث الفلسفة يف البحث كان وإال رضوري، األوَلني الطَرَفني بني العالقة
العربي الفلسفي املؤتمر مهمة وتلك الجامعية. ومحارضاتنا العلمية نداوتنا يف حاليٍّا سائد
إلبداعات الطبيعي املوطن تكون وفعًال، تحقيًقا عربية فلسفية جمعية من منه ينبثق قد وما
أيًضا انتظروا وكما األمة، وعلماءَ والَعْقد الَحلِّ أهل طويًال الناس انتظر أن بعد ة األمَّ فكر
وتلك املخلص. ينتظر الجميع زال وما الحصان.1 أمام العربة وَضعوا الذين األمر أُويل
العرص، ألحداث وبرؤيتهم بالرتاث بوعيهم يشء كل وقبل أوًال الفلسفة أساتذة مسئولية
الذين األمة علماء بفضل القديم تراثنا ن تكوَّ وقد كمواطنني. وبممارستهم كعلماء بفكرهم
العالم بني العضوية الوحدة تحقيق إن العقائد. وشكَّلوا املذاهب، وصاغوا املدارس، أسسوا
وحال والفلسفة الرتاث بني الجمع إىل السبيل هو املواَطنة وواجب العلم حق بني واملواطن،

األمة.
يف أو العامة الدراسات يف سواء األساتذة، يُشكِّلهم الذين ثانيًا الطالب مسئولية إنها ثم
يتأثَّرون املواطنة، وواجب العلم حق بني أيًضا يجمعون ومواطنني كعلماء العليا، الدراسات
الفلسفة نشأت فقد وعلني. رصيح حوار يف بديلة، مذاهَب ويُكوِّنون عليهم، ويردُّون بهم
مردوٌد والكل رادٌّ فالكل العقائد. بني وخالف املذاهب بني لحوار نتيجًة كلُّه الرتاث نشأ كما
الطالب ليس بديل، موقف وله إال موقف من وما مناقضة، ُحجٌة ولها إال ُحجٍة من وما عليه.

عقب. عىل رأًسا لفكرنا وتغيريٌ قلٌب أو علينا، وزيادٌة لنا، تطوير ولكنهم منا، نسخًة

١٩٧٩م. (أيلول) سبتمرب عربية، قضايا األحرار؟» املفكرون أم األحرار «الضباط حنفي: حسن د. 1



األول) (الجزء فلسفية دراسات

العلماء بني الفكري الخالف يف التام الحياد عىل تقف أن ثالثًا الدولة ملسئولية وإنها
سامعة. والسلطة ناصح والفكر ُحجة، ليست فالسلطة املذاهب. بني االختيار حرية ويف
ويُبايعون ممثليهم، يختارون الناسالذين يُخاطبون املفكرين ولكنَّ ُمفكروها ليسللسلطة

واختيار. وبيعة، عقد، فاإلمامة أمورهم، والة عىل ويعقدون أئمتهم،
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االجتامعي1 الرتاثوالتغري

للتنمية االجتماعية القضايا عن القومي التخطيط معهد نظمها التي العلمية الندوة يف املبحث هذا أُلِقَي 1
١٩٨١م. مارس القاهرة، واملتغريات» «الثوابت مرص يف





البرشية املجتمعات أنواع أوًال:
تراثها إىل بالنسبة

تحتفظ تراثية مجتمعات بأنها الحيوية املجتمعات من غريها عىل البرشية املجتمعات تمتاز
األجيال إىل السابقة األجيال ترويه ثم شفاًها تَحفظه أو آثارها، وتُدون املايض بتاريخها
حياة ُحِفظت كما والحفائر واآلثار النقوش بعلم اإلنسانية تاريخ ارتبط هنا ومن الالحقة.
كانت فإذا واملقابر. املعابد حوائط عىل امللك وُخلِّد والحوليات، السجالت يف املجتمعات
فإن والخطأ، املحاولة من وتَعلُّمها سلوكها يف السابقة تَجاِربَها تحفظ الحيوانية عات التجمُّ
وحدها إذن هي البرشية التجمعات كتابة. وتُدونه التاريَخ هذا تحفظ البرشيَة التجمعاِت
فلسفة أكدته ما وهو روحها، ومرآَة حياتها سجلَّ تاريخها كان وبالتايل تاريخ، لها التي

البرشية. الحضارات
باملجتمعات ى يُسمَّ ما األول أنواع: ثالثة عىل تراثها إىل بالنسبة البرشية واملجتمعات
ومستقبَلها، وحاَرضها ماضيَها تراثُها فيها ن يُكوِّ التي الرتاثية املجتمعات وهي «البدائية»
ويقوم وفكرها واقعها عن بديًال ويكون حياتها، وأسلوَب وفلسفتَها وفنَّها دينَها ن ويُكوِّ
يحدث بل قصدي، اجتماعي تغريٌ يحدث ال املجتمعات هذه ويف ومعرفتها. عملها مقام
وأساليب السحر بوسائل إيهاًما أو والخطأ، للمحاولة طبًقا العَملية الحياة أساليب يف تقدُّم

الخرافة.
الغربية املجتمعات أو الحديثة املجتمعات أو «املَدنية» باملجتمعات ى يُسمَّ ما والثاني
وحاَرضها ماضيَها ن يُكوِّ ما يوًما تراٌث فيها كان التي الالتراثية املجتمعات وهي املتقدمة،
والعقل الحديث العلم مع الرتاث هذا جوانب بعض تعاُرُض لها ف تَكشَّ ثم ومستقبَلها
أوًال دته فنفَّ الحر، االجتماعي الَعقِد عىل تقوم التي العرصية املدنية الحياة أو البسيط



األول) (الجزء فلسفية دراسات

والنزعة الحديث والعلم الجديدة املعرفة مع اتفق ما إال منه تستبِق ولم ثانيًا، وترَكتْه
الجديد. وأنصار القديم أنصار بني وامُلحَدثني، القدماء بني فاصلة معركة بعد اإلنسانية

املجتمعات وهي حديثًا املتحررة املجتمعات أو «النامية» باملجتمعات ى يُسمَّ ما والثالث
الواقع إىل الرتاث من الخروج تُحاول والجديد، القديم بني انتقال مرحلة يف زالت ما التي
والالتراثية، الرتاثية النماذج عليه وتُعَرض واملعارصة، األصالة قضايا فيه تُثار والذي
املجتمعات، هذه يف والتواصل االنقطاع تيارا ويتجاذبه والتجديد، التقليد بني ويتأرجح
والتغريُّ «الرتاث قضية فيها تُثار والتي بعد القضية فيها تُحَسم لم التي مجتمعاتنا وهي
وحققت االستعمار جابهت أن العرصبعد عىل تُشارف تراثية مجتمعات فهي االجتماعي».

الشاملة. االجتماعية التنمية وبدأت الوطني االستقالل
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الرتاثي النموذج ثانًيا:

جماعات يف أيًضا يوجد قد بل «البدائية» املجتمعات يف فقط يوجد ال الرتاثي والنموذج
باسم االجتماع علماء يصفها لذلك املدنية. املجتمعات داخل Sub-groups تحتية محلية
عيوب عدة النموذج لهذا يكون النامية املجتمعات يف لنا وبالنسبة .Primitivism «البدائية»

وأهمها: رئيسية،

تقدم هو أخرى غاية لتحقيق وسيلة مجرَد وليس ذاته يف غاية أنه عىل الرتاث يُؤَخذ (١)
تناولها يُمكن وال عليها، يُحَرص ذاتها حد يف قيمة فالرتاث املجتمعات. ونهضة الشعوب
اإليمان مضمون هو روحية. قيمة ذاته حد يف وهو القيم، مصدر الرتاث التغيري. أو بالنقد
بإعمال أو اإلنساني بالبحث تدنيسه يمكن ال الذي «املقدَّس» هو التاريخ». يف «املطلق أو
شيئًا والدين الرتاث يكون الحالة هذه ويف «العلماني». أو «الدنيوي» إىل بتحويله أو العقل،
النبوي. والنَّْفح اإللهي الروح صنع من وكأنه اإلنساني، اإلبداع صفة عنه وتُنَفى واحًدا،
كفر عليه والثورة له، الخضوع يجب املصائر، ويُحدد املجتمعات، ه ويُوجِّ الناس، يف يفعل
الرضيح ويضم والعقائدية، والفقهية الصوفية واملؤلفات املقدَّسة الكتب ويشمل وإلحاد.

عطور! وبائع عمامة صاحب وكلَّ والويل
وواقع، فكر فهو له، موجًها أو منه جزءًا وليس الواقع عن مستقالٍّ الرتاث يكون (٢)
عن بديًال ويكون إلخ. … وسيف مصحف ودنيا، دين ونظام، تصور ورشيعة، عقيدة
أن ينبغي ما بني الخلط ويتم الرتاثي، الواقَع محلَّه ويُِحلُّ الحايل، الواقع يَْطرد الواقع،
األقل عىل أو والفرع. األصل بني األصوليني بلغة أو والواقع، املبدأ بني كائن، هو وما يكون
من واقًعا يقبل ال فالرتاث الرتاثي، للواقع طبًقا نفسه ع يُطوِّ أن الحايلِّ الواقع عىل ينبغي
كل احتواء عىل وقادر ع ومرشِّ ُملِزم الرتاث عليه. يثور أو منه يهرب أو عنه يندُّ خارجه
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ال نفسه، عىل مغلق واملادة، الروح والغري، األنا واملوضوع، الذات هو الرتاث خارجه. يشء
إليه. النَّفاذ يمكن

تراث مع التوفيق أو الرتقيع يقبل ال كله، يُرَفض أو كله يُؤَخذ يتجزأ ال كلٌّ الرتاث (٣)
منه ذاته، إىل ويعود ذاته من يبدأ نهاية، وال له بداية ال واحدة وحدة الرتاث مغاير. آخر
الحق بني وسط فال بينهما، وسط وال كافر، أو مؤمن الناسصنفان: املنتهى. وإليه البداية
مستغلقة جماعات إىل الرتاثية الجماعات تحولت لذلك والخطأ. الصواب بني أو والباطل
ن وتُكوِّ وتُهاجر بل فيها، هو ملن إال تُطيع أو تسمع وال بينها فيما تتزاوج نفسها عىل
بعد إال غريها مع تتعامل ال املدن أطراف عىل أو الصحراء ربوع يف متطهرة كليًة جماعات

الضد. إىل الضد ومن النقيض، إىل النقيض من التحول
وال تتغري أو تتطور ال أبدية حقيقة واملكان، والزمان التاريخ خارج الرتاث يكون (٤)
بني فرق فال فيه، ويطويهما واملكان الزمان يشمل نظر. وجهة أو تفسري أو لتأويل يخضع
خصوصيات أو املجتمعات نوعية أو التاريخ ملراحل وجود وال ومستقبل، وحارض ماٍض
أصول سبيل يف الفقه بأصول التضحية وتمت كلية، للحارض التنكُّر تم وبالتايل، الشعوب.
منهم أكثر مبدأ عن معربين الرتاث أصحاب وأصبح الرشيعة، عىل العقيدة وغلبَت الدين،
هو يكون املايض، يف ذهبي عرص يف لديهم التاريخ يقف له. ومغريين الواقع يف عاملني
التطور، املايضواختزال إىل بالرجوع إال الشعوب تتقدَّم ال ثم ومن والزمان. الخلود اْلتقاءَ
ويعيشون الحارض يف املاَيض يعيشون أولُها. به صلح ما إال األمة هذه حاَل يُصلح فال

األرواح. وخلود املعاد، باستثناء غائب واملستقبل املايض، الحارضيف
يبدأ حتى األساس من هدمه بل إصالحه أو تطويره يمكن وال مدان، كله الواقع (٥)
واملوت البناء، يسبق فالهدم السماء. يف وفرعه ثابت أصله راسخة، أسس عىل الجديد البناء
كان وملا بالطبيعة. موجود هو ما عىل البداية من خري الصفر من والبداية الحياة، رشط
عدائيٍّا الرتاث يبدو ثَم ومن البناء، يبدأ حتى ينتهي ال الهدم فإن قائمة والحياة باقيًا، الواقع
لم باٍق والواقع أنفسهم بتدمري أصحابه ينتهي ما رسعان عليه، خارًجا له، رافًضا للواقع،
استعىصالواقع وملا الخارسة. الضائعة الطهارة هذه وتتحرسعىل تندم واملجتمعات يتغري،

الَقبول. دون والرِّفعة اإليجاب، دون السلُب فظهر البناء، يأِت ولم الهدم طال
سة، املؤسِّ الطليعية الصفوة طريق عن املجتمعات وتغيري االنقالبية، العقلية تتولد (٦)
عن والدفاع والعدوان، البغي ُقوى ومواجهة األمة، تجنيد عىل القادر الجديد، القرآني الجيل
املجتمع حياة ثم أوًال الفرد حياة يف االنقالب يحدث البرش. حاكمية لتقويض هللا حاكميَّة
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وبالتايل األوردية. اللغة يف أيًضا واضح هو ما عىل انقالٌب والثورة انقالب، فالتغريُّ ثانيًا،
شبه رسي بَجهاٍز األرض، فوق منه أكثر األرض تحت عالنية، ال ا رسٍّ الخفاء، يف العمل يتم
املسلَّح. والبوليس الجيش بقوة عليه فتقيض القائمة السلطة تكتشفه ما رسعان عسكري،
وإحالل الحاكمة الزمرة لتبديل السيايس واالغتيال املسلح العنف استعمال من ضري وال

محلَّها. املؤمنة الصفوة
وامتثاًال إلرادته وتنفيذًا لحاكميته، وتأكيًدا حقه، عن دفاًعا هللا باسم كله ذلك ويتم (٧)
لسلطانه وتأكيًدا حقوقه عن دفاًعا اإلنسان، باسم يتم وال وثوابه. أجره يف وطمًعا لطاعته،
اإلنسانية، النظرة غابت وبالتايل كريًما. حرٍّا دنياه يف يعيش حتى العامة ملصالحه وتحقيًقا
ألنهم سلوَكهم؛ الرتاث دعاة عند شعوريٍّا يُربر وهللا القسوة. وظهرت الرحمة، ونقصت
طاقته وتجمدت قواه، وتقلصت وخاف، اإلنسان انزوى باسمه. الرشع عن يُدافعون
ليس هللا وكأنَّ واإلشباع، التعويض مظاهَر والحرماُن الكبُت فولَّد طبيعته. وُضِغطت
يجعله ولم والبحر الرب يف آدم بني يُكرِّم لم هللا وكأن دفاع، إىل حاجة ويف العاملني عن غنيٍّا

العاملني. سيد
الرتاث أصحاب انغلق حتى اآلخرين مع ويُرَفضالحوار والتشنج، التعصب ويسود (٨)
وذواتهم أشخاصهم يرون نرجسيني، فأصبحوا الحساب، من اآلخرين وأسقطوا الذات عىل
وانقسمت الوطنية الوحدة استحالت وبالتايل الباطل، سواهم وما الحق هم اآلخرين. مرآة يف
منهما كلٌّ ويحمل اآلخر، أحدهما يُكفر َخْصمان متعارَضني، متصارَعني فريَقني إىل األمة
قوى بني الشقاق فيحدث اآلخر، ضد فريق كل الدولة وتستعملهما اآلخر. وجه يف السالح
دعاة انشق ما إذا أعظم الخطورة وتكون االجتماعي، التغري عملية وتتوقف املعارضة،
وما وصواب حق عىل أنه يدَّعي فريق كل بينهم، فيما الخالفات ودبت أنفسهم، عىل الرتاث

الباطل. دونه
السطح عىل التغري فيظهر املضمون، تغيري يصعب حني الشكلية املعارك وتسهل (٩)
والحجاب، بالشفتنَي والتمتمة اللحى، إطالة مثل البدن، وصورة خاصة اللباس مظاهر يف
للمعارك واإلعداد الترسع، وعدم االستعداد بُحجة والطقوس؛ الشعائر وإقامة والصالة
التنمية مجتمعات يف الوهمية املشاكل وتُثار يتغري، ال االجتماعي الواقع فيبقى القادمة،
والفقر والبؤس الضنك يجد وال ، مصىلٍّ إلقامة التجمهر أو اإلناث، عن الذكور فصل مثل
رائحة عىل استقاللها ويضيع األمة، وتستسلم املرتَفون، ويرتفع له، يتصدَّى من والجوع

الحجاب. ومعارك الرتاث كتب ومعارض العطر
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حركة إليقاف دعامة خري الرتاثي النموذج يف املحافظة القوى تجد ما ورسعان (١٠)
يف رشعيتها تجد وبالتايل األصول، عىل وتُحافظ بالقديم، فتتمسك االجتماعي، التغيري
يُخفي كقناع وتستعمله وراءه وتختفي املبدأ يف وتتأصل الواقع، يف فقدتها أن بعد الرتاث
وأصبح املحافظة، النظم يف الرتاثي النموذج عمَّ لذلك األمة، ثروات ونهب الواقع يف التسلُّط
والصالبة األصالة قيم وتحولت األرسي، والنظام القبَيل، والُحكم العشائري اإلقطاع ِدعامة
املحافظة. للنُظم دعامة خري القديمة القيم وأصبحت االجتماعي، للتغري موانَع إىل واإليمان
اتُِّهَمت وإال القائم النظام أو القديم ملواجهة وسيلة أية لديها االجتماعي التغري قوى تجد وال
الجماهري. ثقافة عىل الغالب التيار هو املحافظة كانت إذا خاصة املجتمع، عىل بالخروج
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بالقديم الصلة يقطع الالتراثي. النموذج يظهر عليه فعل وكرد الرتاثي، النموذج مقابل ويف
عوراِت اكتشاف بعد الخالص اإلنساني وبالجهد واملعرفة العلم من أسس عىل الجديد لبناء
القديم، من بالتخلُّص مرهوٌن الجديد نحو فالتقدم الجديد، العلم أمام ثباته وعدم الرتاث
ظهرت وكما اآلن. وحتى السادسعرشخاصة القرن يف األوروبي درسعرصالنهضة وهو
النمط عىل العلمانية العلمية التحديثية الحركات أيًضا ظهرت محلية كتجمعات «البُدائية»
وأهم الخارج. من مجتمعاتنا عىل مفروضٍة Super-Groups فوقية عات كتجمُّ األوروبي

النموذج: عيوب

ال األطراف ويف الجوهر، يف ال العَرض ويف العمق، يف ال السطح يف تغيري يحدث (١)
اللباس يتغري كما الالتينية، الحروف إىل اللغة يف الوطنية الحروف مثًال فتتغري املركز. يف
العربية واملنازل الغربية، املوسيقى إىل الرشقية واملوسيقى األوروبي، اللباس إىل الوطني
اللغات إىل العربية واللغة األجنبية، املدارس إىل الوطنية واملدارس الحديثة، املنازل إىل
وكان أوروبا، من قطعة تُصبح الرشق من جزءًا البالد تكون أن من وبدًال األوروبية،
يقول وكما التغريب، يف والوقوع الُهِوية عىل والقضاء اآلخر، وتقليد األنا ترك هو التحديث

جاهليَّة.» والروُح الحضارة، قرشَة «َلِبسنا الشاعر:
وتجارة وزراعة صناعة من املدنية الحياة مظاهر يف الخارج يف التقدم يحدث (٢)
وانتظار الزراعة بعقلية التصنيع فيُقام الداخل. يف التخلف من أساٍس عىل ولكن وعمران،
سيُحرضعقليته التصنيع وكأن الحصاد، وانتظار الحبوب وبذر األمطار، وسقوط الفيضان
الزراعي اإلصالح ومديريات مزارُع وتُقام واآللية. والتنظري الزمان يف قيَمه ويُفرز معه
القطاع بعقلية التجارة يف العام القطاع ويُدار بريوقراطي، بنظام أو اإلقطاع بعقلية



األول) (الجزء فلسفية دراسات

يف املحافظة وتظهر التحديثية، النخبة َدور بانتهاء التقدم ينهار ما فرسعان الخاص.
الخارجية. املظاهر تغيري بمجرد عبورها يُمكن ال تاريخية كمرحلة التخلُّف ويبدو األعماق،
يف تغيري يحدث كما واالقتصادية واالجتماعية السياسية األنظمة يف تغيري يحدث (٣)
القديمة األنظمة تعود ما فرسعان القيم. أنساق يف ُمواٍز تغيريٌ يقع أن دون االجتماعية األبنية
هذا أحدثت التي االجتماعي الَحراِك ُقوى اختفاء بمجرد القديم الِقيَم نَسق مع متطابقة
الوحيد الواقعي األساس هو القيمة نسق وكأن السياسية. السلطة موقع يف وهي التغيري
األبنية أو التحتية األبنية أولوية حول وآراؤها األيديولوجيات اختلفت مهما االجتماعية للبنية
األرض، مفهوم دون والتعمري التحرير ويتم التقدم، مفهوم دون التنمية فتحدث الفوقية.

اإلنسان. مفهوم دون الخدمات ُرقعة وتتَّسع
من طبقتان فيها وتتجاور الوطنية، الشخصية يف انفصاٌم يحدث لذلك ونتيجًة (٤)
مستوردة. تقدمية منقطعة حديثة والثانية أصيلة، محافظة متصلة تاريخية األوىل الثقافة؛
يف االشتباه ويحدث لها، تطويًرا تكون أو منها تنبع أن دون األوىل فوق الثانية وتُوَضع
طبقة وفوقها اإلسالم من راسخة طبقة وبولندا؛ تركيا يف الحال هو كما القومية الشخصية
املاركسية من طبقة وفوقها الكاثوليكية من راسخة وطبقة األوىل، يف الغربي التحديث من
بني واإلسالمية العربية مجتمعاتنا يف حادٌث هو وكما فريَقني إىل األمة وتنقسم الثانية. يف

العلماني. التعليم وأنصار الديني التعليم أنصار
ساعة ففي األفعال؛ ردود تحدث الطبقتنَي بني السطحي التجاور لهذا ونظًرا (٥)
األعماق، تثور السطحية، تحديثها مناهج فشل الشعوب ترى وعندما الشدة وأوقاِت الهزائم
كما الحداثة مظاهر لجميع الرافضة الدينية والحركات السلفية ونظهر فعل، ردُّ ويحدث
من بكثري أقوى لألعماق التاريخي فالثقل واإلسالمية. العربية مجتمعاتنا يف اآلن حادٌث هو
وبدل لآلخرين. امُلحَدث تقليدها يرجح الشعوب لرتاث التاريخي والرصيد السطح. ة خفَّ
ن وتُحصِّ ضده، مناعة الشعوب وتكتسب التغري، مسار يُوَقف االجتماعي التغري يحدث أن

العرص. آفَة باعتباره منه نفسها
املجتمعات هذه مثل مرت أن يحدث لم املتجاورتنَي الطبقتنَي هاتنَي لوجود ونظًرا (٦)
بني االختيار وإعادة الرتاث بناء إعادة فيها يحدث التجديد، إىل الرتاث من انتقال بفرتة
وتتميز االجتماعي. التغري بواعث منه وتستمد التقدم، ُمعوِّقات عىل يُقَىض بحيث البدائل
اإلنسان، وبحرية بالعقل اعتزاًزا التنوير أو بالليربالية ى يُسمَّ ما بظهور االنتقالية الفرتة هذه
والجديد، القديم بني املتوسطة الحلقة وهي التاريخ، وتقدم الطبيعة استقالل عىل وتأكيًدا
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أجيال. عدة عرب مرتاكًما اجتماعيٍّا تغريًا باعتبارها الثورة إىل الرتاث من االنتقال ووسيلة
إىل اإلقطاع من السوفيتي االتحاد انتقل كما الليربالية إىل الحاجة بولندا يف ظهرت ثم ومن
حركات وظهرت الحرية، إىل الحاجة فنشأت املتوسطة، املرحلة بهذه املرور دون االشرتاكية

املنشقني. أصوات وسمعت املعارضة،
سيطرت للتحديث لة املؤهَّ التكنوقراط وطبقة بالتنمية منوًطا التحديث كان وملا (٧)
طليعي حزب يف نفسها تنظيم يف األقلية هذه وأخذت القديمة، األغلبية عىل الحديثة األقلية
الصفوة عقول يف التحديث وأصبح الدولة، وَجهاز املديرين طبقة يف أو أحرار ضباط يف أو
مضمونها من تُفرَّغ ثم التحديثية القرارات فتصدر الجماهري. لدى شعبيٍّا وجدانًا وليس
أو الناس، عليها يتهكم الشعارات من مجموعة إىل التحديث َل ويتحوَّ فراغ، إىل تنتهَي حتى

التاريخ. يف إعالًما تبقى
التفاهم لغة الختالف نظًرا الشعبية؛ قواعدها عن بالعزلة الثورية الطالئع وتنتهي (٨)
الوعي درجة الختالف ونظًرا املوجهة، واألهداف البواعث الختالف ونظًرا والتخاطب،
عزلتها، يقيضعىل شعبي جماهريي نظام إقامة يف تفشل ما وغالبًا واالجتماعي. السيايس
وال الصالونات، أحاديث إىل وتتحول والفن، الثقافة يف مغلقة دوائَر إىل تنتهي ما ورسعان
يستمر السيايس اإلبداع يتوقف فعندما األوىل. وبوادرها الثقافية الحركة تاريخ يف إال تبقى

لها. تطهريًا والشعر للنفس، عزاءً الفن ويُصبح الفني، اإلبداع
الوالءُ أحيانًا يتحول الطوق؛ خارج منها املخرج وإيجاد العزلة، لحدة وكًرسا (٩)
لجهودهم ومؤيًدا لهم حليًفا االجتماعي التغري قادة يجد حتى لألجنبي الوالء إىل الوطني
كانت وإن الغربية. للنظم الوالء ظهر ليربالية تحديثية كانت فإن ملرشوعاتهم. ومعينًا
األصالة، وتضيع الوطنية، الروح وتخمد الرشقية. للنظم الوالء ظهر اشرتاكية تحديثية
شكَّت ما فإذا التبعية. وتسود االستقالل، وينتهي التقليد، ويعمُّ الخصوصية، حي وتمَّ
تُحارصها. أخرى طالئُع وظهرت العزلة، ازدادت االجتماعي التغري قادة والء يف الجماهري
الرِّدة، فتحدث االجتماعي، التغري حركات ضد الجديدة الطالئع هذه تكون ما وغالبًا

التغري. حركات وتتوقف
قوى ضد يحميها درًعا وأخذت الرتاثي، للنموذج املحافظة القوى تمثلت وكما (١٠)
تخرق كرمح تأخذه ولكنها الالتراثي، النموذج تتمثل التقدم ُقوى فإنَّ االجتماعي، التغري
وتسيل الوحدة، ُعرى وتنفصم التصادم، فيحدث وبينها بينها وكحاجز املحافظة الُقوى به
تنهار. حتى قواها وتنهك األساسية، معركتها عن وتحيد نفَسها، التقدم قوى تُرهق الدماء.
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التقدم قوى احتواء يف وظيفتها وتفقد البعيدة، ألهدافها بالتصدِّي املحافظة القوى وتقوم
الثورية الحركة كانت عندما اإليرانية الثورة يف حدث كما الوطنية الوحدة عىل املحافظة ويف
رفض ُقوى إىل تتحول فإنها الجولة خرست ما فإذا الوطنية. االتجاهات لكل وعاءً اإلسالمية
وتضيع أهدافها. وتنىس والضغينة، الحقد نفوسها ويمأل بالثأر، األخذ إىل ترمي ومعارضة
الطبيعية املمارسة لغياب نظًرا االجتماعي؛ التغري ملحركات جديدة قيادات خلق فرصة
املحافظة القوى وتتصدى البناء، عن عاجزة السلطة موقع يف وهي التقدم قوى تقف لها.
النهاية يف الحسم ويكون مواجهتها. ويف السلطة خارج وهي االجتماعي التغري لحركة

املحافظة. وقيادتها الصامتة األغلبية لقوى
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النموذج الرتاث» «تجديد أو الرتاث» «إحياء أو الرتاث» بناء «إعادة هو الثالث والنموذج
يف وقوع من اآلن حادث هو مما بالرغم وتبنِّيَه صياغته النامية املجتمعات تُحاول الذي
من االجتماعي بالتغري يُضحي الرتاثي النمط كان فإذا الخارج. من االنتقائية أو الَخطابة
التغري إحداث أجل من بالرتاث يُضحي الالتراثي النمط وكان الرتاث عىل املحافظة أجل
الذي هو العرص لحاجات طبًقا بنائه إعادة أو إحياءه أو الرتاث تجديد فإن االجتماعي،
التغري إحداث عىل القادر وهو معوقاته، عىل ويقيض التقدم عىل دوافعه الرتاث من يحفظ
وحركات والردة االنتكاسات من التاريخ يف له وأحفظ وأبقى أرسخ بطريقٍة االجتماعي

النكوص.1
إىل بعُد فيما يتحول الذي الديني املعطى حول نسجه يتم عادًة الرتاث كان وملا
زمان ويف محدد تاريخي واقع يف يحدث ذلك فإن نفسية، وأبنية ومذاهَب ونظرياٍت عقائَد
املصالح يف وتضارب اجتماعي رصاع من فيها ما بكل بعينها مجتمعات ويف معيننَي ومكان
وهذا املصالح، وهذه الرصاع هذا عن معربًا الرتاث فربز املختلفة. االجتماعية القوى بني
متعدَد ونقيضه، لليشء حاويًا أصبح حتى التناقضات بهذه ومملوءًا التاريخي، الواقع
أصدَق ذلك عن القديمة اإلسالمية الِفرق عربت وقد والقضايا. األحكام متشابَه األطراف،
اإلسالمي املجتمع يف االجتماعية القوى عن ُمعرب أكربَ الكالمية املذاهب وأصبحت تعبري،
وملا االجتماعي. الرصاع معارك لكسب أمىضاألسلحة والعقيدة املذهب سالُح فكان القديم.
بني واملحكومني، الحاكم بني الرصاع يتغري، ال واحًدا عرص كل يف االجتماعي الرصاع كان

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار والتجديد»، «الرتاث محاولتنا انظر 1
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األقوياء بني شيئًا، يملكون ال ومن يشء كل يملكون من بني الدنيا، والطبقات العليا الطبقة
يُعرب متشابًها الرتاث خرج واملقهورين القاهرين بني واألغلبية، األقلية بني واملستضَعفني،
الدولة السلطة، فريق فريق، لصالح أوًال ُحِسم قد الرصاع كان فإذا املوقَفني. ِكال عن
يف الرصاع ُحِسم منذ عام ألف من أكثَر مدى عىل تُراثه ساد وبالتايل القائمة، نية السُّ
جديد من الفريَقني بني أُشدِّها عىل اليوم املعركة فإنَّ اآلن، حتى الهجري الخامس القرن
من القاهر أو والصهيونية، االستعمار مثل الخارج من القاهر يُمثِّلها؛ عمن النظر برصف
البدائل إحداث يف هي اآلن الرتاث معركة وتكون املطَلق. الحاكم أو اإلقطاعي مثل الداخل
وبداية االجتماعية الظروف لتغري نظًرا التحرر؛ تراث إىل القهر تراث من الرتاث وقلب
إحداث يف الحق صاحبة االجتماعية للُقوى يُمكن فال جديد. من االجتماعي التغري معارك
ثقافة اكتشاف دون األشعرية، الدولة ثقافة السلطة، بثقافة التغري من االجتماعي التغري
التحول هذا بدأ وقد والزنج. القرامطة وتراث واملعتزلة والخوارج الشيعة ثقافة املقهورين؛
الُعرابية والثورة والسنوسية املهدية مثل املعارصة الثورية اإلسالمية الحركات تراث يف
اإلسالمية املعارضة وحركات العربي، املغرب يف الوطني التحرر وحركات الريف وثورات

إيران. يف الكربى اإلسالمية الثورة يف وأخريًا الحجاز، يف
اآلتي:2 النحو عىل املثال، سبيل وعىل الجديد، النموذج هذا أحداث تصور ويُمكن

األُفقي التصور إىل الرأيسللعالم التصور من (1)

كان وقٍت يف الهَرمي التصور أو املركزي التصور أو للعالم الرأيس التصور ظهر فقد
القديم الرتاث دخلها التي املعارك أهم من القمة وعن للكون كمركز هللا عن فيه الدفاع
التشبيه مظاهر وكل والثنوية الرشك ضد التوحيد عن دفاًعا والنَِّحل وامِلَلل املذاهب ضدَّ
ُحِسَمت وقد فارس. يف خاصة املجاورة القديمة املجتمعات يف منترشة كانت التي والتجسيم
أصبح ولكن النظام. وقوى القائمة الدولة لصالح األمر واستتبَّ التوحيد، لصالح املعركة
يشء كل القمة فتُعَطى للجماهري، نفيس بناءٍ إىل وتحول مطلقة، قيمًة بعُد فيما النظام هذا
وتفاُضل تمايُز عالقَة واألدنى األعىل بني العالقة وأصبحت يشء، أيَّ القاعدة تُعَطى وال

١٩٨٠م، القاهرة، للكتاب، العامة الهيئة األول، العدد فصول، الفلسفي» «تراثنا بعنوان لنا بحثًا انظر 2
١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية»، «دراسات كتابنا وأيًضا
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وصلنا أسفل إىل هبطنا وكلما الكمال، مراتب أسمى إىل وصلنا أعىل إىل صعدنا كلما ورشف.
وتغلغلت الرأسمالية، والنُظم اإلقطاعية املجتمعات لدينا فنشأت النقص. مراتب أقىص إىل
اجتماعي وكبناء راسخة، تراثية كقيمة الطبقي املجتمع وأسسنا النفوس، يف البريوقراطية
عدالة وإقامة االجتماعي التغري محاوالت فتعثَرت فطري! ِجِبيلِّ ُخلقي طبيعي وكنظام ثابت
مرشوٌط فالتقدم اإلدارية. املركزية عىل والقضاء الطبقات بني الفوارق وتذويب اجتماعية
وليست بالخلف، األمام عالقة الطرَفني بني العالقة تكون حينما للعالم األفقي بالتصور
تتكافأ حتى البداية منذ واحٍد مستًوى عىل جميًعا األطراف وتكون باألدنى، األعىل عالقة
يُمكن كما واالشرتاكية الحرية مجتمعات تأسيس يُمكن الجديدة العالقة وبهذه الفرص.

الثورية. الطالئع تُعطي ما قْدَر الشعبية القواعد تعطي جماهريية نظم تأسيس

اإلنسان إىل هللا من (2)

وأفعاله، وصفاته ذاته هللا، عن الدفاع كان الغري تراث مواجهة يف القديم الرتاث كان ملا
يف هللا وأصبح املعركة، كسب تم وقد اإلنسان. تشبيهات ضد القدماء إنجازات ضمَن
الخطر أصبح الحاليَّة مجتمعاتنا يف ولكن والجالل، العَظمة صفات لكل ا مستحقٍّ شعورنا
ثَم ومن وحريته. وحقوقه وخدماته وصحته وتعليمه ومعاشه حياته باإلنسان، ُمدِهًما
مقاصد عىل خروٌج ذلك يف يكون أن دون اإلنسان، إىل هللا من الثورة أو املركز نقل وجب
والبحر، الرب يف آدم بني وكرَّم األنبياء، له وأرسل بالوحي، اإلنسان خاطب قد فاهلل هللا؛
وحماية. دفاع إىل حاجٍة يف اإلنسان ولكن العاملني، عن غنيٌّ هللا املخلوقات. سيَد وجعله
بالتشخيص، حياتنا امتألَت حتى صناه فشخَّ هلل، تصورنا يف نفسه اإلنسان فرض وقد
علم من له ما بكل الكامل» «اإلنسان هللا وتصورنا والتصورات. والنُظم املبادئ تشخيص
يُحققها ُعليا ُمثًال الصفات هذه تكون أن وبدَل وإرادة. وكالم وبرص وسمع وحياة وقدرة
معبود إىل وتحوََّلت وثبتت وتحجرت َدت تجمَّ نحوه؛ يسعى له وهدًفا حياته يف اإلنسان

والدونية. بالعجز أمامه اإلنسان يشعر

األمة وجماهري الشعوب إىل واإلمام والرئيس األمري من (3)

املدُن لدينا فنشأت والسياسة، االجتماع ميدان إىل للعالم املركزي الهَرمي التصور انتقل وقد
ويف السياسية النظم دارت كما األرض، يف هلل كخليفة اإلمام أو الرئيس حول تتمركز الفاضلة
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االجتماعية املؤسسات فتواَرت اإلمام. وصفات ورشوطها اإلمامة حول خاصة العقائد علم
وآِخذًة والثورة املعارضة يف دورها عن متخلية والجماهري الشعوب توارت كما والسياسية
السلطان» «بغلة من االقرتاب من يُحذر َمن مجتمعاتنا يف وسمعنا والطاعة. السمع دور
األمري أو الرئيس أو هللا قلت سواءٌ الفارابي: ويقول بالسلطان! بالنا فما التجريح أو بالنقد
برتُه للرئيس جاز القمة عىل القاعدة من جزء خرج فإذا اليشء. نفس أعني فإنما اإلمام أو
وسيلة أفضل هي الجسدية التصفية وكأنَّ األمن، ويستتبَّ النظام يعمَّ حتى واستئصاله
يكاد واإللهام، املعرفة عىل القادر وحده وهو البرش، أكمل والرئيس املعارضة مع للتعامل
حتى املراجعة عىل القادرُة وحدها هي الدستورية املؤسسات إن أحد! يُراجعه وال يُخطئ ال

السلطة. ولنزوات الحكام لهوى تخضع أن دون الشاملة التنمية تحدث

األفعال وخلق الحرية إىل املسبق والقضاء الَجْربية من (4)

إىل الناس ودعوة املعارضة عىل للقضاء القائمة الدولة من بتوجيٍه الَجْرب عقيدة ظهرت
هللا بقضاء تم إنما ومآٍس محازَن من حياتهم يف يحدث ما كل بأن الناُس فآمن التسليم،
ومصائُب مآٍس تحدث أن يُمكن وكان كان، مما أبدُع اإلمكان يف ليس وأنه املسبق وقَدِره
كل وأصبح الواقع! الختاروا املقدَّر الناُس علم ولو ولطف، ف خفَّ هللا ولكنَّ وأشد، أقوى
ا ومنشقٍّ النظام عىل خارًجا بالُحسنى ينصح حتى أو ينقد أو يعرتض أو يعارض من
فيها واحد الرشقي» «االستبداد بنظام الرشقية املجتمعات ُوِصفت ولذلك األمة! إجماع عىل
اإلنسان وقدرة واملبادرة التخطيط هو التنمية رشط كان وملا عبيد! والباقي الحر هو فقط
وقد الرشط. لهذا محقًقا كقيمة األفعال وَخْلق الحرية إىل االنتقال كان والخلق االبتكار عىل
االستبداد «طبائع يف الكواكبي خاصة النقلة هذه إحداث األخرية اإلصالحية حركاتنا حاوَلت

االستعباد». ومصارع

الصاعد االستقراء منهج إىل النازل النصِّ منهج من (5)

الرشعية األحكام استنباط عىل القائم النيص املنهج هو القديم الرتاث يف السائد املنهج كان
علوم يف باملأثور التفسري فخرج املنهج، هذا وساد املكتوبة. األوىل األصول وهي األدلة من
كما الظاهر. وأهل الحشوية عند الدين أصول علم يف العقل عىل النقل وأولوية التفسري،
ة ُحجَّ النصُّ فيها أصبح التي والحديث السنة أهل فرقة وسادت االفرتايض الفقه ظهر
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حتى حنبل بن أحمد منذ حيس برهان أي أو عقيل دليل أيُّ عليه يَْقوى ال بذاتها قائمة
مصدر هو الوحي فكان ذلك، يحدث أن قديًما الطبيعي من وكان اب. الوهَّ عبد بن محمد
التحليل وأصبح املعرفة، مصدَر هو الواقُع وأصبح اآلن الوضع تغري وملا والعلم. املعرفة
إىل النازل النص منهج من االنتقاُل لزم التخطيط، ومادَة القرار أساَس هو للواقع الكمي
ومن الطبيعة، إىل الوحي ومن الواقع، إىل الفكر من واالنتقاُل الصاعد، االستقراء منهج

التاريخي. وواقعهم الناس حياة إىل والشعار املبدأ ومن الفرع، إىل األصل

االستداليل العقل إىل اإلرشاقي العقل من (6)

الوحي جاء فلما وسائدة. شائعة املجاورة الحضارات يف القدماء عند العقلية املعرفة كانت
ويجعل الرتاثعىلخصوصيته يُركز أن الطبيعي من كان األنبياء طريق عن الدينية باملعرفة
وساد التصوف. ويف اإلرشاقية الفلسفة يف معروف هو ما عىل العقل من أعىل مرتبة اإلرشاق
واعتمد الخرافة وعمت الجهل وساد التاريخية، الظروف تغريت وملا اآلن. حتى التيار هذا
الدراسة عىل القائم التخطيط وغاب يشء كل يف اللُدنية املعارف عىل حياتهم أمر يف الناس
عن ال القرارات وإصدار العلمية، املعرفة إىل اإلرشاقية املعرفة من االنتقال وجب والتحليل،
لتحول وإال االحتماالت وعرض اإلمكانيات حساب طريق عن بل الربَّاني، اإللهام طريق
مريدين. إىل الجميع ويتحول بهم يُتَربَّك أولياء إىل أو إليهم يُوَحى أنبياء إىل كله املجتمع

واملمارسة العمل إىل والنظر اإليمان من (7)

وتشتت الفتنة بعد خاصة القدماء عليه ركز الوحي به جاء ما هو الباطني اإليمان كان ملا
الفالسفُة رفع كما القيامة. يوم إىل األعمال وأرجأ قوًال، بإيمانه املسلم أصبح األعمال.
قمة يف والفناء التأمَل الصوفية وجعل العَملية، القيم حساب عىل النظرية القيم شأن من
االنتقال كان اجتماعي، تغري أي إحداث رشَط واملمارسة العمل كان وملا الصويف. الطريق
نبَّه وقد اإلنتاج. معدالت وزيادة التنمية رشط واملمارسة العمل إىل واإليمان النظر من
الجميع استشهد كما العمل!» أقلَّ وما القوَل أكثر «ما بقوله: ذلك عىل قبُل من عبده محمد
أيها يا آيات: يف بالعمل اإليمان اقرتان والحظوا اْعَملُوا﴾ ﴿َوُقِل مثل: والجهاد العمل بآيات
فقد العالم فهموا قد القدماء كان فإذا .[٥٧ [األعراف: اِلَحاِت﴾ الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا ﴿الَِّذيَن

نُغريه. أن لنا األوان آن
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

البدن بقاء إىل النفس خلود من (8)

القديمة املادية الفلسفات مواجهة يف النفس خلود إثباَت هي القدماء عند املشكلة كانت
خلوُد تحول حتى املعركة كسب يف القدماء نجح وقد البدن. ببقاء أو بفنائها تقول التي
الظروف، تغريت وملا الجماهري. وجدان يف شعبي أسايس معتقد إىل البدن وفناء النفس
املأكل يف البدن يف املأساة أنَّ باَن والضنك البؤس وحاالت والجوع الفقر أوضاع وظهرت
أن يمكن وال البدن. خالل من إال عليها خطر ال الروح وأن واملسكن، وامللبس واملرشب
من ذلك رشد ابن حاول وقد الجماهري. وجدان يف سلبية قيمة البدن ظل طاملا تنميٌة تحدث
وبتصوره آخر، إىل شكل من تتحول بل د، تتبدَّ وال تفنى ال فاملادة البدن بقاءَ بتصوره قبل

اإلنسانية. الحضارة يف الكيل والعقل الفكر طريق عن الروح بقاء

العالم بقاء إىل الدنيا فناء من (9)

يف وفناؤه العالم خلق وهو للعالم الجديد اإلسالمي التصور يُربزوا أن القدماء استطاع
الحدوث، دليَل لذلك وصاغوا وأزليته. بِقَدمه تقول كانت التي القديمة الفلسفات مواجهة
ال ِمن أتى وبأنه العالم فناء إلثبات األدلة من وغريَها الفرد، الجوهر ودليل اإلمكان، ودليل
َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ يشء: ال إىل وسيعود يشء
عن اإلسالمي املجتمع وتخيلِّ القديم اإلسالمي املد بانحسار ولكن .[٢٦-٢٧ [الرحمن:
مقدَّرات عىل األجنبية القوى وسيطرة والتصوف األشعرية وازدواج الفتح يف رسالته
عن فعجزت الجماهري، وجدان من الدنيا سلب إىل الدنيا فناء عقيدة تحولت املسلمني،
َخرْيٌ َواْآلِخَرُة * نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة ﴿تُْؤثُِروَن اآلخرة؛ إىل ه والتوجُّ عنها التحول وآثَرت العمل،
وال العالم. نحو سلبي اتجاٍه ذي مجتمع يف تحدث ال والتنمية .[١٦-١٧ [األعىل: َوأَبَْقى﴾
إىل فيها يعيش اإلنسان وكأنَّ الدنيا يف العمل أي العالم؛ بقاء يف إال اإليجابي االتجاه يظهر

األبد.

الوطنية الوحدة إىل الناجية الفرقة من (10)

الناس بدأ الفتنة وعمت قاق، الشِّ وحدث املذاهب، وتشتت األهواء وتضاربت اآلراء، تعددت ملا
الذي الناجية الفرقة حديث فظهر الضالة، الِفَرق مواجهة يف الناجية الفرقة عن يبحثون
الحكومة؛ فرقة وهي واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث عىل األمة فيه ستفرتق
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الرتاث بناء إعادة نموذج رابًعا:

وِفَرق الخصوم واتهام االتجاهات، جميع إدانة تمت وبالتايل املستتبة. القائمة الدولة أي
من الديموقراطية غابت حتى اآلن إىل كذلك الحال واستمر والعصيان. بالكفر املعارضة
باملشاركة إال تحدث ال التنمية كانت وملا الواحد. والحزب الواحد الرأي وساد مجتمعاتنا
الربهان ومقابلة بالرأي، الرأي ومقارعة بالحجة، الحجة ومقارنة اآلراء، واختالف والحوار
أو بينهم» رحمة األئمة «اختالف مثل: األحاديث من آخر نوع إىل االنتقال لزم بالربهان؛
إىل االعتبار ويَُرد اآلخر الرأي يظهر حتى اهتديتم» اقتديتم فبأيِّهم كالنجوم «أصحابي

رشعيته.
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وشبهات خماطر خامًسا:

«إعادة الثالث النموذج هذا كان النامية املجتمعات يف نفيس كبناء حاًرضا الرتاث كان ملا
عليه يبدو مما بالرغم جذري اجتماعي تغري إحداث ووسيلَة التنمية طريَق هو الرتاث» بناء
االجتماعي التغري عملية من جزءٌ إذن الرتاث بناء إعادة إحيائية. دينية إصالحية نظرة من
ثقافة إىل القهر ثقافة من البدائل بني االختيار إعادة وإن األسايس. رشَطها تكن لم إن
الحق صاحبة الصامتة األغلبية لصالح االجتماعية القوى ميزان يف جذري تغري لهو التمرد

االجتماعي. التغري ويف التنمية يف
رأسها: وعىل منها، والتخلص إيضاحها يسهل ومحاذير شبهات عدة تُثار ذلك ومع

أو التصورات يف الحق عن تبحث ال رصفة ذرائعية عملية نزعة الرتاث بناء إعادة (١)
أسوأ يف رصفة انتهازية أو األحوال أحسن يف خالصة وظيفية مجرد بل العقائد، يف الصواب
به اإليمان دون املتدينني قلوب يف وتستثمره الدين تستغل «تكتيكية» حركة هي الظروف.
الدنيوي النفع لصالح الحقيقة وضياع التغري، مسار يف الثابتة العقائد إيقاع وبالتايل نظًرا،
وتَملُّق اإليمان يف ُمزايَدة عن إال تُعرب وال لها، أساس ال الشبهة هذه أن والحقيقة العاجل.
زائدٍة وتَْقوى خالص، متطهر موقٍف عن تُعرب أو النية، سوء افرتضنا إذا الجماهري ألذواق
وليست وسائل والرشائع والعقائد العباد، مصالح هي فالغاية النية. حسَن افرتضنا إذا
الرتاثية للمجتمعات التاريخية للمرحلة دقيق علمي تصور الرتاث بناء إعادة إن غايات.
معوقات عىل وتقيض للتنمية معدَّل أكرب تُحقق أن يُمِكنها حتى النامية املجتمعات مثل
مهمة وهي املضادة، والثورات الرِّدة وحركات االنتكاسات تأمن وحتى الجذور، من التقدم
عن بديًال تكون قد مرحليٍّا فالبواعث الجماهري. وتجنيُد األمية محُو يتم حتى أجيال عدة
القدماء. األصوليون يقول ما عىل عَميل نفٌع عنه نتج إذا إال نظري حقٌّ يوجد وال التصورات.



األول) (الجزء فلسفية دراسات

التأويل، يحتمل الرتاث يف وكليشء عشوائية، النتقائية يخضع إنما الرتاث بناء إعادة (٢)
وأثر؛ عمل إىل تُؤدي أن يُمكن فكرة وكل واضح، مقياس دون وتشويش خلٌط فهو وبالتايل
له؛ مربر ال أيًضا الحذر هذا أن والحقيقة وثابتة. خالصة نظرية معايريَ من بد ال ولذلك
وهذه األمة، لجماهري النفع وتحقيق املرَسلة املصالح ملقياس تخضع الرتاث بناء إعادة ألن
لديهم بما واالقتصاد والسياسة االجتماع العرصعلماء بمصطلح هم الذين الفقهاء يحددها
مقياسرشعي املضار ودفع املنافع جلب ومقياس للواقع. ي الَكمِّ والتحليل األرقام لغة من
العقائد إىل أيًضا يمتد بل الفقهية العملية األمور عىل فقط يقترص وال األحكام، به تُقاس
النظري التأويل صحة يهم وال الثقافة». اجتماع «علم من أيًضا يتضح وكما النظرية
املايض يف الحارض قراءة هو األمر نهاية يف فالتأويل عميل، نفع من يُقدِّمه ما مقدار بل
الزمان. يف وتواصلها تجانسها األمة بها تُحقق مرشوعة تاريخية عملية هو عليه. وإسقاطه
للمصلحة تحقيًقا أكثُر أنه عىل الرتاث من آخر جانبًا آخر فريق أخذ ما إذا العمل وما (٣)
عىل أحدهما ترجيح يُمكن وال بالرشعية فريق كل يتشبَّث وبالتايل األول، الفريق أخذه مما
اتجاهات بني الرصاع أن وهي فعلية حقيقة عن يُعرب االعرتاض هذا أن والحقيقة اآلخر؟
للرتاث؛ تأويًال منها كلٌّ يتمثل التي االجتماعية القوى بني رصاٌع األمر حقيقة يف هو التأويل
والربهان الحجة ليس األمر نهاية يف الرصاع يحسم والذي االجتماعية. ملواقعه تدعيًما
النهاية. يف الحسُم لها يكون قوة وأي االجتماعية القوى رصاع بل النظرية، والصحة
يتم التي االجتماعية والقوى األغلبية مصالح عن تعبريًا أكثر التأويالت أيُّ القضية: وتكون
تُحَسم املعركة ولكن االجتماعية التوعية بدور يقوم أن الربهان يستطيع لصالحها؟ التغيري
مختِلف بني التمييز عىل قادر الجماهريي الشعبي والحس الواقع. أرض عىل النهاية يف

األقلية. مصالح عن يُعرب وأيها األغلبية، مصالح عن يُعربِّ أيها معرفة وعىل التأويالت،
اللعبة يف ذاته الدين وإدخال الناس قلوب يف اإليمان عىل قضاءً كلِّه ذلك يف إن (٤)
والحقيقة الناس. قلوب من الحق وضياع املطلقة النسبية إىل االنتهاء وبالتايل السياسية،
املختلفة والتصورات الدين، ليس فالرتاث للرتاث؛ خاطئ تصور عىل تقوم الشبهة هذه أن
ِنتاج مع تتعامل رصفة تاريخية عملية الرتاث بناء إعادة اإليمان. عقائَد ليست للعقائد
ولكن دينية، معطيات كانت بداياتها يف الرتاثية املعطيات أن صحيح خالص. تاريخي
الشعبية. واملالحم األبطال وِسرَي العامية واألمثال والفن واألخالق الفلسفة حولها نُِسج
التاريخ نطاق يف دمنا وما األلوهية. أو القداسة صفة له ليس خالص إنساني نتاج فالرتاث
نطاق يف ولسنا والحدوث، التغري نطاق يف نشأ لم أم شئنا فنحن البرشية واملجتمعات
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وشبهات مخاطر خامًسا:

الذي العملية نتاج وليس ذاتها التغيري عملية منطَق هو األبقى ويكون والدَّيمومة. الثبات
مجتمع. إىل مجتمع ومن عرص إىل عرص من يختلف قد

مثل الوطنية، لحركاتها كوعاء الرتاث بناء بإعادة أخرى نامية مجتمعات قامت لقد
ل نُحوِّ أن وبقي األفريقية، وبعضالبلدان الالتينية وأمريكا والجزائر وإيران وفيتنام الصني
الالتراثي النموذج وقعتضحية التي — الغربية االجتماعية العلوم خارج دقيق علم إىل ذلك
عىل وبقدراتها الشعوب بخصوصية تعرتف وطنية اجتماعية علوم وتأسيس — الغربي
التحرر إىل بها أدت معارصة وتَجاِرَب طويل تاريخي رصيد من لديها بما واإلبداع الخلق

واالستقالل.
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السيايس1 الرتاثوالعمل

١٩٨٢م. بالرباط، والحوار الفكر منتدى نظَّمها التي السيايس» والعمل «الرتاث ندوة يف البحث هذا أُلِقَي 1





السيايس؟ الرتاثوالعمل يعني ماذا أوًال:

املخطوطة النصوص أو الصورية واألبنية املقدسة، العقائد من مجموعًة الرتاث ليس
له أثر ال فارًغا صوريٍّا تراثًا ليس فهو املعارف؛ ودوائر واملعاجم واملراجع واملنشورة
الجامعات تدرسها القديمة «الصفراء» الكتب من مجموعة مجرد حيس، مادي تراث هو وال
إىل يتحول الحارض، املايضيف تواصل هو الجماهري، النفيسعند املخزون هو الرتاث الدينية.
السلوك. يف وبقيمه للعالم بتصوراته اإلنسان يمد الطبيعة. أو العقل سلطة مقابل يف سلطٍة
يف ترى زالت ما التي الرتاثية املجتمعات وهي النامية، املجتمعات يف كقيمة الرتاث ويظهر
وازدهارها. تنميتها رشط التاريخية جذورها ويف وجودها، مقومات أحد العريق ماضيَها
للبناء طبًقا متعارضتنَي بوظيفتنَي املجتمعات هذه مثل يف الرتاث يقوم ما وعادة
مجتمًعا تكوينه بطبيعة املجتمع كان فإذا مجتمع. لكل السيايس والتكوين االجتماعي
خارجة صامتة أغلبية وطبقة السلطة بيدها أقلية طبقة املتخلفة املجتمعات ويف طبقيٍّا،
وتأويالتها وتصوراتها ومصالحها ملفاهيمها طبقة كل إفراَز يُعتَرب الرتاث فإن السلطة، عن
تراَث األوىل تراث كان محكومة واألغلبية الحكم بيدها األقلية كانت وملا الدينية. للنصوص
الرصاع عن تعبريٌ إذن الرتاث املعارضة. تراث أقله ويف القمع، تراَث الثانية وتراُث السلطة،
تراث املحكوم، وتراث الحاكم تراث تراثان: كان لذلك مجتمع كل يف والسيايس الطبقي
«االشتباه قضية يُفرس الذي هو وهذا املقهور. وتراث القاهر تراث الفقراء، وتراث األغنياء
الطاعة إىل تدعو «سلطوية» ومعتقدات وآراء نظرياٍت فيه نجد إذ الرتاث؛ يف «Ambiguité
وللخروج عليهم للثورة تدعو أخرى ومعتقدات وآراء ونظريات لهم والتسليِم األمر ألُويل
تشبيه فهناك العامية. األمثال يف الحال هو كما متعارًضا الرتاث بدا حتى سلطانهم، عىل
اآلخرة إىل دعوة مصلحي، وعقل نصحريف وعمل، إيمان واختيار، َجرب وعقل، نقل وتنزيه،
الحاكم سلطة، حجة باعتباره الرتاث حجة الجميع يستعمل لذلك إلخ. … الدنيا إىل ودعوة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

العمل يف دوره أتى هنا ومن يُؤيده، ما الرتاث يف يجد منهما كلٌّ واملقهور، القاهر واملحكوم،
السيايس.

حاجة ما دون يُطيعونه الناس، وجدان يف وُحجة وقيمة سلطة الرتاث كان فلما
الطاعة عقائد وأظهروا لرشعيتهم. وإثباتًا لهم للطاعة طلبًا الحكاُم استعمله اقتناع، إىل
طاعة «ال عقائد دون [٥٩ [النساء: ِمنُْكْم﴾ اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا
املصلحة يُراِع ولم البيعة نقض ما إذا اإلمام عىل الخروج أو الخالق» معصية يف ملخلوٍق
تجهل علمانيَّة إما املعارضة حركة كانت وملا البالد. عن يُدافع ولم األعداء هادن أو العامة
نفس إليه تُوجه أن دون الحاكم تُكفر سلفية إسالمية أو املضاد، الرتاث تستعمل وال الرتاث
يف نادًرا إال يُستعَمل لم املعارضة تراث فإن اإلسالمية، بالجماهري ن مؤمَّ وظهرها السالح
املحكوم، وتراث الحاكم تراث بني متوسًطا تراثًا إال اإلصالح حركة تستعمل ولم هذا. جيلنا
والطبيعة والعقل والعلم والتنوير اإلصالح عىل يعتمد الذي املتوسطة الطبقة تراث وهو
ونُظم مقيدة، دستورية ملكيات أو حديثة قومية دول تأسيس أجل من والنهضة؛ والتقدم

الغرب. يف الربملانية بالنظم أُسوًة األحزاب؛ تعدد عىل تقوم حديثة برملانية
مرحلة. إىل مرحلة من ونقلها املجتمعات، تطوير يعني فإنه السيايس العمل أما
واالقتصادي والسيايس االجتماعي التغري يشمل الذي الواسع باملعنى السيايس العمل فهو
التغري بقضايا يتعلق ما كل هنا السياسة تعني إلخ. … والفني والتعليمي والقانوني
التغري يعني لنا وبالنسبة النامية. املجتمعات يف للسياسة األولوية كانت ملا االجتماعي
والدفاع والغزو، االحتالل من األرض تحرير قضايا السياسة منظور من االجتماعي
الثروة توزيع سوء ضد واملساواة االجتماعية والعدالة القهر، صنوف ضد الحريات عن
ضد املبعثرة األمة أجزاء بني والوحدة والفقراء، األغنياء بني الشاسعة الطبقية والفروق
والتقليد، التغريب مقابل يف واألصالة الهوية وقضية والتفتُّت، والترشذم والتجزيء التشتت
أجيالنا لها تعرضت التي القضايا نفَس هي كانت وربما األوىل. الحضارية القضية وهي
اإلصالح الثالثة: بتياراته املايض القرن يف الحديثة العربية النهضة فجر منذ السابقة
(الطهطاوي). الحديثة والليربالية شميل)، (شبيل الِعلمية والعقالنية (األفغاني) الديني
ثقافة ودور القضايا هذه مواجهة أجل من الرصاع إدارة كيفية أيًضا السيايس العمل يعني
األئمة أم واألحزاب (الخاليا والثانية األوىل بني االتصال وقنوات قياداتها، ونوعية الجماهري

واملساجد).
واملهم االجتماعي. التغري لقضايا إذن السيايس» والعمل «الرتاث موضوع يعرض
وليس إياه، رافًضا أو له قابًال كان سواء الجميع، به يُسلِّم ما فهو الرتاث، ليس فيها
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هو املهم اإلسالميون. أم العلمانيون كان سواء الجميع يُمارسه ما فهو السيايس، العمل
ناحية من الرتاث بني وثيقة صلًة هناك أن وهي بُمسلَّمة تبدأ التي «الواو» العطف حرف
هو ليس بولندا) (تركيا، بينهما االنقطاع نموذج وأن أخرى. ناحية من السيايس» «والعمل
الواقع، يف له وجود ال افرتاضصوري االنقطاع إن إذ النامية. مجتمعاتنا يف املتبَع النموذج
وقوع أنه كما جماهريها. عىل ع وترفُّ األمة، ثقافة عىل نخبوي طبقي وتعاٍل للغرب، وتقليٌد
الذاتي. واإلبداع والتمايز الخصوصية بدعوى الحديثة والشعوبية والطائفية القبلية يف
رد أو التغريب، حتمية مؤكِّدة معزولة محاَرصة علمانية حركة إما بالرضورة عنه وسينتج
طبيعية ليربالية حركة أو األصول، عن تُدافع رجعية محاِفظة سلفية بحركة عليها فعل
من أو املعارصة، إىل األصالة من واالنتقال الطبيعي والتغري والتطوير التواصل إىل تدعو
راحت التي النامية املجتمعات كل إليه ترنو الذي الثالث االختيار وهو التجديد، إىل الرتاث
وانقسَمت الصف، وحدة وشقت الثقافة ازدواجية يف األمة فوقعت األوََّلني، البديَلني ضحيَة
اآلخَر منهما كلٌّ ويعترب اآلخر، منهما كلٌّ ر ويُكفِّ متناِزَعني َجناَحني إىل السياسية الحركات
الجماهري وتكون السلطة، عىل ويتصارعان الحكم، عىل كالهما ويتنافس اللدود، عدوه

الضحية. هما األمر نهاية يف العامة والحريات
حزبيِّني، وكسياسيني طليعيني كمثقفني نحن مسئوليتنا السيايس العمل كان وملا
ظروفه عرص، لكل نتاج فالرتاث وطنيني. كمفكرين نحن مسئوليتنا الرتاث فكذلك
تأويله حتى أو بدائله، بني االختيار أو الرتاث، يتغري الظروف تتغري وطاملا ورصاعاته.
طريق عن َفهمه يُمكن رصف تاريخي نتاج هو بل املقدَّسات، من الرتاث فليس وتفسريه.
منا جزءٌ هو بل فحسب، التاريخية حركتَه نرصد مسترشقني لسنا املعرفة». اجتماع «علم
علينا كان وبالتايل األوائل. واِضعيه مسئولية عن تقلُّ ال عنه مسئوليتنا منه، جزء ونحن
والنواح وطنيٍّا. واجبًا الرتاث نقد كان هنا ومن عقب. عىل رأًسا وقلبه، بل وتغيريه تطويره
بإنتاج عليها القضاء يُمكن فالسلبيات يُجدي. ال وعويل ورصاخ بكاء مجرد سلبياته عىل
إعجاب بإيجابياته التغنَِّي أن كما سيايسمضاد. بفعل إيجابيات إىل تحويلها أو آخر تراثي
العرص قضايا حل يف اإليجابيات هذه مساهمة بمقدار إال له قيمة ال واألجداد اآلباء برتاث
أو غيبي، مجتمع يف بالعقل التغني يف الفائدة فما الرئيسية. تحدياته وَقبول األساسية
االعتزاز أو والشقاء، والبؤس والضنك الفقر مجتمع يف واملساواة االجتماعية بالعدالة الفخر
فيه تُفتَح مما أكثَر واملعتقالت السجون فيه تُفتَح والتسلُّط القهر مجتمع يف بالحرية
يُحارب شيًعا وتفرَقت أوصالها تقطَعت أمة يف بالوحدة التشدق أو العلم، ودور املدارس

.[٣٢ [الروم: َفِرُحوَن﴾ َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ بعًضا بعضها
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ومعوقات الرتاثية العلوم ثانًيا:
السيايس العمل

النقلية والعلوم الخالصة، النقلية العلوم العلوم: من ثالث مجموعات إىل الرتاُث ينقسم
متفاوتة درجات السيايسعىل العمل يف أثُره منها ولكلٍّ الخالصة. العقلية والعلوم العقلية،
العقلية النقلية والعلوم النقلية العلوم عاشت فقد القومي. وعينا يف رسوخها ملدى طبًقا
القومي وعينا من العقلية العلوم أثر اختفى بينما كبرية، بدرجة فيه وترسبَت وجداننا، يف
الحديثة، نهضته يف وساهمت الغرب، وجدان إىل الرتجمة، خالل من انتقلت، أنها حني يف

واإلنساني. والعلمي، العقيل، الثالثة؛ بأبعاده األوروبي الوعي تكوين وراء وكانت

النقلية العلوم (1)

منها كلٌّ والفقه. والسرية، والتفسري، والحديث، القرآن، خمسة: املوروثة النقلية العلوم
تطبيقه. ألوجه وبياٌن للقرآن وتخصيٌص ثاٍن تحقٌق فالحديث قبله، للذي ثاٍن تحقٌق
أكثر تخصيص والسرية حوله. املعلومات من ممكن قدر أكرب وجمُع للقرآن رشح والتفسري
تبويب إعادة فهو الفقه أما امليالد. وقبل بل البعثة قبل الرسول حياة بإدخال للحديث
بني ومتفاوتة بالوحي، مرتبطة علوم كلها فهي جميًعا؛ للناس سلوًكا يكوَن حتى الحديث،

الفقه. وهو الخصوص يف وأقصاها القرآن مثل العموم يف أقصاها
سلبي نحو عىل الناس سلوك يف وتراكمت وجداننا يف الخمسة العلوم هذه رَسبَت وقد
وتدوينه، وجمعه املصحفوشكله رسم عن تتحدث زالت ما القرآن فعلوم إيجابيٍّا. منه أكثَر
أشياءُ كلها وهي ولهجاته وقراءاته، منه، جزءٌ البسملة وهل ونَْظمه، وآياته، ُسَوره وعدد
عىل قادرين نحن نَُعد ولم مرة، أوَل عنه واإلعالِن الوحي بظروف مرتبطٌة محضة، خارجيٌة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

لنزول معاًرصا منا أحٌد يعد ولم العهد بَُعد فقد والتدوين، القراءة يف خاصة فيها املساهمة
لبعض معارصة دالالت نجد أن نستطيع ولكننا له. عيان شاِهدي القدماء كان كما الوحي
التغري موضوع بصَدِد ونحن لنا تعرض التي القضايا بعض حل عىل تُساعد موضوعاته
أي أن عىل يدل لنا بالنسبة هو واملدني املكي موضوع فمثًال السيايس. العمل أو االجتماعي
فاملكيُّ والرشيعة. العقيدة والنظام، التصور قسَمني: بالرضورة يشمل إنما مذهبي نَسق
عقيدة، بال رشيعة وال رشيعة، بال إذن عقيدة فال النظام، استنبط واملدنيُّ التصوَر أعطى
ودولة، دين اإلسالم حول العلمانية والحركة اإلسالمية الحركة بني الخالف يُحَسم وبالتايل
سابٌق الواقَع أن لنا بالنسبة يعني إنما النزول» «أسباب موضوع أن كما دولة، دون دين أم
إليه يهتِد لم حالٍّ تتطلب اجتماعية مشكلة وقوع بعد إال ينزل ال الوحي وأن الفكر، عىل
يفرض والفكُر الفكَر يُنادي فالواقع وفطرته. ببداهته البعض إليه اهتدى أو الناس جلُّ
معرفيٍّا ِغطاءً وليس االجتماعية املشاكل حل هو الوحي من الهدف الواقع. عىل نفسه
املعارص السيايسَّ الديني فكَرنا يُعطي ما وهذا املعرفة. أجل من معرفة للعالم، نظريٍّا
نظرية نصائح وال االجتماعية، املشاكل خالل من إال الوحي يقرأ فال ومنهًجا. نموذًجا
أما مجتمع. كل تُواجه التي األساسية والتحديات اإلنسانية املواقف خالل من إال سياسية
صياغة وإعادة والتطور، بالزمان يتعلق فيما حديثة داللًة أيًضا له فإن واملنسوخ، الناسخ
ُوِضع القانون وأن الترشيع، يف جمود فال اإلنسانية. للقدرات طبًقا والقوانني الترشيعات

القانون. لصالح اإلنسان وليس اإلنسان، لصالح
أجل من طرقها يف لوا وفصَّ الرواية مناهج القدماء أتقن فقد الحديث» «علوم أما
الَجرح علم مثل مساعدة علوًما لذلك وأسسوا السند. خالل من الحديث صحة من التحقق
القدماء قدرة مثل يف نَُعد ولم العهد، علينا بَُعد فقد نحن أما الرجال. ميزان علم أو والتعديل
يف واملصلحة والعقل الحس وتحكيم «املتن» نقد عىل قادرون ولكننا الرواة. عىل التعرُّف يف
يخفُّ وبالتايل العادات. ومجرى الحس مع االتفاَق التواتر رشوط من وأن خاصة الرواية،
فنفرض املصلحة. ويُناهض العقل، يُعارض ما وكل النفوس، عن «الغيبية» األحاديث أثر
الشكل، نقد القدماءُ قدَّم كما املضمون نْقَد قدَّمنا قد نكون وبالتايل الرواية، عىل واقَعنا
كل ر يُكفِّ الذي الناجية» «الفرقة حديث مثل السياسية حياتنا يف تُؤثر األحاديث من فكثريٌ
الناجية». «الفرقة تُمثِّل التي القائمة السلطة رأي هو واحًدا رأيًا إال يقبل وال األمة اجتهادات
«الطويل» التفسريَ هو املطلوُب ليس نظر، إعادة إىل أيًضا حاجة يف التفسري» و«علوم
من ممكن قدٍر أكرب وجمع بآية، وآيًة بسورة، سورًة حزب، إثَْر حزبًا جزء، بعد جزءًا للقرآن،
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الوحي فليس القرآن، لها يتعرض التي والشخصيات الحوادث عن «التاريخية» املعلومات
الواحد، للموضوع تجزئة الطويل التفسري أن كما ماهيَّات. بل وليسوقائَع َمعاٍن، بل حوادَث
وتعميمها والدالالت، املعاني عن البحث السيايسهو العمل يف يُفيد الذي إنما لبنائه، وبعثرٌة
الذي املوضوعي التفسري هو املفيد أن كما املحددة. التاريخية الوقائع وليس عرص، كل يف
األمة، الحكم، الظلم، العدل، املال، املساواة، مثل واحد؛ موضوع حول كلَّها اآلياِت يجمع
يف سلبًا أم إيجابًا تفعل زالت ما التي الرتاث نظريات عىل التعرف يُمكن حتى الوحدة؛
أو الكالمي ال األصويل التفسري وهو األمة، مصالح خالل من إال تفسري وال الناس. وجدان
مصالح عىل حفاًظا الوحي أتى فقد األدبي. أو اللغوي أو الصويف أو الفقهي أو الفلسفي
السور داخل الناس مصالح وتُرى الناس، مصالح خالل من القرآن يُقَرأ ثم ومن الناس.
األيديولوجية عن البديَل هو يكون اقتصادي سيايساجتماعي تفسري ينشأ وبالتايل واآليات.

العلمانية.1
امليالد، قبل ما حياته، جوانب ولكل النبي، تتعرضلشخص فإنها «السرية» علوم أما
مجرد النبي أن مع النبي يف الوحي «تُشخص» وبالتايل املوت. بعد ما وربما البعثة، قبل وما
الحكم ل تحوُّ السياسية، حياتنا التشخيصيف سبب هو هذا كان وربما الوحي. إلبالغ وسيلة
وبني النبوي باملولد االحتفال بني فرق فال زعامة. إىل والفكرة سرية، إىل واملبدأ شخص، إىل
االجتماعية املؤسسات ص تتشخَّ الوطنية. لألعياد تشخيص فكالهما امللك، بميالد االحتفال
وتضيع الُحَسني، دولة وهذه الحَسن دولة فهذه بأكملها، دوٌل ص وتتشخَّ بل والسياسية،
يشد الذي هو واألول البديهي، العقيل وفيها املعجز الغيبي فيها السرية وأن خاصة األمم.
يف معصوًما وأفعاله، أقواله يف معجًزا أيًضا السيايس الزعيم أصبح لذلك، العامة. انتباه

كادوا. أو الناس يتعبَّده أخطائه،
عهدها لقرب نظًرا عليها؛ الغالب هو العبادات طابَع فإن القديمة «الفقه» علوم أما
األركان تعد لم الناس ومارَسها وُعِرفت استقرَّت أن بعد ولكن وشعائره. الجديد بالدين
األجور ويف والتجارة، والصناعة الزراعة يف املعامالت بل العبادات، أي الفقه، محور الخمسة
تصول الدينية الحركات تَرك بأْن السيايس العمل يف القديم الفقه فأثَّر واالستثمار. والقيمة

أغسطس بالجزائر، عرش الخامس اإلسالمي امللتقى األمة»، ومصالح التفسري «مناهج بحثنا: انظر 1
الديني». «اليسار يف ١٩٥٢–١٩٨١م» مرص يف والثورة «الدين وأيًضا ١٩٨١م،
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موضوعات فرتَكت االهتمام. نطاق خارج وكأنها املعامالِت وترتك العبادات، يف وتجول
املذاهُب فيها وتقرتح يشاءون، ما الحكَّام فيها يَفعل واألجور والعمالة والزراعة األرض
الرشيعة ل حوَّ فإنه تقع لم افرتاضحاالت عىل االفرتايضالقائم الفقه أما تريد. ما العلمانية
فوصية واقعيتها. وهو وجوهرها لُبُّها منها وضاع لها، واقع ال وخياالت احتماالٍت مجرِد إىل
يف يُجامعها لم وإن ثوبها يف زوجها جامعها إذا امرأة طالق أو األسد، أنياب بني إنسان
تُحتَلُّ وقٍت يف الفقهاء فيها يتبارى قضايا رجل، جامعها فرخة من بيضة حكم أو ثوبها،

الحريات. فيه وتُقَهر األمة، فيه وتُفتَّت الثروات، فيه وتُنَهب األرض، فيه
حتى أو عقلية نقلية علوًما تُصبح بحيث تطويٍر إىل كلها النقلية العلوم تحتاج وربما
السلطة ُحجة وتضيع العقل، إىل ويتحول حياتنا من النقل أثُر يضيع حتى خالصة؛ عقلية

والربهان. املنطق ويسود

العقلية النَّقلية العلوم (2)

وهي الفقه. أصول وعلم التصوُّف، وعلوم الحكمة، وعلوم الدين، أصول علم أربعة: وهي
النقل. عىل يفرض أن العقل فيها استطاع التي أو والنقل، العقل بني جمَعت التي العلوم
منذ العلوم هذه انتهت وقد للنقل. العقل اخرتاق درجة يف بينها فيما تتفاوت أيًضا وهي
وِمن الخالصة؛ النقلية من تَقُرب علوٍم إىل وتحولت فيها، العقل قدر تراُجِع إىل قرون سبعة
النقُل ساد وبالتايل اآلن. نحن عليه مما أكثَر تقدًما تُمثل األوىل السبعة القرون كانت ثَم
الغربية العقالنية إال نجد وال السبب، ندري وال العقالنية غياب من نُعاني وأصبحنا كلية،

للخالص. طريًقا

الدين أصول علم (أ)

الذي العلم فهو وسلوكها؛ األمة معتقدات عىل وأخطرها العقلية النقلية العلوم أول وهو
انفعايل، إيمان مجرد ليست فالعقيدة سلوكها. أنماط ويُعطيها للعالم بتصوراتها يُِمدها
قضية هي العلم هذا يف األساسية القضية كانت وقد الفعل. عىل للكون تصور هي بل
والنَِّحل وامِلَلل املعارصة الديانات من الطِّعان ومظانَّ الهجوم موطن كانت فقد «التوحيد»
الخالص، التنزيه فانترص التوحيد، عن دفاًعا كله جهدهم املتكلمون فجلد املغلوبة، لألمم
. الحيسِّ والتشبيه والتأليه والتجسيم واالتحاد الحلول نزعات كل ضد يشء، كمثله ليس هللا
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وحرش للعالم وخلٍق للرسل بعٍث من وأفعاله الالمتناهية، وقدرته الكاملة صفاته إثبات وتم
«املطلقي» ر التصوُّ هذا القائمة السياسية النظم استعملت ولكن وعقاب. وحساٍب لألجساد،
الحاكم ينزلق أن ما أسهَل فما سيايسخالص. الخاصوبدافع لحسابها للعلم Absolutist
مطلًقا الحاكم فيُصبح أفعاله ويستعري صفاته، ويأخذ به، فيتشبَّه املطلق اإلله صورة وراء

هللا. أفعال مثل الطاعة واجبة وأفعاله هللا، مثل
ثالُث هللا أن يظن من هناك يعد ولم التوحيد، انترص تماًما: مختلف فاملوقف اليوم أما
أو الشمس أو الكوكب أو النجم هذا أو الجبل هذا أو الشخص هذا أنه يعتقد َمن أو ثالثٍة
والحريات ونهبها، والثروات األرضواحتاللها، يف اآلن الخطر إنما الُعزَّى. أو الالَت أو القمر
علم صياغة إعادة يُمكن ثَم ومن واستغرابها. وهويتها وتجزئتها، األمة ووحدة وقهرها،
إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو األرض ويف السماء يف فاهلل العرص؛ لظروف طبًقا الدين أصول
هللا، نصف عىل يستوىل فإنما األرض عىل يستويل والذي ،[٨٤ [الزخرف: إَِلٌه﴾ اْألَْرِض َوِيف
إيمان إىل الناس يتحول وهنا َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ﴿َربُّ واألرض»، السموات «إله فاهلل
مقابل يف فارًغا تصوًرا وليس مضموٍن ذا هللا تصور ويصبح باهلل، إيمانهم قدر باألرض
أو امليثاق عقيدة يف والهيكل، واملعبد واملدينة، والشعب واألرض، هللا بني تربط ِصهيَونية
ساد الذي هو (األشعري) التشبيه كان وإذا املختار.2 هللا شعب أو امليعاد، أرض أو العهد
تصورنا تحويل عىل قادٌر (االعتزايل) التنزيه فإن التشخيص، قارب حتى هلل تصورنا يف
إىل وليس مبادئ رجال إىل فنتحول جميًعا، الناس إليه ينتسب شامل عقالني مبدأ إىل هلل
وحَكموا روها فدمَّ هللا وجود إلثبات الطبيعة استعملوا قد القدماء كان وإذا أشخاص. رجال
وإثبات الطبيعة وجود عىل للتأكيد للطبيعة تصورنا نستعمل اليوم فإننا بالفناء، عليها
يستمر؟ وال يبقى ال زائل فاٍن عالم يف العمل يُمكن وكيف واطِّرادها. قوانينها استقالل
القدرة ألن فذلك اإلنساني؛ الفعل عىل اإللهي للفعل األولوية أعَطوا قد القدماء كان وإذا
اآلن أما األرواح. أو اآللهة أو السحر أو الطبيعة أفعال جراء من خطر يف كانت اإللهية
املقيِّدة والقوانني املطلقة وقدراتهم الُحكام أفعال جرَّاء من خطر يف اإلنساني الفعل فإن
القدماء دافع كما اإللهي. الفعل عن الدفاع من أوىل اإلنساني الفعل عن فالدفاع للحريات.
أو العقل عىل تقوم ديانات مواجهة يف الرواية وصحة الوحي نزول عرص يف النقل عن

ص١٢٥–١٨١، والثورة» الديني «الحوار يف واألرض» والشعب، «هللا، األرض»، «الهوت بحثَينا انظر 2
(باإلنكليزية). ١٩٧٧م القاهرة، املرصية، األنجلو
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سلطة أصبح حتى النقل، وساوى توارى قد والحس انحرس قد العقل فإن اآلن أما الحس،
أو املجاهد قال أو اإلمام قال أو الزعيم قال أو الرسول قال أو هللا قال يف ممثًال بمفرده
يقيني أنه عىل يشء إلثبات تضافرت لو حتى النقلية الحجج كل أن حني يف الرئيس. قال
القدماء دافع كما واحدة. ولو عقلية بُحجة إال يقني إىل يتحول وال ظنيٍّا، ولظل أثبتته، ما
يف النبوة ق تحقُّ عن فنُدافع نحن أما عرصها. يف املعجزة ودليلها عرصها يف النبوة عن
تحدٍّ أي إعجاز؛ املعجزة وأن وإرادة، عقًال اإلنساني الوعي باستقالل واكتمالها التاريخ
أمور عن القدماء دافع لقد واالتباع. التقليد من بدًال واإلبداع، الخلق عىل البرشية لإلرادة
بأمور ينشغلون الناس كان عرص يف النفس وخلود املوت بعد اإلنسان حياة وعن املعاد
إنما بالخري. عامرة ونفوسنا تساؤل، موضَع ليست املوت بعد حياتنا فإن اآلن أما الدنيا.
عن القدماء دافع لقد وَعراءً. وُعريًا وعطًشا جوًعا املعذَّبة األبدان ويف الدنيا أمور يف القضية
مكانًا. فيها منا كلٌّ يجد األمة. لكل املجال يتَّسع حتى لفًظا الشهادتنَي يف املتمثل اإليمان
هو والغائب فاه. بالشِّ لفًظا مكان كل يف نُطلقهما والشهادتنَي عاجز، اإليمان فإن اليوم أما
يكون وقد له. إيمان ال له عمل ال من وأنَّ لإليمان كجوهر العمل عن نُدافع ثَم وِمن العمل.
من وانهيار سقوط أنه عىل التاريخ القدماء تصور ولقد املرجئة. من لنا أنسَب الخوارُج
الجيل من فضًال أقلُّ الحٍق جيل وكل التابعي، تابعي إىل التابعي إىل الصحابي إىل الرسول
حتى ،[٥٩ [مريم: َهَواِت﴾ الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف السابق
الوراء إىل رجوع هو تقدم كل أن ظانًَّة السلفية الحركات ونشأت التقدم، من الناس يئس
يتم أن يُمكن ال وانهيار؟ سقوط وعيها يف والتاريخ تنهضأمة فكيف قرني»، القروِن «خريُ
واستبدال العقائدي النسق بناء بإعادة إال عقائدهم وإحياء الجماهري إليقاظ سيايس عمل
االستفادة األقل عىل أو املخاطر. وتبدل الظروف لتغري نظًرا آخر؛ باختيار القدماء اختيار
مجتمٌع يعبد أن يُعَقل فال الحاليَّة. االجتماعية القضية يخدم نحو عىل القديم النسق من
وهو مريًدا، متكلًما، بصريًا، سميًعا، ميت، وهو حيٍّا عاجز، وهو قادًرا جاهل، وهو عامًلا إلًها
وال أيديولوجية، دون سيايس عمل يتم أن يُمكن ال يُريد! وال يتكلم وال يُبرص وال يسمع ال

القديم. العقائدي لنسقه ٍل تحوُّ ما دون تراثي مجتمع يف أيديولوجية صياغة يُمكن

الحكمة علوم (ب)

عليها يغلب علوٍم إىل وتُحيله ره تُطوِّ ولكنها الدين، أصول علم مثل نظرية علوم وهي
بَت تشعَّ وقد تردُّد. أو خوف دون األخرى الحضارات مع وتتعامل النقل، من أكثَر العقُل
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أو إنسانية حكمٌة هناك تكون أن دون إلهية، وحكمة طبيعية وحكمة منطقية حكمة إىل
نُظمنا فقامت القومي، وجداننا من والتاريخ اإلنسان بُعًدا غاب وبالتايل تاريخية، حكمة
التاريخ خارَج نظٌم أنها كما كرامته. عن تدافع وال حقوقه، ترعى ال إنسان، بال السياسية
وعن اإلنسان حقوق السيايسعن الوعي فانفصل ملستقبلها. تُخطِّط وال بماضيها ترتبط ال
للهياكل تصورها يف النظم واختلفت السيايس، العمل وتعثر واحد. آٍن يف التاريخي الوعي
وتجاهل اإلنسان، قضية تجاهل عىل بينها فيما اتفقت ولكنها والسياسية، االجتماعية

مجتمعاتنا. بها تمر التي التاريخية املرحلة
دام ما القضايا، منطق الصوري، املنطق قواعد تتعدى ال فإنها املنطقية الحكمة أما
يف الوقوع من املذهب يعصم أن عىل وقادر يشء، يف النقل يُعارض ال خالًصا عقليٍّا منطًقا
بني للرصاع منطق تاريخي، جديل منطق إىل يتحول لم ولكنه اللغة. أو االستدالل أخطاء
السياسة وتصور الحاليَّة، مجتمعاتنا يف الرصاع قوانني َفْهم نستطع لم وبالتايل األضداد،
صورية سياسة أي السلطة، عىل والقفز االنقالب طريق عن بنظام نظام تغيري أنها عىل
التصورات عىل أي الزعامات عىل واعتمدت الجماهري، من خَلت تاريخ، وبال جدل بال خالصة

الفردية. واملبادرات واملغامرات املعجزات وعىل السلطوية
األمر نهاية يف أنهما إال اختالفهما من بالرغم اإللهية والحكمة الطبيعية والحكمة
ما وبقدر هللا من نأخذ الطبيعة نُعطي ما بقدر للعالم. واحد ثنائي تصور عىل تقومان
حادث بموجب، سالب عالقة وهللا الطبيعة بني فالعالقة الطبيعة. من نأخذ هللا نُعطي
إىل ونظرنا هللا، لحساب الطبيعة فدمرنا بوجود. عدم بواجب، ممكن بباٍق، فاٍن بقديم،
معلول وصورة، كمادة الطبيعة رنا فتصوَّ وُعدنا األقدام. تحت من األرض فضاعت هللا
هللا أما عليه. ودليل هللا، إىل ُسلَّم مجرَد جعلناها وكأننا ومحرِّك، حركة وواحد، كثري وعلة،
الطهارة وعشقنا وجمال، وبهاء جالل ومعشوق، وعاشق عشق ومعقول، وعاقل عقل فهو
واالتحاد املفارق، بالعقل االتصال اإلنسان غاية وكانت والشقاء. البؤس عالم كتعويضعن
يف زلنا ما ونحن الذوق. لحساب العقل وضاع وإرشاق، تصوف إىل الحكمة فتحولت به،
من وما وقوانينها، الطبيعة اكتشاف إىل وندعو والعلم، العقالنية إىل ندعو السيايس عملنا

مجيب.
الذي وأن العملية، الفضائل من أعىل النظرية الفضائَل الحكمة علوُم تصورت وقد
إىل الدعوُة االجتماعي عملنا يف استحال وبالتايل بيده، يعمل الذي من أفضُل بعقله يُفكر
أفضل الجامعات أن القومي وعينا يف ب وترسَّ الفنية، واملدارس املتوسطة واملعاهد العمل
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الياقات من وأرشف أفضل البيضاء الياقات وأن العامل، من أفضُل املفكر وأن املعاهد، من
ال وإداريني ومرشفني مهندسني يكونوا أن الكل وأراد اليدوي. العمل فاحتقرنا الزرقاء.
الحكيم الفيلسوف يرأُسها الفاضلة»، «املدينة تصور ويف ُزرَّاًعا. أو ُصناًعا منتجني، عماًال
والقائد امللَهم، والزعيم األوحد، الحاكم وأنقاهم، وأشجعهم وأفضلهم وأحكمهم البرش أعلُم
يتلوهم والُكتَّاب، الوزراء فضًال، منه أقلُّ هم َمن يتلوه واإلمام، األكرب، واملجاهد األعظم،
يصح حتى بَرتُها وجب القمة عىل منها جزء أو القاعدة خرَجت فإذا والزرَّاع. العمال
لنظرية اجتماعية صورة الفاضلة» «املدينة أصبحت الفاسد! العضو ببرت كله الجسد
ثم الثاني، عنه يصدر ثم الواحُد، الكون قمة يف أيًضا يرتبَّع حيث الصدور أو الفيض
األخالق ويف الوجود ويف املعرفة يف هرميٍّا النظام أصبح وبالتايل العارش. حتى الثالث،
عمل أي واستحال والرأسمالية. واإلقطاعية البريوقراطية النظُم ذلك عن ونتجت السياسة،
أن طاملا شعبية، جماهريية اشرتاكية مركزية ال أخرى نظم إىل املجتمع لتغيري سيايس
ويف الفردي الوجدان يف مرتسبًا زال ما الفلسفي الرتاث من النابع للعالم الهرمي التصور

االجتماعي.3 الشعور

التصوف علوم (ج)

فهي القلب؛ تصفية إىل تهدف السابَقني، النظريَّني الِعلَمني مقابل يف عملية علوم وهي
املصدر إىل الرجوع أي «التأويل» عىل تقوم لالستدالل، منهًجا وليست للوصول طريقة
هذه نشأت وقد الفروع. إىل األصول من األحكام استنباط أي «التنزيل» عىل وليس األول
البذخ ومظاهر السلطة، عىل والرصاع الدنيا، عىل التكالب عىل فعل كرد بدايتها يف العلوم
الرشعية إىل والعودة الناس وإصالح التغيري، من واليأس اإلسالمي، املجتمع يف والرتف
فما األموية. الدولة عىل الخارجني البيت آل من املئات استُشِهد أن بعد األوىل، النبوة وحياة
العكوف فاألَْوىل مسدوًدا طريًقا أصبح العالم إصالح دام وما منه، ميئوًسا أصبح األمر دام
من «عدنا حديث: املوقفخرج هذا ويف إنقاذه. يُمكن ما وإنقاذ النفس، وإصالح الذات، عىل
لهذا التصوف وأصبح النفس). (جهاد األكرب» الجهاد إىل األعداء) (جهاد األصغر الجهاد

إسالمية»، «دراسات وأيًضا ١٩٨١م، القاهرة، األول، العدد فصول، الفلسفي»، «تراثنا دراستنا: انظر 3
١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار
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وإنقاذ العالم، خالص استعىص أن بعد النفس خالص للخالص، األوحد الطريَق السبب
االجتماعية األبنية استقرت أن بعد الداخل وتصفية اآلخرين، إنقاذُ استحال أن بعد النفس
هو الهدف وأصبح العقل، دون االنفعاُل فساَد تغيريها. واستحال الخارج يف والسياسية
الطريق وأصبح األرض. يف ال السماء يف القَدَمني، تحت وليس الرأس فوق األدنى، ال األعىل
والتوكل. والقناعة، والرضا، والشكر، والزهد، والصرب، التوبة، مثل مقامات؛ إىل مقسًما
كردِّ باملقسوم والقناعة العالم يف والزهد والرضا الصرب إىل الناس تدعو سلبية قيم وكلها
الخوف بني نفسية حاالت كلها بأحوال الطريق يمر كما الدنيا. عىل التكالب عىل فعل
اإلنسان تجعل والبقاء، الفناء والسكر، الصحو والحضور، الغيبة والفرح، الحزن والرجاء،
أو هللا، يف والفناء الذات فقدان إىل النهاية يف يصل حتى متضادَّين وانفعاَلني حالتنَي بني
سخط، بعد ويرىض الدنيا، يف السوء صحبة من بدًال ة الخريِّ بالصحبة فينعم به، البقاء

مقاومة. بعد ويستسلم
تُصبح ولم األئمة، عىل خروًجا املئات منا يستشهد لم الظرف. تغري اآلن ولكن
بريوت معركة بعد (خاصة املقاومة لحظات أعىل يف إننا بل منه، ميئوًسا أمًرا بعُد املقاومة
فِقيَمنا وبالتايل ُممكن، واالجتماعية السياسية األبنية وتغيري للُبنان)، هيوني الصِّ والغزو
هي وأحوالنا والشهادة. والتقدُّم، والتصدي، والصمود، والنزال، والجهاد، املقاومة، هي
وأحواَل مقاماِت وليست واالختفاء، الرضب واإلحجام، اإلقدام والِخداع، املكر ، والفرُّ الكرُّ
الغضب بل واالستسالم الرىض ليس وتكويننا البقاء، بل الفناء ليس غايتنا الصوفية.
الظلم ملظاهر ومقاومة العالم»، إىل «عود إىل حاجة يف إذن القديم التصوف والثورة.

بندقية».4 فوهة من يخرج واحد، «طريق العميل، التصوف وهو فيه. والطغيان

الفقه أصول علم (د)

يهدف عميل علم أنه وذلك السيايس. العمل معوِّقات عىل احتواءً الرتاثية العلوم أقلُّ وهو
به فليست التجريبي. االستقراء وعىل العقيل االستدالل عىل يقوم الناس، مصالح رعاية إىل
االجتهاد عىل يعتمد بل سلبية قيم به وليست الشارع. مجرد هو هللا إنَّ بل نظرية، عقائد

للجمعية السنوي الكتاب يف وأيًضا ١٩٨٥م، باريس، اليونسكو، والتنمية» «التصوف دراستنا انظر 4
(باإلنكليزية). ١٩٨٦م طوكيو، األوسط، الرشق لدراسات اليابانية
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

بالناس يرضُّ ال التعليل. عىل يقوم فهو إرشاقية نظرات به وليست واملجهود. الُوسع وبذل
ال ما تكليُف يجوز ال املحظورات، تُبيح الرضورات ِرضار، وال ر َرضَ ال العامة مبادئه فمن
إعطاء منها السيايس؛ العمل عىل املخاطر بعض فهناك ذلك ومع املرَسلة. املصالح يُطاق،
كله القديم االستداليلَّ النسق إن بل الرأي. مدارس بعض عند املصلحة عىل للنصِّ األولوية
بالقياس البدء يُحتِّم عرصنا أن حني يف القياس، ثم اإلجماع ثم نة السُّ ثم بالكتاب يبدأ
يحدث كان (كما النص مع متفًقا حتًما وسيكون الجميع يعرفه العامُّ فالصالح مبارشة،
الرضورات عىل املحافظة مبارشة، الرشيعة بمقاصد الُحكم أن كما الخطاب). بن لعمر
مصالح إىل مبارشة ه يتوجَّ بها واملال، والِعْرض، والدين، والعقل، (النَّْفس)، الحياة الخمس:
فإنه الرشعية األحكام أي والنواهي؛ األوامر أما اإلنسانية. الحياة ِقوام فيه ما وإىل الناس
بدًال اإلنساني ووجودهم الناس طبيعة من نابعًة تكون أن السيايس للعمل األفضل من
الحياة، ِقوام به ما فالواجب جديدة. فرائَض الفروُض فتَزيد عليهم فرًضا تكون أن من
الفردية لقدراته طبًقا اإلنسان الختيار مرتوك واملندوب فسادها. به ما أي الحرام وعكسه
أما واختياره. بُحريته الحياة يُفسد قد ما يفعل أالَّ املكروه وعكسه تطوًعا، الخري يفعل أن
يف فاألصل األصلية، الرباءة يف الطبيعة، يف الرشعيَة وكأن األشياء، ُمصاَحبة فهو الحالل
ُحكم كل ربط الخمسة الوضع أحكام بتحليله األصول علم استطاع لقد اإلباحة. األشياء
ابتداءً والرخصة)، (العزيمة اإلنسانية القدرات عىل وإقامته عىلرشط وتعليقه وعلة، بسبب
فال الكفاية، هو ذلك رشط ألن السارق؛ يد قطع املهم فليس والبطالن). (الصحة النية من
تُقَطع وال اجتماعي وحسد طبَقي عداء أو ُحرمان أو بطالة أو جوع عن السارق يُد تُقَطع
صاحب فوقها، ومن األرض باطن من الشعوب ثروات ناهب يُد وتُرتَك الدرهم سارق يُد
اإلنسان يجد ال مجتَمع يف زاٍن يُرَجم وال املصنع. رأسمايل أو األرض إقطاعي أو الرباميل
اإلعالم، وأجهزة الصحف يف الجنسية اإلثارة فيه ما وكل سكن، وال مهر فال زواًجا؛ فيه

األجنبية. الصحف حديث من الشعوب وتعرفه مكان كل يف الحكَّام وَعْهر

العقلية العلوم (3)

والعلوم واملوسيقى. والفلك، والهندسة، والجرب، الحساب، مثل الرياضية العلوم وهي
والعلوم والصيدلة. والطب، والكيمياء، والطبيعة، والحيوان، النبات، وهي الطبيعية
فيها أثَّر التي للعلوم نموذج وهي والتاريخ. والجغرافيا، واألدب، اللغة، وهي اإلنسانية
الالتناهي بني عالقة فهناك العلمي. واإلبداع العقيل الكشف عىل دافًعا وكان التوحيد
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الَفَلك، علم ونشأة والنجوم الكواكب نحو ه التوجُّ بني أخرى وعالقة الالمتناهي، وحساب
وإبرازه والحيوان، للنبات القرآن تصور وبني املوسيقى، علم ونشأة القرآن موسيقى وبني
الفاتح املجتَمع ومقتضيات والكيمياء، الطبيعة وبني والحيوان، النبات علوم ونشأة للحياة
واألدب اللغة علوم نشأت وقد والصيدلة. الطب وعلوم األسلحة صناعة يف الحرب وحاجات
بخرائط والتاريخ الجغرافيا علوم نشأُة ارتبَطت كما وإعجازه، القرآن بالغة تحليل من
تقدُّم سبب يف والتفكري عليه، االستخالف أجل من العالم عىل والتعرف املفتوحة، البالد

وانهيارها. األمم
الغرب، طوره الذي الخالص اإلنساني العلمي العقيل الجانب هذا عن انفصلنا ولكننا
التي الغربية واإلنسانية والعلمية العقالنية ننقل نحن وأخذنا الحديثة. نهضته وراء فكان
واعتزاز كفخر ونبعثه عليه نُفتش عدنا ثم القديم. تراثنا من فينا الجانب لهذا تطويٌر هي
العلوم حتى الغرب. عن للنقل ورفًضا الجديد، اإلبداع عىل دافًعا يكون أن دون بالقديم
أو القدماء أبحاث عند إما عندها؛ وقفنا والتاريخ، والجغرافيا، واألدب، اللغة، اإلنسانية،
َخلدون: ابن لقضية نعرض زلنا وما فيها. نُساهم أن دون املحَدثني عن والنقل االستيعاب
النهضة؟ رشوط هي وما الشعوب؟ تتقدم كيف تاليًا: سؤاًال نضع وال األمم؟ تنهار ملاذا
اإلنسانية والعلوم بل الحديثة والطبيعيات الحديثة الرياضيات الغرب عن ننقل زلنا ما
للجديد إبداع ال حيث السيايس العمل يستحيل العام الحضاري الجو هذا ويف املعارصة.
أيًضا السيايس العمل يف فنُصبح للقريحة. إجهاد وال للعقل، إعمال وال للقديم، تطوير وال
(املاركسية املحَدثني تراث املعارضة وتنقل القدماء برتاث القائمة األنظمة تتشبَّث ناقلني.

املحَدثني. قشور من رشعية وأقوى جذوًرا أرسخ والقديم القومية). أو الليربالية أو
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ومواقع الرتاثية العقائد ثالًثا:
السيايس العمل

لتحريك أيًضا تراثيًة دوافَع هناك أن إال السيايس العمل يف الرتاثية املعوقات من وبالرغم
عرصنا مشاكل رَصدنا فإذا الناس. وجدان يف وترسيخه وتنشيطه السيايسوضبِطه العمل

اآلتي: لوجدناها الرئيسية ياته وتحدِّ

والغزو االستعمار األرضمن تحرير (1)

واملسلمني العرب أرايض من بقع زالت فما األرض. احتالَل هي الرئيسية قضيتنا زالت ما
هيوني الصِّ الغزو من أخرى ودول مثًال)، وُمَليلة (َسبْتة القديم االستعمار بقايا من محتلة،
األنظمَة هي التحرير، معركة املعركة، قائد زال وما ولبنان). وسوريا (فلسطني الجديد
ها بَكمِّ زالت ما التي الشعوب إرشاك دون املقاومة، فصائل أو النظامية والجيوش السياسية،
األرض. تحرير معركة يف املساهمة الرتائية العقائد تستطيع هنا امليدان. خارَج وكيفها
﴿َربُّ واألرض»، السموات «إله هو الرتاثي العقائد نسق يف األوىل القيمة وهو «هللا» أن وذلك
وبالتايل [٨٤ [الزخرف: إَِلٌه﴾ اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ
هو هللا سبيل يف وموتها باألرض، إيمان نفِسه الوقت يف هو باهلل الجماهري إيمان فإن
سجني ويجعله اإلله نصف أَرسَ األرضفإنه عىل يستويل ومن األرض، سبيل يف استشهادها
يف فإنه األرض» «إله اليهودية ويف السموات» «إله هو املسيحية يف اإلله كان فإذا االحتالل!
الصهيونية العقيدة أمام الوقوُف يُمكن وبالتايل واألرض». السموات «إله الرتاثية العقائد
ومن مضادٍة بِصْهيَونية والهيكل واملعبد واملدينة واألرض والشعب هللا بني ربطت التي

السالح. قعقعة عن أهمية تقلُّ ال العقائد فحرب األرض، لتحرير النوع نفس



األول) (الجزء فلسفية دراسات

الصحراء الخراب األرَض ليست القرآن األرضيف فصورة التعمري؛ يأتي التحرير وبعد
املاء عليها ينزل التي الخرضاء املزروعة األرض املسكونة، العمار األرض هي بل الصفراء،
سوداء، األرض يُميتها. القحط وال يُغرقها الفيضان فال بهيج، زوج كل من فتُنبت فتهتزُّ
أو النيل وادي به يكتظ إما والفالح ناقص، والعمل يسيالن، والفرات ودجلة يجري، والنيل
لم وكأننا تشاد يف وقحٌط بنغالديش يف فيضان النهَرين. بني وما الجزيرة أرض يف يشحُّ
ضمن ومن قوانينها. لنا ر يُسخِّ لم هللا وكأنَّ الطبيعة، موارد عىل السيطرة عىل قادرين نعد
له».1 فهي أرًضا أصلح «من يُصلحها ملن واألرضالبَوار يفلحها، األرضملن الرتاثية: العقائد

والتسلط القهر ضد الحريات عن الدفاع (2)

االستثنائية القوانني وكل والتسلط القهر سيايسهو عمل أي يُواجه الذي الثانَي التحدَي إن
أو أفراًدا أو ملوًكا الحكام، بها يتمتع التي املطلقة شبه السلطات وكل للحريات، املقيِّدة
مثل السجون وخريجو املدارس، عدد مثل السجون عدد يُصبح أن أوشك وقد رؤساء.
املثل ب ُرضِ وحتى مرة السجن ودخل إال واحد وطني يوجد ال فقد الجامعات. خريجي
القهر وتتحدى السيايس العمل يف تُساهم كي الرتاثية العقائد تأتى هنا للرجال». «السجن
وهذا سواه. دون املقتدر» «املليك هو وحده فاهلل املطلق. الفرد وحكم والتكرب والتسلط
العرص أحداث رؤية أشهد تعني «الشهادتان»: اإلسالم أركان من ركن أول عنه يُعربِّ ما
املرئي، الحق عن واإلعالن بالقول الجهر أي والتواطؤ، الصمت ورفض عنها، واإلعالن
اإلنسان يقوم ثم القول، شهادة سبيل يف بالنفس التضحيُة أي الشهادُة؛ ذلك يستتبع وقد
اإلنسان يُحرِّر النفي، وبفعل هللا». «إال يف اإلثبات وفعل إله» «ال يف النفي فعل بفعَلني:

اْلَميْتَُة اْألَْرُض َلُهُم ﴿َوآيٌَة ،[٦٣ [الحج: ًة﴾ ُمْخَرضَّ اْألَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم 1

َوَربَْت﴾ اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها أَنَْزْلنَا َفِإذَا َهاِمَدًة اْألَْرَض ﴿َوتََرى ،[٣٣ [يس: َحبٍّا﴾ ِمنَْها َوأَْخَرْجنَا أَْحيَيْنَاَها
يذكر وكذلك .[٢٧ [السجدة: َزْرًعا﴾ ِبِه َفنُْخِرُج اْلُجُرِز اْألَْرِض إَِىل اْلَماءَ نَُسوُق أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم ،[٥ [الحج:
ملصالح والسماء األرض يف ما وكلِّ والريح، والجبال والبحار واألنهار والُفلك والقمر الشمس تسخري القرآن
أَنَّ تََرْوا ﴿أََلْم ،[١٤ [النحل: اْلبَْحَر﴾ َر َسخَّ الَِّذي ﴿َوُهَو ،[٣٢ [إبراهيم: اْألَنَْهاَر﴾ َلُكُم َر ﴿َوَسخَّ مثل اإلنسان
ِفيَها﴾ َواْستَْعَمَرُكْم اْألَْرِض ِمَن أَنَْشأَُكْم ﴿ُهَو ،[٢٠ [لقمان: اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما َلُكْم َر َسخَّ هللاَ
(باإلنكليزية)، ص١٧٤–١٨١ والثورة» الديني «الحوار يف واألرض» والشعب «هللا بحثنا انظر .[٦١ [هود:
(باإلنكليزية). ١٩٨٢م استوكهولم، العلوم، لتقدم السويدي املجلس لإلنسان» الطبيعة «تسخري وأيًضا
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حتى الدنيا؛ وحب والجنس، واملال، والسلطان، الجاه، املزيفة: العرص آلهة كل من شعوره
بالفعل الجميع أمامه يتساوى الذي الشامل العام الواحد، املبدأ إىل ينتسب أن يستطيع
اإلنساني الوعي واستقالل النبوة اكتمال عن اإلعالَن الثانية الشهادة وتعني هللا». «إال الثاني
كان لذلك سواه. متكرب ال أي أكرب» «هللا شعار: اإلنسان حرية عن يُعرب كما وإرادة. عقًال
عن والنهي باملعروف واألمر الجبَّارين». قاصم أكرب، «هللا إيران يف اإلسالمية الثورة شعار
وكذلك للحكام مراجًعا حرٍّا، عليه القادر اإلنسان يجعل وفرضرشعي ديني، واجب املنكر
وسلطة للقانون، فالطاعة الخالق»، معصية يف ملخلوق طاعة و«ال النصيحة». «الدين
طاعة فال البيعة بعقد أخلَّ وإذا الرشيعة الحاكُم عىص فإذا والبيعة، الَعقد من الحاكم
و«الساكت جائر»، سلطاٍن وجه يف حقٍّ «كلمُة شهادة: أعىل وإنَّ عليه. الخروج ويجب له،
ُمراجعة أي «الِحْسبة» هي اإلسالمية الحكومة وظيفة إن بل أخرس». شيطان الحق عن
والتالعب االقتصادي النشاط ومظاهر األسواق وعىل نفسها عىل والرقابة بنفسها، نفِسها
يلبس من وآخر يرشب من وآخر يأكل من آخر هو الحاكم إن السوق. وبقوانني باألسعار

له. طاعة وال سمع فال وإال يسكن، من وآخر

الثروة توزيع سوء مواجهة يف واملساواة االجتماعية العدالة (3)
والفقراء األغنياء بني الشاسعة والفروق

من والتي السياسية، األحزاب كل عليها اجتمعت التي باألصالة االجتماعية القضية وهي
أمة فنحن والتيجان. العروش ستهتز ألجلها والتي األخرية، العربية الثورات قامت أجلها
وباألفواه املنتفخة بالبطون الفقر، درجات وبأشدِّ الغنى درجات بأقىص املثل بها يَُرضب
دينًا ونعتنق واحدة، أمة إىل وننتسب الصفيح، وباألكواخ املزخرفة بالقصور الجائعة،
رشعية السيايسوإعطائه العمل لتقوية الرتائية العقائد تأتي هنا واحد. بإله ونؤمن واحًدا،
واإلنسان .[١٨٩ عمران: [آل َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َوهلِلِ وحده هلل فامُللكية التاريخ. من
حقُّ له وليس االستثمار، وحق الترصف، وحق االنتفاع، حقُّ له يَديه. بني فيما ُمستخَلف
واملصادرة بالتأميم التدخُل الرشعية السلطة حق ومن االستغالل، أو االحتكار أو االكتناز
جماعية ملكية العام الصالح تَمس التي اإلنتاج أدوات وكل الثروة. استعمال سوء حالة يف
قديًما و«النار» حديثًا، والزراعة قديًما والكَأل» «املاء األفراد، أيدي بني وقوُعها يجوز ال
لألمة ِملك األرض، باطن يف ما أي «الرِّكاز» حديثًا. واملعادن قديًما وامِللح حديثًا، والصناعة
نحن وعَرفنا إلخ. … والنُّحاس والحديد والِفضة الذهب القدماءُ عَرف لألفراد. ملًكا وليس
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بال املال يُولِّد املال أن يعني الذي الربا تحريم بدليل القيمة مصدر وحده والعمل النفط.
رأس وللدولة له، نتاجه فكل عامل، إنتاج من قيمة فائض أخذ يجوز وال عرق. أو جهد
الفقراء، إىل تَُرد األغنياء فضول فإن والفقراء األغنياء بني الدخول يف فرٌق ظهر فإذا املال.
َواْلَمْحُروِم﴾ اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن القوت. عن زاد ما والفضول
واحد إنسان فيه الذي الواحد واملجتمع الزكاة. غري حقٌّ املال ويف ،[٢٤-٢٥ [املعارج:
حركاتنا يف ِصْحنا وقد طاٍو». وجاُره شبعان بات من ِمنا و«ليس منه. هللا ذمة تربأ جائع
أو سيفه!» شاهًرا للناس يخرج وال يومه قوت يجد ال لرجل «عجبُت األخرية: اإلصالحية
وفرٌق (األفغاني). ظاملك!» قلب تشق وال بفأسك، األرَض تشقُّ الفالح، أيها لك «عجبُت
ر نُثوِّ أن وبني سيايس، لنظام دعايًة واإلسالم» «االشرتاكية أدبيَّات يف ذلك نقول أن بني

وتراثها. عقائدها من املسلوبة حقوقها عن فتُدافع به، الجماهري

التغريب ضد الُهوية (4)

والسياسية االجتماعية مشاكلنا كل وراء تكمن األصالة أو الهوية قضية أن فيه شك ال ا وممَّ
وندعو نطرحها، الحديثة العربية نهضتنا فجر منذ زلنا وما الحضارية. املشكلة هي ألنها
إىل أقرَب الحديثة الفكرية تياراتنا معظم كانت وربما بعد. نَُحلَّها ولم عليها ونُنبِّه لها،
(الطهطاوي) السياسية والليربالية (األفغاني) الديني فاإلصالح األصالة؛ إىل منها التغريب
ترى للتقدم، ونموذًجا للتحديث نمًطا الغرب ترى كلها شميل) (شبيل الِعلمية والعقالنية
وقضينا اإلصالح. وريثة أصبحت حتى السلفية الحركة ولَّد مما اآلخر، ِمرآة يف صورتها
حياتنا من والعلم العقل وانتهى األخرية، العربية الثورات باسم بأيدينا الليربالية عىل
وضد أصالة دون إبداعي سيايس عمل يُوَجد أن يُمكن وال والخرافة. اإليمان ُمسوح بذُيوع
القضية تصوغ منها، العلمانية خاصة اآلن، حتى السياسية أحزابنا زالت وما التغريب،
املواقف تظهر هنا األنا. بتحليل وليس اآلخر عند الحلَّ وتجد مغرتب، نحو عىل السياسية
مصالحتهم الغري، مواالة يُحرِّم فالقرآن واآلخر؛ األنا بني رصاحًة التقابُل تضع التي الرتاثية
لآلخر والتبعية التقليد يُحرم كما الديار. عىل اعتَدوا ما إذا معهم السالم أو مساملتهم أو

املساءلة.2 وبالتايل الفردية للمسئولية محٌو ألنه

َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوَال * تَْعبُُدوَن َما أَْعبُُد َال * اْلَكاِفُروَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل الكافرون سورة يف التمايز هذا يتضح 2
.[١–٦ [الكافرون: ِديِن﴾ َوِيلَ ِدينُُكْم َلُكْم * أَْعبُُد َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوَال * َعبَْدتُْم َما َعاِبٌد أَنَا َوَال * أَْعبُُد َما
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التجزئة ضد الوحدة (5)

إحدى هي إسالمية، وحدة أو عربية وحدة وطنية، وحدة ُقطرية، وحدة الوحدة، قضية
القضية ظلت ولكن السياسية. األحزاب كل برامج ضمن تدخل والتي الرئيسية قضايانا
أو الوحدة تنفضُّ ثم أياًما عمرها يتجاوز ال التي البيانات إعالَن تتجاوز ال متعثِّرة،
والواقع وأهازيج. وأحالًما وأغانَي، أمانيَّ تظل أو ورئيس، وزعيٍم ونشيد َعَلٍم وحدة تكون
والحروب الحدود، عىل الخالفات جرَّاء من والتبعثر والتشتت التجزيء إىل يدعو نفُسه
الرتاثية العقائد أن حني يف السلطة. عىل والرصاع املصالح، وتَضاُرب اإلذاعية، والحمالت
ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ يف الوطنية الوحدة مستوياتها. كافة عىل للوحدة ضمان خري
يف األعداء أمام املتحدة الوطنية والجبهة الداخل عىل االنفتاح أي [٢٩ [الفتح: بَيْنَُهْم﴾
آخر درس [١٥٩ عمران: [آل َحْولَِك﴾ ِمْن وا َالنَْفضُّ اْلَقْلِب َغِليَظ َفظٍّا ُكنَْت ﴿َوَلْو الخارج،
َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ األمة مستوى عىل ووحدة الجبهة، وتكوين القيادة يف
.[٣٩ [يوسف: اُر﴾ اْلَقهَّ اْلَواِحُد هللاُ أَِم َخرْيٌ ُمتََفرُِّقوَن ﴿أَأَْربَاٌب ،[٩٢ [األنبياء: َفاْعبُُدون﴾
شعوبية وال عنرصية ال حيث الشعوب توحيد عىل واأليديولوجيات املذاهب أقدُر واإلسالم

املحلية. واألعراف واللغات بالتقاليد يعرتف نفسه الوقت ويف طائفية، وال
اآلتية: بالوسائل السيايس العمل يف الدوافع وإظهار الرتاثية املعوقات تجاوُز ويُمكن

تَرْكنا الهجري عرش الخامس القرن بداية يف ونحن أننا ذلك ويعني البدائل: إيجاد (١)
من القومي وجداننا يف أرسُخ الدينية فاملحافظة والفالسفة)؛ (املعتزلة العلمية العقالنية
إىل عام األربعمائة وزيادة النصف إىل عام األلف ضغط مهمتنا كانت وبالتايل الليربالية.
ألن سيايس؛ عمل أي ينجح أن يُمكن ذلك يتمَّ وحتى فقط التاريخية اللحظة هذه يف الضعف.
لوعينا الرئييس ن األسايسواملكوِّ الرافَد أصبحت قد والِعلمية والعقالنية والليربالية التعدُّدية
األشعرية من االنتقاَل هو سيايس عمل ألي األول الرتاثي الرشط يكون ثَم ومن القومي.
الفقه إىل االفرتايض الفقه ومن رشد، ابن عقالنية إىل الفالسفة إرشاقية ومن املعتزلة، إىل
تبدأ النحو هذا وعىل اإليجابي. العَميل التصوف إىل السلبي النظري التصوُّف ومن املصَلحي،
والقرون واالزدهار، التكوين عرص األوىل؛ الدورة بعد اإلسالمية، الحضارة من ثالثة دورة
والدورة الثانية)، السبعة (القرون صات وامللخَّ عرصالرشوح الثانية؛ والدورة األوىل، السبعة
عمل أي يتم أن إذن يُمكن ال عرش. الخامس القرن مطلع يف بدايتها يف نحن والتي الثالثة
أي ويف مجتمعاتنا تعيش تاريخية مرحلة أية يف ومعرفة التاريخ، يف فلسفة بدون سيايس
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إذا الرتاث يف سياسيٍّا عمًال يتطلب وهذا خاص. بوجه وجيلنا عام بوجه أجيالنا عرصتعيش
لظروفه عرصِنتاٌج كل يف فالرتاث ذلك؛ يف ضري وال فينا. سيايس عمٌل للرتاث يكون أن أردنا
أوَل نشأ منه الذي أصله إىل يرجع فيه السيايس عملنا فإن وبالتايل واالجتماعية، السياسية
مفتوحة عقالنية إنسانية جديدة لغة صياغة إعادة الرتاث يف السيايس العمل يتطلب مرة.
من والرؤية التحليل مستويات تغيري يتطلب كما االصطالحية. القانونية الدينية اللغة بدل
األعىل من امَلحاور تغيري ثم الناس، حياة تظهر حتى الطبيعي املستوى إىل الفقهي املستوى
الزمان بُعُد وجداننا يف ويظهر الفيضفينا، نظرية أثر يقلَّ حتى والخلف؛ األمام إىل واألدنى
واألدنى لنا، بالنسبة األمام هو القدماء عند فاألعىل والتخلف. التقدم وحَركتَا التاريخ ومسار
دافع الذي هللا حول التمركز من املحاور، تغيري ذلك يتطلب كما عندنا. الخلف هو لديهم
يف الطِّعان مظانُّ وهو اإلنسان عن الدفاع إىل العهد، الحديث الجديد للدين نظًرا القدماء عنه
املناهج من املناهج، تغيري أيًضا يفرضذلك قد اآلن. حتى عنه الدفاع نبدأ لم والذي عرصنا
الواقع من تبدأ التي االستقرائية املناهج إىل الواقع، إىل النص من تبدأ التي االستنباطية
نحو وَقْصِدها ملقتضياتها وتلبية للطبيعة نداءٌ بل مفروًضا نزوًال ليس فالوحي النص، إىل
معارصة، اجتماعية مادة إىل كلها القديمة «الدينية» املادة تغيري ذلك يفرض وقد الكمال.

االجتماعية. للمشاكل حلوٌل والوحي االجتماعية، األوضاع عن تعبري فالدين
«اإلسالم هو للرتاث سياسية بقراءٍة يقوم أن يُمكنه الذي التيار اإلسالمي: اليسار (٢)
العرص، بقضايا ويلتزم األمة، تراث من ينبع الذي فهو اإلسالمي»؛ «اليسار أو السيايس»
فجذوره العرصية. التقدمية إىل التاريخية املحافظة من التحول بهذا القيام عىل وقادٌر
وصديٌق متطلباتها، يفهم بل اإلسالمية الحركة يُعادي ال العرص، يف وفروعه الرتاث، يف
الصف وحدة إعادة عىل القادر هو اإلسالمي اليسار منطلقاتها. يفهم العلمانية للحركة
القادر وهو العلمانية. والثقافة الدينية الثقافة بني الوطنية الثقافة يف االزدواجية وإنهاء
الجماهري تجنيد عىل قادر أنه كما املتعارَضني. الطَرَفني بني اآلن الفراغ هذا َملء عىل
املساجد املادية: الحياة ظروف ضغط تحت أو العقائدية باألنساق تتحرك زالت ما التي
اإلسالمي اليسار قيادتها. عىل قادرون األمة، طليعة املستقلون، واألئمُة باملصلني، عامرة
يف االشرتاك موقع من العلمانية وينقد الجذور، يف االشرتاك موضع من السلفية ينقد
املاَيض يربط قومي مرشوع وصياغة الجماهري، مطالب تلبية عىل األقدر هو ولكنه الثمار،
خالل من ال التواصل خالل من الثورة يف وقمته االجتماعي التغري ويُحقق بالحارض،
وريث أنه كما القديم. العميل والتصوف واألصول والفالسفة املعتزلة وريُث وهو االنقطاع.
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جديد من إياه ومنشًطا (األفغاني) جذوره إىل راجًعا الحديث، الديني اإلصالح حركة
فيتحول الحاليَّة، اإلسالمية الحركة إىل وصل حتى — مراحل عىل صوته خفَّ أن بعد —
العربية الثورة إقالة عىل قادر اإلسالمي اليسار أن كما شاملة. نهضة إىل الديني اإلصالح

األحرار.3 باملفكرين بل األحرار بالضبَّاط املرة هذه تبدأ ال حتى عثراتها، من
وممارسة الرتاث تثوير املهمة بهذه يقوم إنما اإلسالمي واليسار الوطنية: الوحدة (٣)
يُكفر ال اإلسالمي فاليسار الوطنية. الوحدة إطار يف الرتاثية الجذور من السيايس العمل
فيها، النظر إعادة أجل من ودوافعه بمعوقاته القديم الرتاث كلَّ يقبل إنه بل أحًدا.
الحركة يقبل كما القومي. وعينا يف أسايس رافد إىل الثانية وتحويل األوىل، من وتصفيته
ثالثة تربتنا فوق انترشت وقد ودوافعها. منطلقاتها يفهم ألنه فصائلها بكل العلمانية
القومية أو العربية الثورة ثم األخرية، العربية الثورات قبل الليربالية علمانية: تيارات
عنهما وتنتج إنجازاٍت ويُحققا يحكما أن لهما ُقدِّر وكالهما العربية، االشرتاكية أو العربية
لها يُقدَّر لم والتي اآلن حتى القرن هذا أوائل يف بدأت التي املاركسية والحركة مخارس،
مع حلف يف داخلة أو الديمقراطي) (اليمن العربي العالم أطراف بعض يف إال تحكم أن
عىل اإلسالمية الحركة باضطهاد جميًعا خرسنا وطاملا العراق). (سوريا، العربية الثورة
العربية الثورة بعد الليربالية باضطهاد أو بعدها، أو العربية الثورة قبل سواءٌ الخط، طول
بتدعيم األخرى الحركَة حركة كلُّ شوََّهت وطاملا بعدها. وأحيانًا قبلها املاركسية واضطهاد
والقومية انحاللية، رأسمالية فردية والليربالية وعمالة، وإلحاد كفٌر فاملاركسية الدولة؛
خاًرسا، الكل فأصبح ومحاَفظة. ورجعية تَزلُّف واإلسالمية واغرتاب، وشعوبية عنرصية
يعمل أن األوان آن وقد أخيه. عىل االنقضاض أو املجتمع من الثأر يف راغبًا سجون، نزيَل
لوحدة تحقيق وال بالليربالية، إال الُفَرقاء بني حوار فال الوطنية. الوحدة من إطار يف الجميع
خالل من تغيري وال باملاركسية، إال القومي الدخل لتوزيع إعادة وال بالقومية، إال ة األمَّ
العربية، الثورة نتاج العرية القومية جسده طائر األمة اإلسالمية. بالحركة إال التواصل
أن يُمكن فال الوطنية. الوحدة ورأسه واملاركسية، اإلسالمية وجناحاه الليربالية، وذَيله
النهوض. عىل يقوى ال كسيًحا أصبح أو انحرف أو سقط وإال جسمه، بمجموع إال يطري

املركز اإلسالمي؟» اليسار يعني «ماذا االفتتاحي: املقال اإلسالمي» «اليسار مجلتنا من األول العدد انظر 3
عربية، قضايا األحرار؟» املفكرون أو األحرار «الضباط وأيًضا: ١٩٨١م. القاهرة، والنرش، للبحث العربي
يف (٢) الوطنية» «الثقافة يف (١) ١٩٥٢–١٩٨١م»، مرص يف والثورة «الدين يف وأيًضا ١٩٧٩م. سبتمرب

الديني». «اليسار
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خامتة: رابًعا:
الرتاث بناء إعادة رضورة

من جزءٌ هو الدين إن بل التقديس، طابَُع له ليس وبالتايل يَن، الدِّ هو ليس القديم الرتاث إن
سياسية ظروف نتيجة هو والُعريف. األدبي املوروث بجوار العقائدي، املوروث أي الرتاث،
فإن تغريت الظروف كانت وملا اجتماعية. أوضاع عن وتعبري السلطة عىل ورصاٍع قديمة
يف عثرة حجَر يقف ال حتى القديم؛ الرتاث بناء وإعادُة جديد تراث إفراُز بالتايل، مسئوليتنا،
وشحذ للناس تحميس مجرد األمر ليس املعارصة. العربية والثورة الحديثة النهضة سبيل
تمأل سياسية أيديولوجية وبإعطائها للجماهري، العقائدي بالبناء األمر يتعلق بل عزائمهم،
الرتاث كان فإذا العلمانية. والحركة السلفية الحركة بني وِحصاَرها النظري فراَغها بها
املعارص، تراثَه يتطلب الحديث السيايس العمل فإن القديم السيايس للعمل نتيجًة القديم
وإما املعارضة، تراث يف معه يتطابق فإما القديم؛ املوروث يف النظر إعادَة نفِسه الوقت ويف
وتأمن التواصل، خالل من التغري يحدث الحالتنَي كلتا ويف السلطة. تراث يف معه يختلف

تاريخها. وحدة حلقات إحدى حارضها ويُصبح الشخصية، يف والِفصام الرِّدة األمة





اإلصالح1 كبوة

مرص نموذج

١٩٨٣م. الرباط، اآلداب، كلية عرش» التاسَع القرن يف «اإلصالح ندوة يف البحُث هذا أُلِقَي 1





وصفالظاهرة مقدمة: أوًال:

أوائل منذ بدأت التي الحديثة نهضتنا أن اإلصالح كبوة تعني اإلصالح»؟ «كبوة تعني ماذا
أتى ما فإذا جيَلني. يد عىل وانتهت جيَلني يف بدأت إنما املؤرِّخني باصطالح املايض القرن
بداية يبدأ هل جديد؟ من اإلصالح يُعاود هل أزمة: يف نفسه يجد فإنه الخامس الجيل
املعارص تاريخنا يف تحققت قد َخْلدون ابن نبوءة وكأن البداية؟ هذه هي وما جديدة؟
التي الثالثة الرئيسية التيارات أخذنا فإذا أجيال! أربعة تمتدُّ التاريخية الدورة أن وهي
السيايسالليربايل، والفكر العلماني، العلمي والفكر الديني، اإلصالح الحديثة: نهضتنا تُكون
بدأه الديني فاإلصالح األربعة. األجيال هذه مر عىل الكبوة فيه حدثت قد تيار كل أن لوجدنا
مواجهة عرصه: ظروف مع متفًقا تحديًدا اإلصالحي مرشوعه وحدد جيدة، بداية األفغاني
واالحتالل العرابية الثورة بعد ولكن الداخل. يف التسلُّط ومقاومة الخارج يف االستعمار
الدين فاصًال عبده محمد يد عىل النصف إىل وهوى اإلصالح مرشوع خبا ملرص اإلنكليزي
السياسية النظم وتغيري لها، لإلعداد الثورَة تارًكا ويسوس! ساس هللا لعن — السياسة عن
وبعد الرشعية. واملحاكم التعليم مناهج إصالح إىل السلطان ومواجهة الشعوب، لرتبية
كامل مصطفى مقدمتهم ويف األفغاني، تالميذ يد عىل البالد يف الوطنية الحركة اشتداد
عند أخرى مرة اإلصالحي املرشوع خبا ١٩١٩م، ثورة واندالع زغلول وسعد فريد ومحمد
هو كما والتفرنج الغرب وتقليد العلمانية يف الوطنية مخاطر رأى أن بعد رضا رشيد
اإلخوان يد عىل ثالثة مرة املرشوع خبا ثم ١٩٢٤م. يف الكمالية الثورة بعد تركيا يف الحال
فبعد الجماهري. تجنيد طريق عن وإكماَله له الحياة إعادَة محاولتهم من بالرغم املسلمني
ثم ١٩٥٤م يف متتالية فرتات عىل كلها الجماعة واضطهاد ١٩٤٩م يف البنا حسن مقتل
ومنها سلفية، حركة إىل تحوَلت وموقفها؛ اإلصالحية الحركة تطوير ولعدم ١٩٦٥م، يف



األول) (الجزء فلسفية دراسات

اإلسالمية للحركة االضطهاد ظروف عن تعبريًا املعارصة اإلسالمية الجماعات خرجت
فشل عىل فعل رد تُمثِّل وأصبحت األخرى، التيارات وعادت الذات عىل انغلقت املعارصة.

ماركسية.1 أو قوميًة أو اشرتاكيًة أو ليرباليًة للتحديث؛ العلمانية األيديولوجيات
بداية شميل شبيل بدأه فقد العلماني، العلمي الفكر وهو الثاني التيار أخذنا وإذا
تحدث كي العلمي؛ واملنهج العلمي التحليل أهمية وبيان العلمي، للفكر الرتويج يف طيبة
مشاهدة مرصيف عىل الَفرنسية الحملة إبَّان األوىل حدثت أن بعد الثانية الحضارية الصدمة
التي «املقتطف» جريدة وقامت الحملة. علماء أجراها التي العلمية للتَّجاِرب األزهر علماء
خالل من العلم إىل الدعوة يف أنطون فرح واستمز قيام. خريَ بذلك رصوف يعقوب أسسها
القومي العلم إىل أو له وطن ال الذي العلم إىل الدعوة يف إذن األول الجيل استمر ُرشد. ابن
سالمة عند الثالث الجيل يد عىل الدعوة خبَت ولكن املايض. القرن يف الثاني الجيل حتى
وارتمائه التيار بعزلة محمود نجيب وزكي مظهر إسماعيل عند الرابع الجيل ثم موىس،
االتساق من نوٍع إليجاد األمة تراث إىل والعودة عنه بالرِّدة أو الغرب.2 أحضان يف كلية
االضطراب ظهر حتى الخامس الجيل أتى إن فما التاريخ.3 يف واالستمرارية الحضاري
والالعقالنية الالعلمية التيارات يف العلم عىل فعل رد ونشأة واإليمان العلم بني الرصاع لدرجة

اليوم. مجتمعاتنا يف املنترشة
بداية أيًضا الطهطاوي بدأه فقد الليربايل السيايس الفكر يُمثِّله الذي الثالث التيار أما
للفكر جديدة موضوعات ووضع واملساواة، والعدالة الحرية أفكار بنرش وذلك جيدة؛
أجل من والتعليم والصناعة الزراعة عن والحديث والدستور، والدولة التقدم مثل الوطني

«نشأة وأيًضا القاهرة. ١٩٨١م، يناير اإلسالمية، النهضة يف كتابات اإلسالمي»، «اليسار انظر 1

مرص يف والثورة «الدين ١٩٨٤م. يناير العربي، املستقبل الراهن» العربي عاملنا يف املحافظة االتجاهات
The Origine of Modern Conservation and lslamic Fon- الديني: اليسار ١٩٥٢–١٩٨١م».
damentalism, Amsterdam, 1979; Des ldéologies modernists à l’lslam révolutionnaire,
يف الثورة «الدين ١٩٨٢م. الكويت، الوطن، جريدة اإلسالمية» «األصولية بحثنا أيًضا انظر Paris, 1979

الديني. اليسار (٢) ١٩٥٢–١٩٨١م». مرص
غربيون! وكلهم علِّموني»، «هؤالء موىس سالمة كتاب من واضٌح هذا 2

عن الستينيَّات يف الثانية كتاباته يف ثم الداروينية، عن األوىل مظهر إسماعيل كتابات يف واضٌح هذا 3

الرتاث. عن والثانية الوضعية، عن األوىل محمود نجيب زكي كتابات يف وأيًضا اإلسالم،
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الظاهرة وصف مقدمة: أوًال:

ودقيًقا. واضًحا تحديًدا األلباب» «مناهج يف مرشوعه حدَّد وقد الحديثة. الدولة تأسيس
أتى إن ما ولكن املرصية. الوطنية عىل مؤكًدا السيد لطفي يف ممثًال الثاني الجيل وسار
املثقفني جماهري يف ممثًال الرابع الجيل ثم والعقاد حسني طه يف ممثًال الثالث الجيل
تكوين أداة من الدولة فتحولت األول. املرشوع خبا حتى الوفد حزب خالل من الوطنيني
وقامت سياسية. أنظمة موظَّفي إىل وطنية دول بُناة من املفكِّرون وتحول قهر، أداة إىل
الصعيَدين عىل والسياسية االجتماعية إنجازاتها من بالرغم التي األخرية العربية الثورات
النظم عىل والقضاء الليربالية ومعاداة الحريات عىل بالقضاء انتهت والخارجي الداخيل

السجون! لنزيل مرادًفا الحر املفكر أصبح حتى الحزبية، الدستورية الربملانية
بمجرد سقَطت بَدأت، أن بمجرد انتَهت قصري، عمرها الحركة أن أيًضا الكبوة تعني
بمجرد األرض إىل وعاد الفضاء، ُحجَب يخرتق أن يستطع لم الصاروخ وكأنَّ قامت. أن
من دائرة نصف أو قوًسا النهضة مسار كان ثَم ومن األوىل. الدفع قوة وانتهاءِ االنطالق
بعد جيًال الخرباُت فيه ترتاكم مستقيًما خطٍّا وليس أسفل، إىل أعىل من ثم أعىل إىل أسفل
من األجياُل ترث أن دون جديد من الصفر من تبدأ وأن بد ال لدينا الدورة وكأنَّ جيل،
ُمماثل كيفيٌّ تغريُّ نهضتنا يف يحدث كي تاريخي تراكٌم يحدث حتى البعضخرباتها بعضها
يف إال واملحَدثني الُقدماء بني حوار ينشأ ولم البعض، بعضها من األجيال تتعلَّم لم القدر. يف
واألحياء، األموات بني حوار ينشأ لم والتاريخ. الفكر دون األدب مجاالت ويف الحدود أضيق
عىل أيهم بينهم، فيما األحياء حوا أو األدبية املناقضات يف بينهم فيما األموات حوار أُعيَد بل
الوعي أصبح وبالتايل تاريخي، وعي يحدث لم األدبية. املجالت يف خطأ عىل وأيهم صواب
«صالونات» أو املثقفني من مجموعات يف الحركة وانحرصت منظور. أو رؤية بال السيايس
أقىص وعىل شعبية. ثقافية أو جماهريية حركة تُكوِّن أن دون ثقافية منتديات أو فكرية
كانت وملا خارجها. تنترش لم ولكنها للتحديث، كوسيلة املتوسطة الطبقات حملتها تقدير
تأخذ ال ولكنها وتُؤوِّله، القديَم تُراجع نسبية، ظلت إصالح حركة صميمها يف النهضة حركة
القديمة البدائل كانت ولو حتى األساسية منطلقاته من شيئًا تغري وال منه، نقديٍّا موقًفا
مجتمعاتنا بها تمر تجِربة لكل مستمرٍّا إجهاًضا هناك أن اإلصالح كبوة تعني موجودة.
مرشوع إىل املرشوع ويتحول تنهار، ثم عيل محمد دولة تبدأ جديد، من الصفر من تبدأ حتى
تجِربة تأتي ثم والتَّجِزئة. واالحتالل الكبوة إىل والوحدة واالستقالل النهضة من مضاد؛
عليها القضاء ويتم النارصية التجِربة وتأتي العربية. الثورات تُجِهضها ثم الليربالية مرص
إىل والوحدة واالشرتاكية الحرية من الحديث القومي املرشوع وينتهي الدولة، تنهار وتكاد
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

الوقوع إىل االستعمار مقاومة من املرصية التجِربة وتتحول والتجزئة، والرأسمالية القهر
أخرى. ملراكَز محيًطا كونها إىل الثالث الدوائر مركَز كونها ومن االستعمار، براثن يف

املايضوبنظرٍة الحارضيف برؤية إال إدراكها يُمكن ال هذه الكبوة ظاهرة أن والحقيقة
العرص أزمات من ابتداءً إال تُكَشف ال إنها بل وتطوره. املسار بداية عن تكشف تراجعية
الوصف إىل الذاتي التقييم نطاق من تخرج فهي ذلك ومع جيلنا. الخامس، الجيل وأزمة

الجماعي. االتفاق إىل الفردي الحكم ومن املوضوعي،
نحن فينا بل عرصه، ظروف يف مرشوعه ُحدِّد الذي اإلصالح يف العيب يكون ال وقد
من الواقع فانزلق يتغري. ال خالد كنمٍط أجيال عدة عرب باقيًا وظننَّاه ره نُطوِّ لم الذين
أن من وبالرغم كاد. أو مضمون بال فارًغا اإلصالح وأصبح الخاص، مساره يف تحته
داخل عامة، الكبوة فظاهرة التجربة؛ تعميم يُمكن أنه إال مرص نموذج يتناول البحث هذا
عىل البحث اعتماد من وبالرغم عنها. باالستقالل أو مرص أثر تحت سواءٌ مرصوخارجها،
وتدقيقاتهم املؤرخني إحصاءات عىل اعتماده من أكثَر الحية التاريخية واملالحظات التأمالت
تحليل منهج وهو اإلنسانية العلوم يف دقيق منهج عىل يعتمد أنه إال والبلدان، امللوك وأسماء
يف أبعاده ف تكشُّ بعد التاريخي املوقف بناء إعادة أجل من واالجتماعية الفردية الخربات
وهو املايض، خالل من والحارض الحارض، يف املايض رؤية تتم ثَم ومن الحايلِّ، املوقف
املستقلة.4 دالالتها لكشف املعارصة الحية التجاِرب لدراسة استعملناه طاملا الذي املنهج
النهضة لروافد الثالثية القسمة هذه عىل واملؤرِّخني الباحثني عند العادة جرت وقد
حقيقة ويف الليربايل. السيايس والفكر العلماني، الِعلمي والتيار الديني، اإلصالح الحديثة:
من املوقف ثالث: ُشَعٍب ذا واحًدا حضاريٍّا موقًفا تُمثِّل إنما الثالثة الروافد هذه إن األمر
وتمثُّل للقديم إحياءٌ اإلصالحية فالحركة الواقع؛ من واملوقف الغرب، من واملوقف القديم،
وتغيري للغرب وتَمثُّل القديم عىل ثورة العلماني العلمي والفكر للواقع، وتغيريٌ للغرب
اإلصالح الواقع. بناء أجل من للغرب وتمثُّل للقديم تمثُّل الليربايل السيايس والفكر للواقع،
بالتمثُّل، الغرب عىل فعل ردُّ العلماني العلمي والفكر باإلحياء، القديم عىل فعل ردُّ الديني
موقف عن يكشف رافد فكل بنائه. بإعادة ذاته الواقع عىل فعل ردُّ الليربايل السيايس والفكر

Les Méthodes d’Exégèse. Le caire, الثالث: رسائلنا يف وتطبيقاته املنهج لهذا النظرية عروضا انظر 4
.1965, L’exégèse de la phénoménologie, la phénoménologie de L’exégèse, Le Caire, 1977
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مما أكثر وتجتمع تتباعد، مما أكثر الثالثة الروافد تتقارب قد وبالتايل واسع، حضاري
د املوحَّ الحضاري املوقَف البحُث هذا ويتناول تختلف. مما أكثَر بينها فيما وتتفق تفرتق،
الكبوة ظاهرة وصُف يُمِكن حتى ذاتها؛ الثالثة للروافد تناوله من أكثر الثالثة للروافد

جيل.5 إىل جيل من اإلصالح وانتقال

املوقف لألفغاني، الدهريني» عىل «والرد القديم، من املوقف عبده ملحمد التوحيد» «رسالة تمثل مثًال 5

من املوقَف للطهطاوي الحجاز» ساكن «سرية ويُمثل الواقع، من املوقف الوثقى»، و«العروة الغرب، من
«موقفنا بحثنا انظر الواقع، من املوقَف األلباب» و«مناهج الغرب، من املوقَف اإلبريز» و«تخليص القديم،

١٩٨٣م. ان، عمَّ الحضاري»،
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القديم املوقفمن ثانًيا:

موضَع فيه القديُم كان تاريخي ظرف يف القديم عن الدفاع موقف الديني اإلصالح أخذ
من كان تركيا. يف خاصة الداخل يف العلمانيني من أو الخارج يف املسترشقني من هجوم
ك التمسُّ عىل التأكيُد االستعمار مواجهة يف األمة فيه تقف الذي الظرف هذا يف إذن الطبيعي
الدين عن دفاًعا عنه الدفاع ظهر فقد القديم جوهَر الديُن كان وملا عنه. والدفاُع بالقديم
عن الدفاع وكان منه. ليست أو الدين من كانت سواءٌ والتقاليد، واألخالق والرشيعة والعقيدة
وأيديولوجية نية، السُّ الدولة فكر األشعرية، يف املمثَّل الشائع الديني والفكر السائد التأويل
حدودها وبانت العلمانية، حصار وتم الهوية، تأكدت أن بعد ولكن القائم. السيايس النظام
الثالث الجيَلني عند القديم عن الدفاع موقف الستمرار نظًرا اإلصالح كبوة ظهَرت تركيا، يف
النقد. موقف إىل الدفاع موقف تطوير الخامس الجيل يُحاول أن دون اآلن حتى والرابع
الجماعات يف التصلُّب واشتداد املحافظة الحركات ظهور يف القديم عن الدفاع مخاطُر باتت
نمط إن االشرتاكي. القومي العلماني التحديث فشل عىل فعل كردِّ ربما املعارصة اإلسالمية
األجيال، لكل يصلح ال ولكنه اإلصالح، بداية يف لجيل يصلح ت مؤقَّ نمٌط القديم عن الدفاع
نظرية يف والتحول املوروث نقد النهضة تتطلب إذ النهضة؛ مرحلة يف آخر لجيل خاصة
النصوص تأويل ومن الطبيعة، كتاب إىل القديم الكتاب من املعقول، إىل املنقول من املعرفة
من الحضارة بؤرة يف تغريًا النهضة تتطلب قوانينها. ومعرفة الطبيعة ظواهر تفسري إىل
لغتها ومن والخلف، األمام إىل واألدنى األعىل من الرئييس محورها ويف اإلنسان، إىل هللا
مفتوحة طبيعية عقلية إنسانية لغة إىل املنغلقة الصوفية العقائدية الدينية الترشيعية
وظهور الظروف تغري من بالرغم الدفاع نمط الستمرار اإلصالح كبوة نشأت الحوار. تقبل
إىل وانقلبَت الحديثة الثورية االجتماعية اإلنجازات كلُّ وانتهت املوروث، نقد إىل الحاجة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

النُّظم عليه تعتمد الجماهري ثقافة األسايسيف الرافد هو املوروث ألن نظًرا مضادة؛ مشاريَع
الوطنية. التجاِرب إلجهاض االستعمار ويُغذِّيه للرشعية، طلبًا القائمة

االنقطاع إىل داعيًا القديم من املقنَّع الهجوم موقف العلماني العلمي الفكر وأخذ
تاريخ إال الدنيا علوم من فيه وليس وتصوف، وأخالق وترشيع دين إال فيه فليس عنه
بالدعوة والقيام السلفية الحركة فعل ردَّ جيلنا يف اآلن املوقُف هذا سبَّب وقد العلوم. هذه
القديم من أجزاء عىل الهجوم يكون وقد فيه. ما بكل كلِّه القديم عن الدفاع من املضادة
الفقه أو املعتزلة أو َخْلدون ابن أو ُرشد ابُن الهجوم من فيُستَثنى كله، القديم عىل وليس
إىل وتحويلها القديم من الجوانب هذه إبراز يف يُفِلح لم االستثناء هذا ولكن الواقعي.1
مقلِّدة مواقَف باعتبارها السلفية الحركة من مرفوضة وأنها خاصة القومية الثقافة يف رافٍد
رصيحة أو ضمنية طائفية إىل بالنرصانية التيار هذا التصاُق ولَّد وقد (اليوناني). لآلَخر
يجدون ال إنهم إذ القديم؛ مع القطيعة املوقف: هذا أصحاب هم النصارى أن باعتبار
وجود ال القديم مع فالقطيعة جيلنا. يف اإلصالح كبوة إىل أيًضا ذلك أدى وقد فيه. أنفسهم
الغرب ُخطط ويف اإلعالم أجهزة ويف الشعب جماهري لدى أما األفراد. بعض ذهن يف إال لها
اإلسالمية الثورة اندالع إىل ره تفجُّ أدى وقد تجاهله. يُمكن ال تاريخي وثِقل دائم حضور فله
لم أنه الخامس الجيل مسئولية إنها الغربي. العلماني التحديث محاوالت كل ضدَّ إيران يف
خالل من التغري تحقيق أجل من واملعدِّل واملغريِّ ر املطوِّ موقف إىل القطيعة موقف ر يُطوِّ
يشء بكل يعصف سلفي فعل ردُّ ينشأ ال وحتى التاريخي التجانس عىل حرًصا االستمرار

العربي. العالم أنحاء شتى ويف وبولندا، تركيا يف اآلن الحال هو كما يكاد، أو
أو القديم باستعمال للواقع التربير موقف أخذ فإنه الليربايل السيايس الفكر أما
لصالح لالستخدام آلة مجرد القديم جعل مما الحداثة؛ ومقتضيات القديم بني التوفيق
وباالعتماد املعقول، دون املنقول وباستعمال بل ونرشها، الحداثة لتربير استُعِمل الدولة.
الدولة فاستعملت أحد، يُغريه ولم اآلن حتى النمط هذا استمر وقد السائدة.2 األشعرية عىل
لكل األيديولوجيون املوظفون استعمله كما نظامها، رشعية وتدعيم وجودها لتربير القديم
قيمة لها بالنسبة يُمثل القديم زال ما التي الجماهري أمام وبيعتها السلطة لتدعيم نظام

املغرب. يف َخلدون ابن حول الدراسات انتعاش أو وفلسفته» رشد «ابن يف أنطون فرح ذلك مثَّل 1

األلباب». «مناهج يف الطهطاوي عند ذلك ويتضح 2
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القديم من املوقف ثانيًا:

التثوير، نمط إىل التربير نمط الخامسبتغيري الجيل يَُقم لم اإليمان. يُعادل وتصديًقا مطلقة
الواقع امتدَّ أن بعد وضاق وتعثَّر، اإلصالح فكبا الجماهري، قيادة إىل النظام عن الدفاع وِمن

القديم. نمطه وتجاوز
بحكم موقٌف لديها ليس أنها يف بينها فيما الثالثة الروافد تشرتك النحو هذا وعىل
بعضها عىل انفعالية أفعال ردود تُمثِّل علمية ال مواقف بل القديم، من تاريخي ِعلمي

الواقع. رؤية يف قصور عن تكشف أو البعض
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الغرب املوقفمن ثالًثا:

متشابًها موقًفا أخذت األمر واقع يف أنها إال الثالثة، النهضة روافد بني التمايز من بالرغم
مجرد بينها والخالف للتحديث، نمًطا الغرب اعتربَت جميًعا أنها وهو للغرب، بالنسبة

النوع. يف خالًفا ال الدرجة يف اختالف
أو الهند يف سواءٌ «النيترشيني» املاديني عىل اإلصالحية الحركة هجوم من فبالرغم
والعدميني (الكومونيست) والشيوعيني (السوسياليست) االشرتاكيني يف ممثَّلني الغرب يف
الفكر يف تقليده ومظاهر املادية النظرية الغرب أُطَر رفضنا من وبالرغم (النهيليست)،
العلمي والتفرق العملية باإلنجازات اإلعجاب أن إال واملمارسة، السلوك يف كما والثقافة
للتحديث؛ نمًطا الناحية هذه من الغرب اعتبار إىل الديني اإلصالح دفع الغرب يف والعمراني
استعملها التي الوسائل تبنِّي من تمنع لم العملية الناحية من الغربي االستعمار فمواجهة
كالهما أدَّى وقد والصناعة، العلم مقدمتها ويف غريه، عىل تفوقه إىل فأدَّت نفُسه، الغرب
ومجالَس برملانية نُظم من إليه تُؤدي وما الحرية عن الغرب دافع وقد والغَلبة. القوة إىل
ويُراعي املدن، ويبني العمران، يُحقق أن الغرب استطاع وبالتايل مقيَّدة. وِملكيات ودساتريَ
سبيل وال بسالحه، إال العدو يُحارب ال والتاريخ. اإلنسان علوم ويكتشف ويتقدم، النظافة،
عىل والرابع الثالث الجيَلني يف كذلك الحال واستمر الغرب. بأساليب إال الغرب مواجهة إىل
بدايات بعد االستعمار مقاومة حدَّة ت خفَّ أن بعد خاصة الفلسفية، واملذاهب الفكر مستوى
يلتفت ولم «التغريب» ظاهرة بدأت نفسه الوقت يف ولكن الوطني. االستقالل عىل الحصول
واالرتداد والتخلف بالرجعية لدينا املتهمة السلفية الحركة يف مضاد فعل كردِّ إال أحد إليها
إىل للتحديث» كنمط «الغرب القديم النمط تغيري الخامس الجيل يُحاول ولم املايض. إىل
ولتجاِربها للشعوب الذاتي لإلبداع املجال إلفساح الطبيعية حدود إىل وردَّه الغرب» «تحجيم



األول) (الجزء فلسفية دراسات

املادية وأن املادية، من واملوقف الدهريِّني» عىل «الرد مراجعَة أحٌد يُحاول لم بل الخاصة.1
بنيَّة بل امليالد، قبل والثالث الرابع القرننَي يف اليونان عند ظهر تاريخيٍّا مذهبًا ليست
يدعو أخالقيٍّا تصوًرا وليس للطبيعة علمي تصور وأنها لإلنسان، طبيعي وموقف فكرية
الطبيعي الدين فهناك الدين، ضدَّ ليست الطبيعة إن بل واألبضاع. األموال يف املشاركة إىل
دين وهو إبراهيم، عليه كان والذي الغرب يف عرش الثامَن القرن يف تحرٍر عنَرص كان الذي
الطبيعيات وكانت القدماء، األصوليني أبحاث يف املادية العلل تحليل ظهر وقد اإلسالم.

الصوفية. عند الحقَّ هو الخلق وكان الحكماء، عند لإللهيات مقدمًة باستمرار
دفاًعا للتحديث، كنمط الغرب أخذ إىل رصاحة دعا فإنه العلماني الِعلمي التيار أما
وبدايات الجهل، إال غريه لدى وليس للمعرفة مصدر هو فالغرب واملَدنية. الحداثة عن
تقليد من حرج وال واإلنسانية، الطبيعية العلوم واالجتماع، العلم هو الغرب اإلنسانية.
التيار هذا أنصار مشاركة من وبالرغم لها. وطن ال فاملَدنية والتقاليد العادات يف الغرب
أدى قد للتحديث نمًطا الغرب اعتبار أن إال والحرية الليربالية باسم الوطنية الحركة يف
للغرب، حضاريِّني وكالءَ أصبحنا حيث «التغريب» يف الكيل الوقوع إىل الخامس الجيل عند
يكون أو علًما نُنشئ وال الغرب عن نقًال ونُكدِّسها املعارف نجمع والعلم، املعرفة بني نخلط
قدر أكرب بذكر الفكرية حياته يبدأ الذي هو لدينا الشباب وأصبح للعالم. ِعلمي ر تصوُّ لدينا
معاركها يف وداخًال إحداها إىل منتسبًا الغرب يف واملذاهب الغرب يف األعالم أسماء من ممكن
اإلبداع ف توقُّ أن ويبدو لديه. واقع أي عن تُعربِّ وال فيها طَرًفا وليس يُنِشئها، لم وهو
نقل مصدره؛ عن النظر برصف للنقل املجال أفسح تاريخية ملرحلة مميز كطابَع الذاتي
الغرب من نقل أو السلفية الحركة فتنشأ القديم من نقل امُلحَدثني، من ونقل القدماء من
الجماهري تراث وظهور وعزلتها العلمانية محارصة من وبالرغم العلمانية. الحركة فتنشأ
يلتفت ولم للتحديث. كنمط الغرب تغيري الخامس الجيل يُحاول لم لثقافتها ن مكوِّ كعامل
غربي. بأسلوب أيًضا إياه مطوًرا «الفولكلور» الشعبي الفن من كنوع إال الشعب تراث إىل
التاريخية لحظاته إحدى يف أيًضا لديه كان الغرب فإن الليربايل، السيايس الفكر أما
ديوان وتأسس عنه، والنقل الرتجمة حركة وبدأت للتحديث، نمًطا الفرنسية، الثورة وهي

١٩٨٣م. عمان، الحضاري»، «موقفنا وأيًضا ١٩٧٩م، الكويت، الحضارية» والنهضة «الرتاث بحثنا انظر 1
ذلك إىل انتبَه وقد الخصوصية، مفهوم عىل وتركيزه امللك عبد أنور د. صديقنا وبحوث بدراسات ونُنوِّه
Pour un خاصة: األخرية، وكتاباته بحوثه يف جارودي روجيه مقدمتهم ويف أوروبيون، مفكرون أخريًا

.dialogue des civilisation
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الغرب من املوقف ثالثًا:

وكانت واإلنسانية. الطبيعية العلوم نقل وبدأ ألجله. األلسن» «مدرسة الثاني الحكمة
السيد لطفي وعاد الطهطاوي. عند للعمران مثاًال وباريس للدستور، نموذًجا «الرشطة»
يُحاول ولم املتوسط. األبيض البحر ثقافة يف مرص لوضع حسني وطه اليونان، لرتجمات
الليربايل التيار يف للتحديث كنمط الغرب مراجعة الخامس أو الرابع الجيل أبناء منا أحٌد
أدت أنها إال الفرنسية الثورة عظمة من فبالرغم سلبياته. فت وتكشَّ حدوده بانت أن بعد
الثاني الحر الفكر أهمية من وبالرغم املَلكية. عودة إىل وانتهت ألوروبا، نابليون غزو إىل
أهمية من وبالرغم ١٨٤٨م. ثورة فشل إىل أدى أنه إال الشبَّان الهيجليون حمله الذي
أدى مما القومي وعينا يف اعوجاٍج إىل أدى قد ذلك أن إال الحديث للعمران كنموذج باريس
وأسرتاليا أمريكا بل باريس، ليس الغرب، قلبه يف يعيش املواطن أصبح فقد الهجرة. إىل
أكرب حَدثَت حتى ومعاشه، كسبه ومستقبله، حارضه وحياته، أمَله الغرب يف واجًدا وكندا،
الرتجمة واستمرت خراب. وبيتنا الغرب يف ر ونُعمِّ نبني وأصبحنا العقول، الستنزاف عملية
لدينا يُرتَجم الكتاب وأن كتاب، األلف ترجمة هو لدينا أقىصمرشوع جعل مما اآلن، حتى
يحدث ولم الزمان من قرننَي إىل الرتجمة فرتة فطالت األصيل. بلده يف صدوره قبل يُقَرأ أو
يف بعدها اإلبداع بدأ حتى واحد قرن عليها يمر لم األوىل الرتجمة أن حني يف بعد. إبداع
إنتاج معدل أن ومؤداها الحضارية، الصدمة لنظرية بيننا الرتويج تم وقد الثاني. القرن
مر عىل اتساًعا تزداد بيننا الهوَّة فإن وبالتايل له، ترجمتنا معدل من بكثري أرسع الغرب
نُصاب ثم الهثني الغرب وراء نجري نظل حتى به نلحق لن فإننا ترجمنا فمهما األيام.
فما والنقل، الرتجمة مستوى عىل حتى والتمدن التقدم باليأسمن أي الحضارية، بالصدمة
الوطنية الحركة يف التيار هذا أنصار جهاد من وبالرغم واإلبداع؟ الخلق مستوى عىل بالنا
انتهت عسكرية ثورات إىل اإلقطاع وأدى اإلقطاع، إىل النهاية يف أدت قد الليربالية أن إال
كنمط الغرب بفعل أيًضا ذلك يمنع ولم أول. كمنطلق الليربالية عىل القضاء إىل أي بالقمع،
املستوى عىل الغرب ومحالفة الغرب مواالة إىل منه االنتقال إىل البلدان بعض يف للتحديث
أبناءَ منا أحٌد يُحاول لم األحالف. وسياسة النفوذ مناطق يف والوقوع والعسكري السيايس
إىل داعيًا عرصه ظروف مع متفًقا كان الذي للتحديث النمط هذا مراجعَة الخامس الجيل
وتعدُّد للشعوب، الذاتي لإلبداع املجال إلفساح الطبيعية؛ حدوده إىل ورده الغرب، تحجيم
الوطنية وتَجاِربها التاريخي عمقها من واالستفادة لخصوصياتها، طبًقا التحديث أنماط

شعوبها. وإمكانيات

215



األول) (الجزء فلسفية دراسات

وهو الغرب من واحًدا موقًفا تبنَّت أنها إال الثالثة التيارات هذه تمايُز من فبالرغم
يتغري أن دون أجيال أربعة عرب النمط هذا الستمرار اإلصالح وكبا للتحديث. كنمٍط الغرب
الغرب بُمعاداة السَلفية الحركة ردُّ وظهر التغريب، ظاهرة فنشأت الخامس، الجيل يد عىل
االستغراب. علم يف دراسة موضوع وجعله الطبيعية، حدوده يف الغرب وضع دون املبدئية
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الواقع املوقفمن رابًعا:

واحد موقف لها يكون قد أنها إال الحديثة نهضتنا يف الثالثة الروافد تمايز من بالرغم
من بالرغم اإلصالحية فالحركة الحضاري؛ املوقف من الثالث البُعد وهو للواقع، بالنسبة
االستعمار ملآيس وإدراكها العام الصالح عىل وحرصها للناس وحماسها بالواقع بدايتها
موقًفا أخذت أنها إال والجهل، والبطالة الفقر لقضايا ومواجهتها الداخيل، والقهر الخارجي
املرشوع يُحقق ثوري أو إصالحي حزب يف الجماهري تجنيد تستطع ولم حماسيٍّا، خطابيٍّا
الحزب فيه ن تكوَّ الذي الوقت ويف العرابية. الثورة فشل أسباب أحَد ذلك وكان اإلصالحي.
بالسلطان يَزُع هللا ألن السلطة؛ عىل رصاًعا مبكًرا بالسلطة اصطدم املسلمون» «اإلخوان
وطاملا املراحل! إدراك! أصعب وما السلطة! عىل االنقالب أسهل وما بالقرآن.1 يَزُع ال ما
الحصول دون مجتمعاتها تيارات غريت وطاملا شيئًا، تُغري ولم السلطة عىل أحزاب حصلت
كانت له، َكميٍّا إحصاءً وليس الواقع عىل ثورة اإلصالحية الحركة كانت كما السلطة. عىل
املبارشة املادية العلل ملعرفة والجهل الفقر لظواهر تحليًال وليس والقهر، الفقر عن خطابًا
اإلصالحي والخطاب الثوري العلماني الخطاب بني ذلك يف فرق وال األصوليون. يفعل كما
بالفعل الثورة حدثت فلو علًما. وليس إنشاء كالهما للواقع، الكمي للتحليل بالنسبة الثوري
والغضب له. اإلحصائي الكمي التحليل هذا لغياب شيئًا الواقع من تُغري أن استطاعت ملا
فورة يف الجماهري يُحرك وقتي انفعال الثورة، بصرية وال العقل تحليل ليس والتمرد
اإلسالمية الجماعات يف يبدو وكما اآلن حتى كذلك األمر زال وما السكون، يعود ثم الغضب

اليسار (٢) ١٩٥٢–١٩٨١م»، مرص يف والثورة «الدين يف املسلمني» «اإلخوان عن العديدة أبحاثنا انظر 1
الديني.



األول) (الجزء فلسفية دراسات

وتوزيع الفقر بلغة معني واقع إىل ترجمته دون «الحاكمية» بشعار بتمسكها املعارصة
التمثيل نوع أو الدراسة برامج أو واملصنع األرض ملكية أو األجور سياسة أو الثروة

العرص. مستوى عىل والَعقد الَحل ألهل تحديد أو وكيفيته ودرجته الشعبي
الصالونات مناقشات يتجاوز ولم الجماهري عن منعزل فإنه العلماني التيار أما
الجماهري تتحرك وقد هللا. سبيل يف تستشهد كما سبيله يف الجماهري تموت ال الفكرية.
تنزل ال ولكنها (النارصية) واالجتماعية (الوفد) الوطنية مطالبها عن تُعرب التي بشعاراته
كما إيران). يف اإلسالمية (الثورة الرشاشات بنريان لتُحَصد الدبابات أمام الشوارع إىل
نفي وال النفي تفهم وال والكيف الكم قوانني تعي ال التي الجماهري ثقافة عن منعزل أنه
األمثال أو الدينية النصوص من سواءٌ النقلية، بالشواهد الجماهري تتحرك إنما النفي.
تراثها من أساًسا مستَمدة الجماهري ثقافة القومية. الشعارات أو الشعبية رَي والسِّ العامية
تاريخ عن أيًضا التيار انعزل وبالتايل إليها. املنقول الغرب من وليس فيها الحي القديم
جذور بال زرع أو باهت، خارجي ِطالء مجرَد وأصبح وماضيها، وثقافتها وتراثها األمة
اآلن حتى أحد يُحاول لم األعاصري. به وتعصف الرياح تذروه الحصاد، وقت ينتظر ال
التلقائي الشعبي الحس إىل أو محكمة ثورية نظرية كل من أبلُغ وهو الواقع إىل العودة
رصيدها هي التاريخية الشعوب حكمة إن تاريخي. علمي تصور أي من أقوى هو الذي
بال ألنها للعلم؛ مضادة األمر حقيقة يف هي التي العلمية الثورة نظريات وليست الثوري

الواقع. ملكوِّنات علمية رؤية وبال تاريخي رصيد حارضوبال واقع
الدولة بناء أجل من العملية وإنجازاته شعبيته من بالرغم فإنه الليربايل التيار أما
البحث مراكز من عديد وإنشاء والتعليم والتجارة والصناعة للزراعة وتخطيطه الحديثة
باسم تتم اإلنجازات وكانت الدولة، كانت لديه البداية أن إال الجامعات، وتأسيس العلمي
يستطيعون ال الدولة يف موظَّفني كلهم املثقفون فأصبح للرئاسة. األولوية وكانت السلطة،
أصبحت أن إىل قبلها وحتى األخرية العسكرية الثورات يف األمر وانتهى عليها. الخروج
العسكر من سلطتها واستمدت ثانيًا. الشعب لباقي ثم أوًال، للمعارضة قمع أداَة الدولة
الليربالية انتهت ثم ومن يشء. كل عىل قادرون فالعسكر دولة، جهاز إىل حاجٍة ما دون
مهيمنة أصبحت االجتماعي الَعْقد عن تعبريًا الدولة كانت أن وبدل منه، بدأت ما عكس إىل
والبداية الواقع من املوقف هذا تغيري جيلنا من أحٌد يُحاول لم يشء. كل عىل ومسيطرة
الفكر استقالل عىل واإلرصار واالعتقاد، القول حرية وعن املواطن حقوق عن دفاًعا منه
وإعالن الدين، يف والنصيحة املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف املعارضة حق وممارسة

الجائر. السلطان وجه يف الحق كلمة
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الواقع من املوقف رابًعا:

التيارات زالت وما الرؤية، ُمحَكم غريَ الحضاري موقفنا يف ثالث كبُعٍد الواقع زال ما
له. مباًرشا تنظريًا وليست للواقع حضارية مداخَل الحديثة نهضتنا يف الرئيسية الثالثة
التحدَي إن فيها. الفساد ومقاومة األرض يف اإلصالح أساًسا يعني الذي اإلصالح كبا لذلك
االستعماري الغزو األرضمن تحرير الرئيسية، العرص قضايا مواجهة هو لجيلنا األسايس
األغنياء بني الدخول يف الهائل التفاوت ضد الثروة توزيع إعادة ْهيَوني، الصِّ واالستيطان
ضد الوحدة تحقيق القمع، وأساليب القهر قوانني كل ضد الحريات عن الدفاع والفقراء،
عىل التأكيد التخلف، ظواهر مواجهة يف الشاملة التنمية تحقيق التجزئة، صنوف شتى
سلبيتها مواجهة يف وتحزيبها الجماهري تجنيد وأخريًا التغريب، صنوف ضد الذاتية الهوية

وسكونها.2 والمباالتها

الحضاري»، «موقفنا ١٩٨٢م، الرباط، السيايس» والعمل «الرتاث العرصيف لقضايا تفصيليٍّا عرًضا انظر 2
١٩٨٣م. الكويت، املستقبيل»، الثقايف لدوره والتخطيط اإلسالمي «الفكر ١٩٨٣م، ان، عمَّ
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التارخيي الوعي خامتة: خامًسا:

نهضتنا يف املتمايزة الثالثة الرئيسية التيارات عىل واألعم األشمل هو الحضاري املوقف إن
زال وما اإلصالح. كبوة يف السبب هو به التاريخي الوعي وعدم املايض. القرن منذ الحديثة
واملوقف الغرب، من واملوقف القديم، من املوقف ثالثة؛ أبعاد ذا يتغري لم الحضاري املوقف
نقدي موقف أخذ يقتيض التاريخي الوعي عىل بناءً اآلن الحضاري املوقف إن الواقع. من
الدفاع وليس الغرب من نقدي موقف أخذ ثانيًا، يقتيض كما عنه. الدفاع وليس القديم من
اإلصالح كبا الواقع. عن دفاًعا وليس الواقع من نقدي موقف أخذ ويقتيضثالثًا، الغرب. عن
إىل ويتحول جديد من اإلصالح ينهض أن ويُمكن الدفاع. كان فيه الحضاري املوقف ألنَّ
العلم، إىل الحماس ومن النقد، إىل الدفاع من الحضاري املوقف تغري ما إذا شاملة نهضة
بل اإلصالح، يف عيبًا اإلصالح كبوة ليست الخرب. إىل اإلنشاء ومن التحليل، إىل الَخطابة ومن
كل لظروف طبًقا اإلصالح مرشوع صياغة وإعادة له الخامس الجيل تطوير عدم يف عيب

جيل.





لدوره والتخطيط اإلسالمي الفكر
املستقبيل1 الثقايف

التابعة العربية للثقافة الشامل التخطيط لجنة من املنبثقة اإلسالمي الفكر لجنة يف البحث هذا أُلِقَي 1
١٩٨٣م. مارس الكويت، العربية، الدول بجامعة والعلوم والثقافة للرتبية العربية للمنظمة





املصطلحات حتديد مقدمة: أوًال:

اإلسالمي «الفكر العنوان هذا مثل يف املوضوع وشمول األلفاظ مفاهيم التساع نظًرا
عىل استعمالها يسهل حتى تحديُدها أوًال يجب فإنه املستقبيل»، الثقايف لدوره والتخطيط
ويقينية محددة نتائج إىل فيه والوصول فهُمه يُمكن حتى املوضوع تحديد وكذلك ، أدقَّ نحٍو

املوضوع. لتحديد رشٌط األلفاظ فتحديد اإلمكان. قدر
اآلتي: النحو عىل تحديدها يُمكن ألفاظ ستة العنوان ويشمل

قرنًا. عرش أربعة منذ ورثناها التي حضارتنا يف الذهن أبدعه ما كل هو «الفكر»: (١)
يكون ال الفكر وكأنَّ «علم» لفظ منه بدًال استعملوا بل القدماء يستعمله لم لفظ وهو
من اإلسالمية الحضارة قامت لذلك ومقصد؛ غاية ومنهج، موضوع له فكر أي علًما، إال
لفظ إن بل العقلية.1 النقلية والعلوم العقلية والعلوم النقلية العلوم العلوم، تأسيس خالل
املنطقية الثالثة، بأنواعها الحكمة لفظ استُعِمل بل الفلسفة عىل للداللة يُستعَمل لم «الفكر»
الحديثة العصور يف الغربوشاعت من واردة مستحدثة «الفكر» فلفظة واإللهية. والطبيعية
فلسفات إىل انتقلت ثم الذات لوجود وكإثباٍت للعالم نظري كغطاء أو اإليمان عن كبديل

العلوم تشمل العقلية والعلوم والسرية. والفقه، والتفسري، والحديث، القرآن، خمسة: النقلية العلوم 1
الطبيعة، مثل الطبيعية العلوم ومعها واملوسيقى، والفلك، والهندسة، والجرب، الحساب، مثل الرياضية
واألدب، اللغة، مثل اإلنسانية العلوم أيًضا ومعها والصيدلة. والطب، والحيوان، والنبات، والكيمياء،
وعلوم الفقه، أصول وعلم الدين، أصول علم فأربعة: العقلية النقلية العلوم أما والتاريخ. والجغرافيا،

التصوف. وعلوم الحكمة،



األول) (الجزء فلسفية دراسات

خرج ومنها اليهودي، والفكر املسيحي والفكر اليوناني الفكر لدينا فأصبح الحضارات،
الغرب، من الحديثة نهضتنا إبَّان نحن نقلناه ثم اإلسالمي. الفكر بمفهوم املسترشقون

القدماء. تراث عىل وأسقطناه
أحد الُعريف فاملعنى العرف، عليه جرى كما اللفظ استعمال من مشاحة فال ذلك ومع
يف الذهن أنتجه ما كل إىل يُشري الحالة هذه يف الفكر لألصوليني. طبًقا األلفاظ معاني
فكًرا ليس وهو العقلية. النقلية أو العقلية أو النقلية العلوم يف ذلك كان سواءٌ حضارتنا
أبعادها، كل يف اإلنسان بحياة مرتبط إنساني فكر هو بل خالًصا، رياضيٍّا ِعلميٍّا مجرًدا
فكر هو للسلوك. وموجهات للعالم تصورات يُعطي وترشيعات، ونُظم وقيٍم لعقائَد حامل
وتاريخها، وحياتها وجدانها إىل قريب األمة، شعور يف وحارض الناس، نفوس يف حي
التقدم دوافع عىل يحتوي الربهان. يف كسلطٍة وتستخدمه اإلقناع، يف كُحجة عليه تعتمد
واألهواء املتباينة املصالح من مجموعة عن يُعرب املعنى بهذا فالفكر معوقاِته. يضمُّ كما
اآلخر والنصف السلطة»، «فكر وهو املعارضة ضد القائمة النظم يُؤيِّد نصفه املتعارضة،
فالفكر املعارضة»، «فكر وهو القائمة النظم ضد ويشحذها املعارضة موقف عن يُعرب
لذلك مؤمنة. ولجماهريَ عقائدية دولة يف عقائدي كسالح السياسية املعارك أَتون يف ينتج
الثاني نصفه ويف الحاكمة، والطبقات الحاكم سلطة عن األول نصفه يف القديم فكرنا عربَّ
يتحول عندما القديم املوروث هو املعنى بهذا الفكر الصامتة. واألغلبية املحكومني ثورة عن
الناس سلوك ويُوجه الذهن بناء يُحدد تاريخي تراُكٍم إىل األمة شعور ويف الناس وجدان يف

نظرها. فقط وليس وجودها عقلها، فقط وليس
وبفضله اإلسالم ثنايا من نشأ الذي الفكر تعني فإنها «اإلسالمي»: صفة أما (٢)
مجموعة لديهم وكانت السابقة، والديانات والتجارة الشعر العرب عَرف فقد نشأته؛ وبعد
حضارة، أو علم بمعنى فكر لهم يكن لم ولكن املوروثة، العربية والقيم والتقاليد األعراف
اإلسالمي». «الفكر تسميته يف التاريخي السبب وهو اإلسالم بنشأة إذن اإلسالمي الفكر نشأ
عىل ويقوم محدد نمط ذو أنه يعني إسالمي، فالفكر تاريخي؛ ال آخر سبب هناك ذلك ومع
التي القيم أو منه النابعة العقائد أو العامة الفكر صفاُت حيث من سواءٌ معينة خصائص
عن يختلف املعنى بهذا اإلسالمي» «الفكر يسنُّها، التي والترشيعات النظم أو عليها يقوم
أو نمط أو طابع له فكر كل الصيني، أو الهندي أو الغربي أو اليوناني أو املسيحي الفكر
فكًرا ويكون جمعاء، اإلنسانية يُمثل له طابع ال شامل عام فكر يوجد وال «خصوصية»،
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املصطلحات تحديد مقدمة: أوًال:

درجات أعىل يف الفكر كان ولو حتى محل، وال تاريخ وال حضارة وال له وطن ال إنسانيٍّا
حتى مميز وبمنهج معني، نحو عىل تفكريًا كان إذا إال فكر يوجد ال والشمول. التجريد
يُفكر الذي اإلنسان ألن تاريخي؛ حضاري بالرضورة هنا الفكر العلمي. أو الريايض الفكر

تاريخي. حضاري موجود هو
بالعربية. ن ُدوِّ الفكر نتاج معظم ألن التدوين لغة إىل تُشري فهي «العربي» صفة أما
األمر علينا التبس وقد القومية. أو الشخصية أو الطابع أو الفكر وليس اللسان هي العربية
واألملاني الفرنيس الفكر وعَرفنا فيه، الغربي القومي الفكر انترش عندما الحديث فكرنا يف
القومية عىل فعل كردِّ العربية القومية نشأة إثر العربي» «الفكر فقلنا واألمريكي واإلنكليزي
القوميات فيه تنصهر الذي اإلسالمي الفكر انزوى أن وبعد الخالفة لحكم ونهاية الطورانية
من غريه تمثيل القديم اإلسالمي الفكر استطاع لقد د.2 موحَّ تعدُّد يف أو متعددة وحدة يف
دخَلت كما واليونانية. والهندية والفارسية واملسيحية اليهودية عليه، السابقة الحضارات
وِسرَي والِحَكم العامية واألمثال واألعراف والتقاليد والعادات الشعبية العقائد من كثري فيه
الروح» «تاريخ املعنى بهذا الفكر املكتوب. أو الشفاهي الشعبي الرتاث أنواع وكل األبطال،
إىل تُشري ال فإنها الحديثة أجيالنا تستعملها التي «العربي» صفة أما التاريخ». «روح أو
يف تعيش والتي العربية تتحدث التي العربية» «األمة أو العربية» «املجتمعات من أكثر
بينها فيما ارتبطت والتي العربية تتحدث والتي املحيط، إىل الخليج من العربي» «الوطن
الحارض، يف ومآَيس ومصالَح وهموًما املايض يف وتقاليَد وعاداٍت وثقافًة وتراثًا تاريًخا
يف خاص تمايز أو فكر أو قومية إىل «العربي» صفة تُشري ال املستقبل. يف وآماًال وتطلُّعات
اإلسالمية. األمة من جزء هو الذي العربي» «املجتمع إىل تُشري بل «اإلسالمي»، صفة مقابل
اإلسالمية الشعوب وكل والرتكي والهندي والفاريس العربي املجتمع يضم اإلسالمي فالفكر
لوقوف نظًرا والعروبة؛ اإلسالم بني توحيٌد فيها يحدث لم والتي العربية بغري الناطقة

الشعوبية.3 يف أحيانًا الوقوع أو التعريب حركة

َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنْثَى ذََكٍر ِمْن َخَلْقنَاُكْم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا بقوله: القرآُن ذلك إىل يُشري 2

.[١٣ [الحجرات: ﴾… ِلتََعاَرُفوا
قيمته يف العربي املجتمع يستلهَمه أن يُمكن ما مدى األول، السؤال صياغة يف «العربي» صفة تُظِهر 3

للفكر. وليس للمجتمع هنا فالصفة وروحه؛ اإلسالم مبادئ من وترشيعاته ونظمه املستقبلية
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ليس وأنه اإلسالميني، املفكرين مسئولية اإلسالمي الفكر أن «التخطيط»: ويعني (٣)
العرص لظروف مراعاٍة ما دون ورشحه وعرضه به والتعريف القدماء لفكر نقل مجرد

شائَعني: خطأَين لتجاوز التخطيط يهدف وبالتايل واحتياجاته؛

متضاربة ونُظم ونظريات وعقائد كمذاهَب متجانس، غري كخليط الفكر مع التعامل (أ)
فتُعَرض إفرازها. عىل ساعدت معينة تاريخية ظروف لها ليس بينها، رابط ال عشوائية
اإليمان والخروج، الطاعة واالختيار، الجرب والعقل، النقل والتنزيه، التشبيه نظريات
وكأنها إلخ، … والبقاء الفناء واملصلحة، النص والرأي، األثر والِقَدم، الفيض والعمل،

األدلة. وتكافؤ التشتُّت، فيحدث القيمة، يف متساوية متعارضة، نظريات
اختيار تُحتِّم التي العرص لظروف مراعاٍة ما دون للُمْحَدثني وعرضه كله ذلك نقل (ب)
نعيشخارج وكأننا الحساب من الحاليَّة التاريخية الظروف إسقاط أي أخرى، دون نظرية
لالختيار طبًقا يحدث فإنه االختيار تم فإذا القديم. الفكر يف حارضة كانت أنها مع التاريخ
الخروج، ال والطاعة االختيار، ال والجرب العقل، دون والنقل التنزيه، دون التشبيه األول،
املصلحة، وليس والنص الرأي، وليس واألثر الِقَدم، دون والفيض العمل، دون واإليمان
والرصاعات القديمة التاريخية للظروف عرض ما ودون إلخ، … البقاء وليس والفناء
الحاليَّة العرص ظروف أن مع األول، االختيار هذا وراء كانت التي والسياسية االجتماعية
الجرب، ال واالختيار النقل، دون والعقل التشبيه، دون التنزيه الثاني، االختيار تُحتِّم قد
واملصلحة األثر، ال والرأي الفيض، دون والقدم اإليمان، دون والعمل الطاعة، ال والخروج

إلخ. … الفناء وليس والبقاء النص، ال

شيئنَي: إذن التخطيط يعني

وراء كانت والتي األفكار نشأة وراء كانت التي القديمة التاريخية الظروف معرفة (أ)
القديمة. االختيارات

أو جديد فكر إفراز تُحتم التي األمة فيها تعيش التي الحاليَّة الظروف معرفة (ب)
قديًما األمة وأن خاصة السابقة، واالختيارات الفكر مع يختلف أو يتفق قد بديل اختيار

متجزِّئة.4 متخلفة مهزومة اآلن واألمة دة، موحَّ متقدمة منترصة كانت

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار القديم» الرتاث من موقفنا والتجديد، «الرتاث حنفي: حسن د. 4
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التنمية، تخطيط يف يحدث كما َعملية برامَج وضع مجرد «التخطيط» يعني وال
واأللفاظ واملفاهيم واملقوالت والرؤى التصورات من ابتداءً الشامل التخطيط يعني بل

إجرائيٍّا. عمليٍّا تخطيًطا منه أكثر وذهني فكري تخطيط إنه أي املستعملة،
عرضنظري مجرد يعني ال وتخطيطه اإلسالمي الفكر أن يعني فإنه «الدور»: أما (٤)
دوًرا للفكر أن يعني بل إبداًعا، أو اختياًرا امُلحَدثني الجتهادات حتى أو القدماء ألفكار
بالفكر، بدأت أمة فنحن إليه. يسعى وهدًفا يُحققها، وفاعلية بها، يقوم ومهمًة يه، يُؤدِّ
وحدة خلق يف التاريخ يف دوٌر للتوحيد كان وقد التوحيد. يف ُممثًَّال الفكر أساس عىل وقامت
التفرَج إذن اإلسالمي املفكر دور وليس شعوبها. ووحدة حضارتها، ووحدة األمة، فكر
للمزاج أو لالختصاص طبًقا عشوائيٍّا اختياًرا حلوله اختيار أو عرضه أو القديم الفكر عىل
للجوائز وكسبًا باملهنة ارتزاًقا الوظيفي التدرج بدافع أو والتجارة للتكسب أو لالهتمام أو
الجنس ارتقاء وهو دور، للوحي كان كما دور له اإلسالمي الفكر أن يعني بل وامِلنَح،
عقًال واستقالله اإلنساني الوعي باكتمال الدور هذا ينتهي حتى اإلنسانية وتربية البرشي
وقد النهاية. يف قصوى غاية تحقيق إىل يهدف مقصودة ُخطة عىل يقوم ثَم ومن وإرادة؛
ويف بغاياتها، األحكام تعليل يف الرشيعة ويف واألصلح، الصالح عقيدة يف الغائية ظهرت
الغائية للعلة األولوية إعطاء يف الفلسفة ويف هدف، نحو قصًدا اإلنسان اعتبار يف التصوف

فاعلة.5 علة باعتبارها
اقتصاديٍّا أو اجتماعيٍّا أو سياسيٍّا، دوًرا وليس «ثقايف» دور بالرضورة هو والدور (٥)
والقوالب العقلية التصورات مع يتعامل الذهن، به ويقوم الفكر، يف يتحدد فالدور مباًرشا.
وإعطاء مثالية ليس وذلك بالرتاث. ه ويتوجَّ الفكر، عىل يعيش مجتمع فنحن الذهنية،
التعارض إن عليه. هي كما الحقائق ووصف الواقعية عني هو بل الواقع، عىل للفكر األولوية
أتانا إنما الفلسفية للمذاهب طبًقا بالتبادل اآلخر عىل منهما كلٍّ وأولوية والواقع الفكر بني
الوعي تعرية بعد الحديثة العصور أول يف التعارض هذا نشأ فقد الغربي؛ الفكر من
الواقع ويستنبط ذاته يضع الفكر بدأ وحني القديم، الديني النظري غطائه من األوروبي
واشتداد (بيكون)، بالفكر تجريده يتم ثم للواقع رصد مجرد يكون أو (ديكارت)، منه
تحت يقبع زال ما لدينا الواقع إن إذ به؛ لنا شأن ال كله وهذا والواقعية. املثالية بني الرصاع
قائم الوحي، وهو لدينا، الفكر أن كما جديد. تفسري إىل يحتاج ال القديم النظري غطائه

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار البرشي»، الجنس تربية «لسنج: حنفي: حسن د. 5
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بالقدرة االعرتاف ويف واملنسوخ» «الناسخ ويف النزول» «أسباب يف البداية منذ الواقع عىل
الرشيعة. مبادئ من معروف هو ما آخر إىل يُطاق، ال ما تكليف وعدم واألهلية،

تخطيط حاولت أنها هي املعارصة العربية الثورات يف الرِّدة أسباب أحد كان وربما
عىل مماثل تغيرٍي دون واالقتصادية والسياسية االجتماعية األبنية بتغيري املجتمع يف دور
مستوى عىل سواء مضادة، ثورة إىل فانقلبت الذهنية، والقوالب الثقافية األبنية مستوى
السلفية). (الحركة الفوقية األبنية مستوى عىل أو الرأسمالية) إىل (العودة التحتية األبنية
العربية للثورة حتمي كبديل نفسها تُقدم مًعا املستوينَي عىل املضادة الثورة وأصبحت
وضعت كلها. العلمانية للحركة مطروح حتمي كبديل السلفية الحركة وظهَرت كلها،
وقوالبُها الثقافية أبنيتها تتحكم شعوب لدى الحصان أمام العربَة املعارصة العربية الثورة
األوضاع تغيري من أسهَل كان فما السياسية. وأوضاعها االجتماعية نُظمها يف الذهنية
واألبنية رأسمالية، ومرة اشرتاكية مرة غربًا، ومرة رشًقا مرة السلطة، من بقرارات والنظم

وهزائمها. العلمانية املذاهب تَهرُّؤ عىل فعل كرد رسوًخا ازدادت بل تتغري، لم الذهنية
العربية الثورة مكتسبات كل عىل الحفاظ عىل األقدر وهو األبقى، هو إذن الثقايف الدور
باقية. زالت ما كانت املايضإن القرن يف بدأناها التي النهضة مكتسبات وعىل بل املعارصة،
تنبع التي الثورة التاريخ، مجرى تُغريِّ التي الثورة الدائمة، الثورة هي الثقافية الثورة
انقالب مجرد من فقط تنشب ال والتي الروح»، «تاريخ من تنبثق أو التاريخ» «روح من
سواءٌ الرسية التنظيمات أو األحرار الضباط بها يقوم السلطة، عىل لالستيالء عسكري
هو املثقف فليس املثقفني، دور ذلك يكون الحال، وبطبيعة ماركسية.6 أو إسالمية كانت
مصدر وليس وبالتاريخ. بالذات وعي إىل لديه الثقافة تحولت الذي بل العالم، أو املتعلم
العاميني للمثقفني أيًضا يكون وبالتايل الشفاهي، يكون قد بل املكتوب هو وحده الثقافة

مدونًا. يُصبح أن قبل شفاهيٍّا تراثًا الوحي كان وقد الشفاهي. الرتاث خالل من دور
املعارص وجداننا يف املستقبيل البُعد سيكشف الذي هو الدور لهذا والتخطيط (٦)
فعل وكرد املايض من هروبًا ال الجميع هم هو فاملستقبل اإلسالمي؛ الفكر يف وجذوره
وكأن هزائمه عىل فعل وكرد الحارض من هربًا أو منها، نقيٍض وعىل السلفية الحركة عىل
شاملة رؤية املستقبل يعني بل الوراء، إىل رجوًعا للحارض بحلول معه سيأتي املستقبل

«الدين ١٩٧٩م، (أيلول) سبتمرب عربية، قضايا األحرار؟»، املفكرون أم األحرار «الضباط دراستنا: انظر 6
الوطنية. الثقافة يف ١٩٥٢–١٩٨١م»، مرص يف والثورة
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ومن الحارض، إىل املايض من متصلة وكحلقة تاريخي، منظور يف اإلسالمي الفكر تضع
بهذا ويقوم لحظاته. إحدى يف ابتساره أو الزمان من إخراجه دون املستقبل، إىل الحارض
فالتاريخ فرتات؛ عىل تتحقق رؤية» «مرشوع ألنه واحًدا جيًال وليس أجيال عدة الدور

متصلة. واألدوار متعاقبة، واألجيال مراحل،
يف املعروفة املستقبل علوم أو املستقبلية للدراسات تبعية ليس للمستقبل والتعرض
بلرضورة الجيل، ملشاكل سحريٍّا ومفتاًحا منا، املعارصين عند بريًقا أصبحت والتي الغرب
فيه. وترسبه الحارض يف وتراكمه املايض، يف جذوره المتداد نظًرا اإلسالمي؛ للفكر داخلية
أبعاد واتصال الزمان يف المتداده نظًرا تاريخية رضورة املستقبيل بُعده يكون وبالتايل
ويف الدين، أصول علم يف امَلعاد أمور يف القديم تراثنا يف يغب لم أنه كما الثالثة. الزمان
ودور ومستقبلها النبوة تطور ويف الحكمة، علوم يف النفس وخلود الفعال بالعقل االتصال
أصول علم يف الرشيعة مقاصد يف ظهر وكما التصوف، علوم يف والغاية واإللهام الوالية
سيحدث بما ا همٍّ كان أنه إال اإلسالمي الفكر يف موجود املستقبل هم فإن وبالتايل الفقه.
املهم أن حني يف سادتها وكانوا سيطرتهم، تحت القدماء عند الدنيا كانت فقد املوت؛ بعد

وسادتنا. سادتها هم غرينا وأصبح عليها، سيادتنا فقدنا أن بعد الدنيا هم هو لدينا
متناسبًا، وسًطا يجد أن املوضوعات هذه أمثال يف املفكر عىل يصعب النهاية، ويف
بني والغضب، املوضوعية بني واالنفعال، العقل بني والحماس، العلم بني متعادًال وميزانًا
عن ويُعرب واقعه، ويصف ذاته، يُحلل هنا فاملفكر واأللم؛ الفكر بني والرصخة، التحليل
متسقة لغة إيجاد عليه يصعب أنه كما املوضوعية. وهدوء املنهج وبرود العقل بلغة همه
األشياء، تظهر خاللها من التي والنحن األنا تجاِرب عن أو ذاِتها األشياء عن التعبري بني
إىل لإلشارة املتكلم ضمري وبني األشياء إىل لإلشارة الغائب ضمري بني املفكر يرتدد وبالتايل
عن تكشف الجميع يعيشها التي املعارصة التجاِرب تحليل فإن ذلك ومع الذاتية. التجاِرب
والحديثة. القديمة العلمية املراجع يف املكتوبة املواد عنها تكشف مما أكثر العلمية املادة

تاريخ. إىل تحولت ثم أصحابها عند تجاِرَب كانت أيًضا فهذه
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املجتمع يستلهمه أن يمكن ما مدى ثانًيا:
ونظمه املستقبلية قيمه العريبيف

وروحه اإلسالم مبادئ من وترشيعاته

بينها؛ فيما متداخلة إنها إذ املطروحة؛ الثالثة األمثلة بني التمييز يصعب األمر، حقيقة يف
إطار يف إال تُعَرض ال استلهاُمها، العربي للمجتمع يمكن التي وروحه اإلسالم فمبادئ
الثاني). (السؤال وتحدياته ومشكالته العرص قضايا عن تنفصل وال املعارصة التحديات
الثالث)، (السؤال املستقبل استرشاف عىل اإلسالمي الفكر قدرة عن ينفصالن ال وكالهما
عليه يغلب األول السؤال فإن ذلك ومع حلها. وطرق األمة مشكالت مصري هو فاملستقبل
التاريخية لحظته يف العربي كأساسللمجتمع أخذها يُمكن التي النظرية القيم عن التساؤل
َقبول عىل القيم هذه قدرة عىل العملية اإلجابات يُعطي الثانَي السؤال أن حني يف الراهنة،
لتحقيق العملية املنجزات نحو يتوجه فإنه الثالث السؤال أما العرص. تحديات يف الدخول
النهضة فجر منذ قائمة زالت ما التحديات هذه أن طاملا األمة لتاريخ مستقبلية رؤية

اآلن. حتى الحديثة العربية
العربي املجتمع يستلهمها أن يُمكن التي العامة والروح املبادئ هذه تحديد ويُمكن

اآلتي: النحو عىل وترشيعاته ونظمه املستقبلية قيمه يف

ورأي األمة وبإجماع والحديث الكريم بنصالقرآن وذلك العقل، دين اإلسالم العقل: (١)
العقلية العلوم يف كأساس وظهر العقل. عىل كلها اإلسالمية الحضارة قامت وقد العقالء.1

﴿نَْعِقُل﴾، ﴿َعَقلُوُه﴾، ثم ،(٢٢) ﴿يَْعِقلُوَن﴾ ،(٢٤) ﴿تَْعِقلُوَن﴾ صيغ يف مرة ٤٩ القرآن يف «العقل» ذُِكر 1
عىل تدل استفهامية غالبًا تكون األوىل والصيغة التعقل، فعل عىل تدل كلها فعلية صيغ وهي ﴿يَْعِقلَُها﴾
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حتى النقلية الحجج كل وإن املعتزلة. عند النقل أساس فالعقل العقلية؛ النقلية العلوم ويف
إال يقني إىل يتحول ال ظنيٍّا وظل كذلك أصبح ملا يقيني أنه عىل يشء إلثبات تضافرت لو
عند الصحيح للنقل موافق الرصيح والعقل األشاعرة. بإجماع واحدة ولو عقلية بُحجة
ال املقلد إيمان وإن األصوليني، عند الرشيعة أصول من أصل والقياس الفقهاء، جمهور
عند بالغريزة متحابَّتان بالطبع، متَِّحدتان والدين الفلسفة أو والرشيعة والحكمة يجوز.
وغاية واملعارف، العلوم موطن الفعال والعقل الفالسفة، عند هللا هو والعقل الحكماء،
هو كما ويعقله يفهمه بل يُعارضالذوق ال العقل إن بل معه. واالتحاد به االتصال اإلنسان
املسيحي الوسيط العرص يف اإلسالمية الحضارة تُرِجَمت وعندما اإلرشاق. حكمة يف الحال
حتى الحديثة العصور بدايات ويف املسيحي الفكر يف العقالني التيار إنماء عىل ساعدت
معظم يف أيًضا ذلك ظهر وقد للفلسفة. مرادًفا واإلسالم للمسلم، مرادًفا الفيلسوف أصبح
من غريه عن بها ونُميزه اإلسالم عن نُدافع بها التي الحديثة وأدبياتنا اإلصالحية كتاباتنا

الديانات.
األسطورة، وطأة تحت وتنئُّ الالعقالنية، من تشكو الحاليَّة مجتمعاتنا أن والغريب
خالص نقيل علم إىل الدين أصول علم وتُحول العقل، أساَس النقَل اإلسالمية الحركُة وتجعل
الدينية، وجامعاتنا معاهدنا يف حاليٍّا يُدرَّس كما عقيدة!» بخمسني يؤمن أن املؤمن «عىل
حدود يف إال ممكنًا االجتهاد يعد ولم خالص. نيص علم إىل الفقه أصول علم ل تحوَّ كما
جانبها منها وضاع إرشاق، إىل الحكمة وتحولت األربعة. املذاهب واتفاق القدماء إجماع
يف واألولياء القدِّيسني مكانة وظهرت الصوفية. الطرق وانترشت التصوف، وعم العقيل،
املحصول ويزداد معهم، القناة ويعربون املسلمني، مع املالئكة يُحاِرب الشعبية. ممارساتنا
يف نبت ما إذا نفسه عىل النبات وينطوي هللا، من توفيًقا النفط ويظهر هللا، عند من معجزة
أمام الدعاة ويتحدث باملسببات. األسباب ربط يُحاول من كل ونُكفر هللا، من خشية الفضاء
يقف الذي الكون عجائب عن أو العليا الحقائق إدراك عن العقل قصور عن اإلعالم أجهزة
العربية النهضة فجر منذ العقالنية إىل ندعو زلنا وما واالتزان. الوعي فاقد أمامه اإلنسان

ُكنْتُْم ﴿إِْن رشطية أو (٨) تَْعِقلُون﴾ ﴿َلَعلَُّكْم والرجاء التمني عىل أو (١٣) تَْعِقلُوَن﴾ ﴿أََفَال االستنكار
وترتاوح (٨) [١٢ [النحل: يَْعِقلُوَن﴾ ِلَقْوٍم َآليَاٍت ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ أشهرها الثانية والصيغة .(١) تَْعِقلُوَن﴾
خلق هللا خلق ما «أول الحديث ويف .(١١) يَْعِقلُوَن﴾ ﴿َال النفي استنكار أو (١١) ﴿يَْعِقلُوَن﴾ اإلثبات بني

اإلرشاقيون. والفالسفة الصوفية يذكر ما عىل «… العقل
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حركة خاللها من ونقرأ وهيجل، وكانط ديكارت عقالنية الغرب، عقالنية ولكنها الحديثة
العقالني الرتاث من ابتداءً املعارصة العقالنية تأسيس نُحاول أن دون الديني اإلصالح

الغرب. عقالنية وراء كان الذي القديم الفلسفي االعتزايل
يف ما كل تسخري طريق عن البداية منذ الوحي يف ثابتة قيمة والطبيعة الطبيعة: (٢)
واألرض هداية، والنجوم والكواكب للنور، والقمر للدفء، الشمس اإلنسان.2 لصالح الكون
شديد بأس فيه والحديد للسكن، والجبال للحياة، والزرع والهواء واملاء والرزق، للسعي
يعرفها ودائمة ثابتة قوانينها لالنتقال. واألنعام للطعام، والطري والسمك للناس، ومنافع
عىل يُسيطر خاللها ومن عليها، ويُسيطر واالستدالل، والعقل والتجِربة باملالحظة اإلنسان
وكالهما ونفسية، طبيعية ظاهرة واآلية آيات، مظاهرها الكون. سيد فاإلنسان الكون،

واستبصار. تأمل موضوع
خاصة. والطبيعية الرياضية العقلية العلوم يف القديم تراثنا يف الطبيعة ظهرت وقد
وكان األوروبي، الوسيط العرص يف به يُحتذَى نموذًجا العرب» عند العلوم «تاريخ وأصبح
العلوم»؛ «تاريخ معاهِد موضوعات أهم من وأصبح الحديثة، األوروبية العلمية النهضة وراء
حقيقة إىل يقودان والطبيعة الوحي وأصبح الطبيعة.3 قوانني حتمية الفالسفة أقرَّ فقد
عند الطبيعة وكانت والتولُّد. والطَّفرة بالُكمون املعتزلة وقالت يقظان). بن (حي واحدة
وأصبحت عليه، سابًقا للعلم وموضوًعا الصانع، إثبات إىل طريًقا الدين أصول علماء
مرآة تقدير أقل عىل أو والخلق، الحق وحدة يف معه تتوحد إلًها الصوفية عند الطبيعة
وجود إلثبات ودليل طبيعية حادثة بل القرآني الوحي فقط ليست فاآلية هللا. ذات تعكس
ما وكل رشعي، طبيعي هو ما فكل اإلنسانية، الطبيعة بوجود الفقه أصول علماء وأقر هللا.
األصلية. والرباءة الفطرة عىل واإلنسان طبيعي، واملباح طبيعي، الحالل طبيعي. رشعي هو

وموضوع اإلنسان لصالح هللا فعل فعلية، صيغة يف منها ٢٢ مرة، ٢٦ القرآن يف َر﴾ ﴿َسخَّ فعل تكرر 2

،(٢) الريح ،(٢) الجبال ،(٢) األرض يف وما السموات يف ما ،(٢) البحر ،(٦) والقمر الشمس للتسخري
والسحاب، األرض، يف وما القمر، والشمس والنهار، والليل واألنهار، الفلك، من لكل واحدة ومرة ،(٢) البدن
Human Subservience of Nature, an Islamic بحثنا: أيًضا انظر والطري، والنجوم، والقمر والشمس
Model, Sweedish Council for planning and co-ordination of research. The committee for
.future oriented Research. Natural resources in a cultural perspective, Sweeden, 1982

تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن مقدمتها ويف جمع مرتان منها القرآن، يف مرة ١٦ ﴿ُسنَّة﴾ لفظ ذُِكر 3

.[٤٣ [فاطر: تَْحِويًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن ،[٢٣ [الفتح:
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العمران وكان الرشع. أساس واملصلحة ِرضار، وال رضر وال املحظورات، تُبيح الرضورات
وريحان. وريح وماء وزرع وشمس هواء من فيها بما الطبيعة يف سكنًا القديم اإلسالمي
رشٍّ حادث، موجود مطلق، سلب إىل وحولناها الحساب، من الطبيعة أسقطنا ولكننا
هدمنا وحده. بالبقاء هلل وتمييًزا الطبيعة، وراء ملا إيثاًرا كيان، وال له ِقوام ال محرَّم،
أي آيات، من الطبيعة وتحولت قوانينها. وثبات استقاللها عىل وقضينا بأيدينا، الطبيعة
لقوانني املستمر الخرق أي معجزات، بمعنى آيات إىل طبيعية وظواهر وعالمات دالالت
تعاىل. عنده من النرص وشحذنا السماء، من املدد وطلبنا املعجزات، فانتظرنا الطبيعة.
وإصالح معجزة، املحصول ووفرة معجزة، النفط واكتشاف معجزة، الحرب يف النرص
إعجاز إىل املعجزة تحولت فقد اإلسالم.4 يف معجزات ال أنه مع معجزة. الصحي الرصف
دورها وأدت السابقة الوحي مراحل يف موجودة املعجزة كانت البرشية. للقدرة تحدٍّ إىل أي
الستقالل إعالنًا الوحي مراحل من مرحلة آخر يف انتهت ولكنها البعض إيمان يف املحدود
يف محرمات إىل القومي وجداننا يف الطبيعة تحولت كما الطبيعة. وقوانني واإلرادة العقل
إحساساته وانفعاالته، عواطفه وغرائزه، وجوده نفسه، يدين اإلنسان أصبح حتى معظمها
يُِحس وعما ويفعل يقول عما لحظة كل يف بالذنب إحساس لديه تربى قد بل ومطالبه.
لديه فتولد بها، يلتزم النواهي من مجموعة عىل ِبناءً خالًصا سلبيٍّا سلوكه وأصبح ويشعر.
إىل اإلسالم براءة وتحوَلت الغضب. أو املرض إىل إما فينتهي والحرمان، بالكبت إحساٌس
لم النظافة. فغابت األوساخ عليها ألقينا طاهرة الطبيعة تكون أن وبدل املسيحية. خطيئة
أو الرض عند والبالء، العجز عند يظهر القلب يف فاهلل هللا؛ وجود عىل دليًال الطبيعة تَُعد

الحاجة.
األرض، يف هللا خليفة تقويم، أحسن يف ُخِلق القرآن، بنص قيمة اإلنسان اإلنسان: (٣)
سيد ومثاله، هللا صورة عىل ُخِلق والفؤاد. والقلب والحواسَّ العلم ُوِهب والبحر، الرب يف ُكرِّم
هلل، كليًما وأصبح الوحي، له أُعِطي السجود. يعيص من ويُعاَقب املالئكة، له تسجد الكون،

نفسه.5 عىل بصريًا فيها، كادًحا الدنيا، يف ساعيًا مسئوًال، حرٍّا الحوار، يف معه طَرًفا

.[٥٩ [اإلرساء: اْألَوَّلُوَن﴾ ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما 4

يف (١٨) اإلنس يُذَكر كما مرة. ٢٥ األول اإلنسان أي آدم يُذَكر كما مرة، ٦٥ القرآن يف اإلنسان يُذَكر 5

(١٢) اإلنسان أصل عن القرآن ويتحدث برش. بمعنى (١) إنيس قوم، بمعنى (٦) أنايس الجن، مقابل
والكفر، والظلم، اإلجابة، بعد له ونسيانه الحاجة ساعة هللا ذكر مثل حدوده يشمل الذي (٣٣) وضعفه
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أخرى، مرة وظاهًرا مرة، متخفيًا القديم اإلسالمي الفكر يف «اإلنسان» ظهر وقد
يُشبه ال محل، يف ليس باٍق، قديم، موجود، كامل، كإنسان الدين أصول علم يف متخفيًا
أي ُمريد؛ متكلِّم، بصري، سميع، ، حيٌّ قادر، عالم، منزه، خالص وعي أي واحد؛ الحوادث،
وصف اإلنسان أن أو له، تأنيًسا اإلنسان بصفات نفسه وصف هللا وكأن ال، فعَّ مدرك وعي
«اإلنسان نظرية يف أيًضا التصوف علوم يف اإلنسان ظهر كما لها. تأليًها نفسه بصفات هللا
اإلنسان بني فرٌق هناك يَُعد لم حيث الدين؛ أصول علماء إليه وصل ملا تأكيًدا الكامل»
أكرب، عالم مقابل يف أصغر عاَلٌم للكون، محوٌر اإلنسان الحكمة، علوم يف أيًضا وظهر وهللا.
يُحافظ وعظمه، بلحمه املوجود اإلنسان أنه عىل الفقه أصول علم يف وبرز الطبيعة. وهي
اإلنسان كان وقد واملال.6 والِعرض، والدين، والعقل، الحياة، ورضورياته: مصالحه عىل
املعارص، وجداننا يف كقيمة يعيش ال اإلنسان زال فما كلِّها؛ املعارصة نهضتنا مشاكل أحَد
خالصة، ذاتية أوصاٌف له ليس للنص. أو للمايض للحاكم، أو هلل لغريه، باستمرار األولوية
يعلم فال األرض به تختفَي أو يُفَصل أو يُعتَقل أن يُمكن بوجوده، واحد نظام يُؤمن ال
بعد، صفاته اإلنسان يسرتدَّ لم اإلنسان. وليس الكون محور هللا زال ما شيئًا. عنه أحد
ال اإلنسان، إىل منه اإلله إىل أقرُب الزعيم وهو أوحد إنسان هناك عنه.7 خارًجا وعيه وظل
دونه وما الكامل، اإلنسان وحده وهو عليه، الخروج أو نقده أو عنه الحديث أحد يستطيع

ونواهيَه. أوامره يُطيع عليه، ويتتلمذ منه يتعلم
والسياسية االجتماعية الهياكل تغيري املعارصة العربية الثورات حاوَلت لقد
اإلنسان كرامة تُنتَهك كانت ما كثريًا بل معلقة، اإلنسان قضية ظلت ولكن واالقتصادية،
صاحب الوحيد بأنه علينا يزهو الغرب وظل الثورة. باسم الطبيعية وحقوقه وحريته

فهو ذلك ومع والجحود، والطغيان، والغرور، والهلع، والوسوسة، والجهل، والعجلة، والجدل، والبخل،
َخَلْقنَا ﴿َلَقْد تقويم: أحسن يف ،[٧٠ [اإلرساء: َواْلبَْحِر﴾ اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد ُمكرَّم
يف هللا خليفة ،[٥ [العلق: يَْعَلْم﴾ َلْم َما اْإلِنَْساَن ﴿َعلََّم هللا علمه ،[٤ [التني: تَْقِويٍم﴾ أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن
َخِليَفًة َجَعْلنَاَك إِنَّا َداُووُد ﴿يَا ،[٣٠ [البقرة: َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ األرض

.[٢٦ [ص: ﴾ ِباْلَحقِّ النَّاِس بنَْيَ َفاْحُكْم اْألَْرِض ِيف
وأيًضا ١٩٧٩م، أكتوبر العربي، املستقبل القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا حنفي: حسن د. 6

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار إسالمية»، «دراسات
Théologie ou Anthropologie, La Renaissance du Monde Arabe, Duclos, بحثنا: انظر 7

.Bruxelles, 1973
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حتى الحديثة النهضة فجر منذ Humanism اإلنساني املذهب نشأ ففيه اإلنسان، حضارة
مجتمعاتنا يف اإلنسان حقوق عن تقارير لتكتب عندنا اللجان وتأتي اإلنسان، حقوق إعالن
حقوق إعالن وثيقة عىل القائمة النظم توقيع من بالرغم ضائعة منتهكة فتجدها العربية

اإلنسان!
إنسان يملك ال الخلفاء!8 سري ويف الوحي يف منصوصعليها أيًضا والحرية الحرية: (٤)
يُخلصه وال أحد، وزر يحمل ال عنقه، يف طائَره أُلِزَم مسئول، إنسان وكل أمًرا. إلنسان
طبًقا لإلرادة اختيار والحرية حرٌّ استدالل فالعقل والتمييز. للعقل نتيجة والحرية أحد.
عن ومستقل فرعون، قبضة من حتى حر اإلنسان وشعور حر، الضمري العقل. الستدالل
نفُي والشهادة الشهادة، بفعل البرشي للوجدان تحرُّر والتوحيد العام.9 الجماعي الشعور
اإلثبات فعل يف الحر الفعل إثبات ثم إله» «ال النفي فعل يف ويُكبِّله الشعور يقهر ما كل
قاصم أكرب «هللا لشعارها إيران يف اإلسالمية الثورة أعطته الذي املعنى هو وهذا هللا». «إال

صورها.10 شتى يف العبودية من اإلنساني للوجدان تحرُّر فالتوحيد الجبَّارين»؛
وإثبات االختيار حرية إثبات يف املعتزلة عند خاصة ذلك، عىل اإلسالمي الفكر أكد وقد
عن واملسئولية االستحقاق، قانون وإثبات الفعل، وبعد الفعل ومع الفعل قبل االستطاعة
للمكلَّف أثبتوا الذين الفقه أصول علماء أكده كما والعقاب. الحساب استحال وإال األعمال،
الحرية، مناط ألنه التكليف رشط العقل وأن يُطاق، ال ما تكليف ومنعوا الفعل، عىل قدرته

[النجم: َسَعى﴾ َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن ،[١٣ [اإلرساء: ُعنُِقِه﴾ ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَْساٍن ﴿َوُكلَّ مثًال: 8

ِمَن الرُّْشُد َ تَبنَيَّ َقْد يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال كذلك ،[١٤ [القيامة: بَِصريٌَة﴾ نَْفِسِه َعَىل اْإلِنَْساُن ﴿بَِل ،[٣٩
ومسئوليته اإلنسان حرية عىل للداللة مرة ٦٧ القرآن يف الكسب لفظ استُعِمل وقد .[٢٥ [البقرة: ﴾ اْلَغيِّ
َما َوَلُكْم َكَسبَْت َما َلَها َخَلْت َقْد ٌة أُمَّ ﴿ِتْلَك ،[٢١ [الطور: َرِهنٌي﴾ َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ مثل: عمله عن
املشهور: عمر قول ومثل ،[٢٨٦ [البقرة: اْكتََسبَْت﴾ َما وََعَليَْها َكَسبَْت َما ﴿َلَها ،[١٢٤ [البقرة: َكَسبْتُْم﴾

أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم «متى
يَأْتَِمُروَن َ اْلَمَأل إِنَّ ُموَىس يَا َقاَل يَْسَعى اْلَمِدينَِة أَْقَىص ِمْن َرُجٌل ﴿َوَجاءَ بقوله: القرآن إليه يُشري ما وهو 9

اْلُمْرَسِلنَي﴾ اتَِّبُعوا َقْوِم يَا َقاَل يَْسَعى َرُجٌل اْلَمِدينَِة أَْقَىص ِمْن ﴿َوَجاءَ ،[٢٠ [القصص: ِليَْقتُلُوك﴾ ِبَك
.[٢٨ [غافر: هللاُ﴾ َربَِّي يَُقوَل أَْن َرُجًال أَتَْقتُلُوَن إِيَمانَُه يَْكتُُم ِفْرَعْوَن آِل ِمْن ُمْؤِمٌن َرُجٌل ﴿َوَقاَل ،[٢٠ [يس:
التحرُّر مبادئ: ثالثة عىل يقوم باعتباره للتوحيد قطب سيد الشهيد اإلسالمي املفكر تفسري هو هذا 10

اإلسالم». يف االجتماعية «العدالة انظر االجتماعي. التكافل اإلنسانية، املساواة الوجداني،
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… املستقبلية قيمه يف العربي املجتمع يستلهمه أن يمكن ما مدى ثانيًا:

يتحرر، يتعلم الذي فالعبد يجتمعان، ال والعبودية العلم مكلفني. غريُ واملجانني بْية الصِّ وأن
األمومة، بفعل حرة تُصبح تلد التي واألَمة عبد، بتحرير عنه التكفري يتم يُقرتَف الذي والذنب
فبدون الشهادة، رشط أنها كما آخر. لسيد تابًعا اإلمام يكون ال حتى اإلمامة رشط والحرية

صدق. يُقال وال حق، عن يُعَلن ال حرية
النهضة فجر بدأ منذ ذلك من بعُد ننتِه ولم نتحرر، أن نُحاول زلنا ما أننا يبدو ولكن
االستعمار ونُكافح الشعوب، وثورات الحرية لنظريات نعرض اآلن. حتى الحديثة العربية
املناضلون ويُستشَهد الحرية، عن وأشعاًرا رواياٍت ونكتب واالستقالل، الحرية أجل من
ليست الحرية وكأن مطروحة مجتمعاتنا يف الحريات قضية تظل ولكن الحرية، أجل من
القهر باألساس أو أيًضا بل الخارجي، املحتلَّ فقط ليس العدو وكأن ممارسة، بل نظرية
والتسلط القهر ونظم للحريات املقيِّدة القوانني من بكثري أعمق األمر أن ويبدو الداخيل.
والجربية كتصور، التسلطية إىل التاريخ يف األزمة جذور تمتد بل االستثنائية، والقوانني

للعقل.11 كوظيفة والتربيرية كتفسري، والحرفية كسياسة، واإلمامية كعقيدة،
الحريف، والتفسري والنقل األشعري والَكسب الجربية تَْرك االختيار، إعادة إذن يمكن
املعارص؛ وجداننا يف وكحاجة القديم تراثنا يف كاختيار اإلرادة وحرية الفكر حرية وإبراز
اإلنسان حق فهي األبد، وإىل واحدة مرة هذا عاملنا يف الحريات مأساة حلُّ يُمكن حتى

مغفور. وذنبه تجوز، ال املكره وشهادة اإلكراه، بمنعه الوحي، أكده الطبيعي
ينتسب أيًضا أنه إال الفردي وجوده وإثبات اإلنسان حرية من بالرغم املساواة: (٥)
للسالم كرشط االجتماعية والعدالة املساواة موضوع ظهر لذلك فيها. ويعيش جماعة إىل
فبنص سياسية. وثالثة أخالقية وأخرى اقتصادية تعبريات يف أحيانًا يظهر االجتماعي.
حق له يَديه، بني هللا أودعه فيما ُمستخَلف واإلنسان وحده هللا هو املالك أن نجد القرآن
وظيفة امللكية واالكتناز. واالحتكار االستغالل حق له وليس واالستثمار، واالنتفاع الترصف
إليها يُشري واليشء، األنا بني عالقة مجرد املال عليه. لالستحواذ شيئًا وليست اجتماعية
السفهاء أموال مصادرة حقُّ اإلمام عىل كان هنا ومن «ل». الجر وبحرف «ما» الصلة باسم
أي قديًما والنار والكأل كاملاء ملكه يجوز ال البلوى به تعم وما العام. للصالح والتأميم
لألفراد وليس لألمة ِملٌك — األرض باطن يف ما أي — والرِّكاز حديثًا. والصناعة الزراعة

العربي، املستقبل املعارص»، وجداننا يف والديمقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور بحثنا: انظر 11
الوطنية. الثقافة يف (١) ١٩٥٢–١٩٨١م»، مرص يف والثورة «الدين ١٩٧٩م، يناير
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

وبنص النفط. نحن وعَرفنا والِفضة، والذهب والنُّحاس الحديد القدماء عَرف الفقهاء. عند
ويعني الزكاة. غري األغنياء، أموال يف حقٌّ وللفقراء األغنياء، بني ُدولًة املال يكون ال القرآن
حاجات من باالستفادة اإلثراء يجوز ال وأنه القيمة مصدر وحده العمل أن الربا تحريم
وأنه منه، هللا ذمة تربأ واحد جائع إنسان فيه الذي املجتمع وأن للفرص. انتهاًزا الناس
املثل هذا استمر وقد سيفه. الناس عىل شاهًرا يومه قوت يجد ال رجل يخرج أن عجب ال
أتت حتى الرفض وجماعات املعارضة اتجاهات بعض وعند الخلفاء،12 سرية يف األعىل
واتهامهم حصارهم فيسهل والعمال املثقفون إليها ينتسب الحديثة االشرتاكية املذاهب

والعمالة. والخيانة واإللحاد، بالكفر
املثل يَُرضب فلدينا الثروة. توزيع قضية شك بال هي األساسية قضايانا إحدى إن
والقحط، الجوع ومجتمع ل، والرتهُّ الِبْطنة مجتمع فقًرا، وبأشدِّها ِغنًى املجتمعات بأقىص
األفكار إىل لدينا الحاجة نشأت وبالتايل والحرمان، البؤس ومجتمع والرتف البذخ مجتمع
وعزلها حصارها يسهل التي منها العلمانية إال نجد فال االشرتاكية، واملذاهب االجتماعية
عىل التفاوت بهذا تقبل التي النظم قامت وطاملا الحقيقي. التحدِّي هو هذا أثرها. فيضيع

والفقراء األغنياء أو االستخالف أو املال أو امللكية ألفاظ يف سواءٌ املساواة، حول كثرية القرآن النصوصيف 12
،[٥ [الحديد: َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َلُه ،[١٨ [املائدة: َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َوهلِلِ مثل إلخ؛ …
﴿َوَال بالباطل الناس أموال أكل القرآن يُحرِّم كما .[٧ [الحديد: ِفيِه﴾ ُمْستَْخَلِفنَي َجَعَلُكْم ا ِممَّ ﴿َوأَنِْفُقوا
،[١٨٨ [البقرة: ِباْإلِثِْم﴾ النَّاِس أَْمَواِل ِمْن َفِريًقا ِلتَأُْكلُوا اْلُحكَّاِم إَِىل ِبَها َوتُْدلُوا ِباْلبَاِطِل بَيْنَُكْم أَْمَواَلُكْم تَأُْكلُوا
السفهاء يَدِي بني املال ترك يُحرم كذلك ،[٢ [النساء: َكِبريًا﴾ ُحوبًا َكاَن َُّه إِن أَْمَواِلُكْم إَِىل أَْمَواَلُهْم تَأُْكلُوا ﴿َوَال
ِمنُْكْم﴾ اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي األغنياء بني أو ،[٥ [النساء: أَْمَواَلُكُم﴾ َفَهاءَ السُّ تُْؤتُوا ﴿َوَال
[الهمزة: َدُه﴾ َوَعدَّ َماًال َجَمَع الَِّذي * لَُمَزٍة ُهَمَزٍة ِلُكلِّ ﴿َويٌْل واكتناَزه املال جمع يُحرم كما .[٧ [الحرش:
َعَليَْها يُْحَمى يَْوَم * أَِليٍم ِبَعذَاٍب ُهْم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِْفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن ،[١-٢
تَْكِنُزوَن﴾ ُكنْتُْم َما َفذُوُقوا ِألَنُْفِسُكْم َكنَْزتُْم َما َهذَا َوُظُهوُرُهْم َوُجنُوبُُهْم ِجبَاُهُهْم ِبَها َفتُْكَوى َجَهنََّم نَاِر ِيف
ويُطالب الناس مصالح وتعطيل املرتفني أيدي يف األموال تركيز القرآن ويُحرم .[٣٤-٣٥ [التوبة:
﴿َفِهَي ،[١٦ [اإلرساء: ِفيَها﴾ َفَفَسُقوا ُمْرتَِفيَها أََمْرنَا َقْريًَة نُْهِلَك أَْن أََرْدنَا ﴿َوإِذَا األموال: يف باملشاركة
،[٦٤ [اإلرساء: اْألَْمَواِل﴾ ِيف ﴿َوَشاِرْكُهْم ،[٤٥ [الحج: َمِشيٍد﴾ َوَقْرصٍ ُمَعطََّلٍة َوِبْرئٍ ُعُروِشَها َعَىل َخاِويٌَة
قضايا القرآن»، يف «املال بحثنا أيًضا انظر .[١٩ [الذاريات: َواْلَمْحُروِم﴾ اِئِل ِللسَّ َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ﴿َوِيف

الديني. اليسار يف (٢) ١٩٥٢–١٩٨١م» مرص يف والثورة و«الدين ١٩٧٩م. أبريل عربية،
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… املستقبلية قيمه يف العربي املجتمع يستلهمه أن يمكن ما مدى ثانيًا:

وآخر يأكل َمن آخُر اإلسالم يف الحاكم أن مع باسمه. وتحكي منه رشعيتها تستمدُّ اإلسالم،
حارضة. زالت ما فينا الخلفاء وسرية يسكن، من وآخر يرشب من

ويف ِفَرقها. بجميع األمة إليه تصبو ا عامٍّ وطنيٍّا هدًفا التقدم أصبح وقد التقدم: (٦)
مراحلها آخِر حتى مراتبها أوىل منذ النبوات تتواىل وبسببه الوحي، مسار التقدم إن الحقيقة
آخر داخل موجود والتقدم وإرادة.13 عقًال اإلنساني الوعي استقالل وهو هدفها فتُحقق
طبًقا صياغتها وإعادة الرشيعة، يف تقدُّم واملنسوخ»، «الناسخ يف الوحي مراحل من مرحلة
تَقدُّم نة السُّ اآلخر: عىل مصدر كل تقدم عىل تدل أربعة الرشع ومصادر اإلنسانية. للقدرات
عرص كل اإلجماع. عىل تَقدُّم والقياس نة، السُّ عىل تَقدٌُّم واإلجماع الزمان، يف القرآن عىل
تحتوي كما إجماعه. س يُؤسِّ عرصأن لكل أمكن لذلك السابق. للعرص بالنسبة تقدًما يُمثل
، واملبنيَّ املجَمل واملتشاِبه، واملحَكم واملجاز، الحقيقة مثل األصول علم يف اللغوية املبادئ
للزمان، وإثبات جيل، عىل جيٍل تقدُّم التقدم، أجل من الترشيع يف حركٍة عىل واملقيَّد، املطَلق
املعتزلة، عند واألصلح الصالح يف التقدم ظهر الدين أصول ويف االجتهاد. يف األجيال ودور
املستقبل. يف اإلنسانية تاريخ أي املعاد أمور ويف املايض، يف اإلنسانية تاريخ أي النبوة ويف
السلف وأن مستمر، سقوط يف التاريخ يرى آخر ر تصوُّ هو فينا رسب الذي ولكن
تبًعا واألئمة الخلفاء وترتيب اإلمامة، بعد العقائد من جزءٍ آِخر وهو الخلف.14 من خريٌ
سقوط يف التاريخ رنا فتصوَّ «… قرني القرون «خري مثل أحاديَث عىل اعتماًدا لألفضلية،
وبالتايل التابعني. تابعي إىل التابعني إىل الصحابة إىل النبي من األربعة، الخلفاء بعد مستمر
الدائم املنبع هو وهذا أيدينا. بني من يتساقط والتاريخ التقدم صنع يف املساهمة نُحاول
أنفسنا نضع تقدير، أفضل وعىل الوراء. إىل بالعودة النهوض وحركة السلفية للحركة
فضاعت الفناء. دونه وما الخلود، أي كلَّه الزمان هللا أعطانا أن بعد والزمان التاريخ خارج

﴿َوَلَقْد ،[٣٧ [املدثر: َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن يف القرآن يف التقدُّم لفظ يظهر 13

واملتخلفني التخلَف القرآن يُهاجم كما ،[٢٤ [الحجر: اْلُمْستَأِْخِريَن﴾ َعِلْمنَا َوَلَقْد ِمنُْكْم اْلُمْستَْقِدِمنَي َعِلْمنَا
َرِضيتُْم ﴿إِنَُّكْم ،[٨٧ [التوبة: اْلَخَواِلِف﴾ َمَع يَُكونُوا ِبأَْن ﴿َرُضوا والقاعدين، والقَعدة والقعود والخوالف
.[٩٥ [النساء: َعِظيًما﴾ أَْجًرا اْلَقاِعِديَن َعَىل اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل ﴿َوَفضَّ ،[٨٣ [التوبة: َمرٍَّة﴾ َل أَوَّ ِباْلُقُعوِد

القول يف املعنيُّ وهو .[٥٩ [مريم: َهَواِت﴾ الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف 14

السلف». لخري الخَلف «بئس املشهور
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فعالجت التقدمية األحزاب وجاءت له.15 كُسنَّة التطور نُدرك ولم التاريخ، عن الحركة
جذوره من عليه القضاء دون الطبقي التفاوت فقاومت متخلفة، بعقلية التقدم موضوع
يف وظنَّته للتخلف وتصدت التاريخية، جذوره من حلِّه دون القهر وناهضت الوجدان، يف
يف ترسب وما الذهن يف التقدم معوقات عىل القضاء دون االقتصادية التنمية معدل نقص

القومي. الوعي
حاول بل الغرب، يف التنوير بفلسفة لها شأن ال النظرية واملفاهيم األساسية القيم هذه
العلوم مقوالت أهم هي بل والرومانسية.16 العنرصية حدود يف فوقع منها االقرتاب الغرُب
متطلبات عن تُعرب نفِسه الوقت يف وهي والفالسفة. املعتزلة عند خاصة القدمة اإلسالمية
عرًضا تعرضنفسها لم وإن إسالميٍّا، س تتأسَّ لم إن القدماء. عند جذورها وتمتدُّ الحارض،
الغربي، الرتاث من حاجاته يستلهم سيظل املجتمع فإن األمة حاجات عن تعبريًا محليٍّا
الرتاث مع القدماء فعل هكذا عنه. يبحث ما نقيض عىل باعتباره اإلسالميَّ الفكر رافًضا
والطبيعة، العقَل ِفْكرهم يف املسلمون فوجد خالص، محيل تراث إىل حوَّلوه عندما اليوناني
تخطيط أو معارصة نهضة أية يف عنها بديل ال التي القيم وهي والسياسة، واألخالق

اإلسالمي. للفكر الثقايف للدور مستقبيل

التنوير، دار بريوت، إسالمية»، «دراسات يف القديم؟» تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 15
١٩٨٣م.

مرص يف والثورة «الدين ١٩٧٩م. (تموز) يوليو عربية، قضايا والتنوير» «نحن مقالنا انظر 16

الوطنية. الثقافة يف (١) ١٩٥٢–١٩٧١م»،
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الفكر به ُيسهم أن ُيمكن ما مدى ثالًثا:
قضايا مواجهة املعارصيف اإلسالمي

ياته وحتدِّ العرصومشكالته

فلسفي مذهب أو نظرية فلسفة مجرد األساسية اإلسالم وتصورات اإلسالمية القيم ليست
مجرد بل والسكون، الطمأنينة ويُعطيه حياته، عليه يمأل به، ويقتنع اإلنسان به يكتفي
ويُحدد وُقدرة، بطاقة يُِمده جيله، ومشكالت عرصه تحديات ملواجهة لإلنسان ذهني إعداد
كان كما املواجهة عىل يقوم نضايل فكر النحو هذا عىل اإلسالمي الفكر وغاياته. خططه له
االجتماعية املشكلة وإن الفكر، عىل سابٌق الواقع إن أي النزول» «أسباب عىل يقوم بدايته يف
الخطاب بن عمر كان وقد مماثل. بتحدٍّ التحدي بمقابلة وتُطالبه الفكر، تتحدى التي هي
ال الجتهاده. مؤيًدا الوحي فيأتي واملصلحة البديهة بحكم حالٍّ ويفرض التحدَي يقبل
يف ويُطيل يُسِهب يشء، وال يشء كل يقول واملكان، الزمان خارج إسالمي لفكر إذن مكان
يتطلب أو مشكلة يضع وال قضية، يُثري ال لها، وجود ال موضوعات يتناول أو الموضوع
محددة، تاريخية لحظة يف بعينه مجتمع يف تطبيقها دون العامة املبادئ عىل يقترص . حالٍّ
التحديات مواجهة عىل اإلسالمي الفكر قدرة تظهر أن يُمكن حتى بعينها مشكلة ويف
ومعركة ومغامرة، مخاطرة اإلسالمي الفكر يكون الحالة هذه ويف للمعضالت. حل وإيجاد

اإلسالم! ولكمال النيَّات لحسن إعالن مجرد وليس ورصاًعا



األول) (الجزء فلسفية دراسات

وهي األساسية العرص قضايا يُواجه أن اإلسالمي للفكر يُمكن املثال سبيل وعىل
ست: يف إجمالها يُمكن لنا بالنسبة

والغزو االحتالل األرضمن تحرير (1)

زالت (فما القديم االستعمار من سواءٌ األرض، احتالل قضية هي لنا تعرض قضية أول إن
عليها يعيش أراٍض كلها وهي وكشمري)، وأفغانستان املغرب من محتلة أراض هناك
العالم قلب يف الجديد االستيطاني الغزو يف أو اإلسالم دار يف تدخل وبالتايل املسلمون،
التاريخية الدراسات من االحتالل أسباب إيراد ويُمكن فلسطني. يف العربي والوطن اإلسالمي
أن اإلسالمي للفكر يُمكن كيف هو يُهمنا ما ولكن السياسة. علوم من مقاومته وكيفية
وطاملا الجديد. االستيطاني والغزو القديم االستعمار من األرض تحرير كيفية يف يُساهم
مصائرها ألخذ الجماهري إعداد أجل من جدِّية دون اإلعالم أجهزة يف للحماس استعملناها

مثًال: بيدها.

﴿َربُّ مثل: اآليات؛ من عديد يف ذلك يبدو كما واحدة وحدة القرآن يف واألرض هللا (أ)
الَِّذي ﴿َوُهَو ،[٥ [الحديد: َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َلُه ،[١٦ [الرعد: َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ
األرض عن الدفاع أن عىل يدل مما إلخ. [٨٤ [الزخرف: ﴾… إَِلٌه اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف

باألرض.1 بالرضورة يؤمن وأن بد ال باهلل املؤمن وأن هللا، عن دفاع
عىل القرآن وهجوم لذلك، واإلعداد والديار، األرض عن دفاًعا القتال عىل الحثُّ (ب)
الجهاد كان لذلك اآلخرة. عىل الدنيا يُؤثِرون الذين األرض إىل املتثاقلني واملتخلفني القاعدين
اإلسالمية الحركُة ذلك أبرزت كما اإلسالم، أركان من وركنًا الرشيعة أصول من أصًال

يُرَزقون.2 ربهم عند أحياء وبأنهم الشهداء وتعظيم املعارصة،

بني الَوحدة هذه عىل يدل مما َمَواِت﴾ ﴿السَّ مع مرة ٢٠٨ منها مرة ٤٦١ القرآن يف «األرض» لفظ ذُِكر 1

القدرة أو التسبيح أو العلم أو الربوبية أو األلوهية أو الحمد أو امللك أو الخلق يف سواءٌ واألرض السماء
إلخ. … الكربياء أو الجنة أو املرياث أو

هللاَ َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن ،[٦٥ [األنفال: اْلِقتَاِل﴾ َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا 2

.[٣٩-٤٠ [الحج: ﴾… هللاُ َربُّنَا يَُقولُوا أَْن إِالَّ َحقٍّ ِبَغرْيِ ِديَاِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا الَِّذيَن * َلَقِديٌر ِهْم نَْرصِ َعَىل
،[٦٠ [األنفال: َوَعُدوَُّكْم﴾ ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ
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… املعارص اإلسالمي الفكر به يسهم أن يمكن ما مدى ثالثًا:

والقهر، الطاغوت من الشعوب وتحرير التوحيد، وإعالن والتبليغ الفتوحات (ج)
لكلمة تحقيًقا للشعوب، محرر لألرض، فاتح فاإلسالم هللا»، إال إله «ال تحت هم وضمُّ

الوجود. إىل املعرفة ومن العمل، إىل النظر من للتوحيد وتحويًال لألمانة، وأداءً هللا،
دار عن والدفاع الجيوش، وتجهيز الثغور، وإقامة البَيضة، عن الذبُّ اإلمام مهمة (د)
فرٌض البالد عن فالدفاع والَفيء؛ الغنيمة وتقسيَم الحدود تطبيَق تكون أن قبل اإلسالم

باالحتالل. الرضا أو للعدو االستسالم دون واملحكوم الحاكم عىل

القهر مواجهة يف الحريات عن الدفاع (2)

وكأننا السياسيني بالخصوم َمْألى فسجوننا الحريات، قهر هي الثانية األساسية قضيتنا
األعظم، املجاهد الرئيس امللَهم، الزعيم الحاكم هو امليدان، يف واحًدا فارًسا إال نتصور ال
الباقون أما الحاكم، هو الحر، هو لدينا فقط واحًدا أن الغرب ذهن يف صورتنا كانت حتى
الدفاع يف يُساهم أن اإلسالمي للفكر ويُمكن أحرار. الغرب يف كلَّهم الناس أن حني يف فعبيد،
عىل والطغيان القهر صنوف شتى عىل القضاء يف يُساعد وأن البالد يف الحريات قضية عن

اآلتي: النحو

«إال يف واإلثبات إله» «ال يف النفي بفعَليها اإلسالم أركان من ركن أول وهي الشهادة: (أ)
وشامل. عام واحد ملبدأ إال ينتسب ال حتى العبودية صنوف كل من للوجدان تحريًرا هللا»
نظمه عىل وحكٌم ألحداثه ورؤية العرص عىل شهادة بل بالشفتنَي، تمتمًة فقط ليست وهي
والطغيان. والظلم يم الضَّ يقبل باهلل د موحِّ يوجد فال واملثال، الواقع بني املسافة قياس مع
التمييز، عىل قادر عقل له إنسان كل وأن [٢٥٦ [البقرة: الدِّيِن﴾ ِيف إِْكَراَه ﴿َال (ب)
إال عليه فما الرسول؛ حتى آخر عىل سلطة ألحد ليس وأنه االختيار، عىل قادرة حرة وإرادة

البالغ.
عىل ِبناءً إال رشعيٍّا الحكم يكون ال وبالتايل واختيار. شورى وعقد، بيعة الحكم (ج)
عىل التسلط أو عليها االنقالب أو السلطة عىل القفز إذن يستحيل وبيعتهم. الناس اختيار

الناس. رقاب

اْلَخَواِلِف﴾ َمَع يَُكونُوا ِبأَْن ﴿َرُضوا ،[٨٣ [التوبة: اْلَخاِلِفنَي﴾ َمَع َفاْقُعُدوا َمرٍَّة َل أَوَّ ِباْلُقُعوِد َرِضيتُْم ﴿إِنَُّكْم
الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال .[٩٥ [النساء: َعِظيًما﴾ أَْجًرا اْلَقاِعِديَن َعَىل اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل ﴿َوَفضَّ ،[٨٧ [التوبة:

.[١٦٩ عمران: [آل يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

فالدين املنكر»، عن والنهي باملعروف «األمر من لألمة حقٌّ السياسية املعارضة (د)
شيطان الحق عن والساكت جائر، إمام وجه يف حق كلمة شهادة أعظم وإن النصيحة،
الِحسبة، وظيفة خالل من نفسها عىل بالرقابة تقوم نفسها الدولة إن بل أخرس.
التالعب وتكشف واألسعار، األسواق تُراقب اإلسالمية، للحكومة األساسية الوظيفة وهي

والفساد. الغش مظاهر وكلَّ واالحتكار
بها يلتزم الرشيعة، أو القانون هو فالحاكم الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال (ه)
فتبطل بالعقد، وأخلَّ عىصالقانون إن الحاكم عىل الخروُج لألمة ويجوز واملحكوم. الحاكم

البيعة.

الثروة توزيع سوء مواجهة يف االجتماعية العدالة (3)

شك ال ومما القرآن. بنص االجتماعية والعدالة املساواة دين اإلسالم أن فيه شك ال مما
الدخول. بني الشاسعة والفروق الثروة، توزيع سوءَ األساسية قضايانا من أن أيًضا فيه
حكاًما الناس، دفع عىل قادر اإلسالمي والفكر جوًعا. يموت من ومنا ِبْطنة يموت من فمنا
من ممكن قدر أكرب يُحقق بحيث الدخل توزيع وإعادة القضية هذه حل عىل ومحكومني،

اآلتي: النحو عىل االجتماعية والعدالة املساواة

أودعه فيما مستخَلف اإلنسان وأن هللا، ماَل املال تجعل التي االستخالف نظرية (أ)
واالستغالل االحتكار حق له وليس واالستثمار، واالنتفاع الترصف حق له يَديه بني هللا
التي اإلنتاج ووسائل الجماعة. لصالح والتأميم باملصادرة التدخل لإلمام ويجوز واالكتناز.
(التعدين). وامللح (الصناعة) والنار (الزراعة) والكأل املاء مثل عامة ملكية البلوى بها تعم

لألمة. أيًضا ِملٌك (الرِّكاز) معادن من األرض باطن يف ما وكل
سيطرة تتمَّ ال حتى واملرتَفني؛ األغنياء من قلة أيدي يف املال تركيز اإلسالم يرفض (ب)
خالل من املجتمع يف املال رأس دورة ويرى والسياسية، االجتماعية الحياة عىل املال رأس
مأكل من — الحياة قوام عىل يزيد ما أي األغنياء فضول ورد األموال، يف واملشاركة الزكاة،
بَِرئت وإال جائع، واحد إنسان فيه ليس مجتمع وتكوين الفقراء، إىل — ومرشب وملبس
.[٤٥ [الحج: َمِشيٍد﴾ َوَقْرصٍ ُمَعطََّلٍة ﴿َوِبْرئٍ مجتمع يف يكون أن فيستحيل منه. هللا ة ذمَّ

الذي هو واإلنتاج والعرق الجهد بل املال، يُولِّد ال فاملال القيمة؛ مصدر وحده العمل (ج)
ُحرِّم لذلك الجهد. لتفاوت طبًقا األجور وتفاوت الربح، مصدر وحده والعمل املال. يُولد
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… املعارص اإلسالمي الفكر به يسهم أن يمكن ما مدى ثالثًا:

له، فهي أرًضا استصلح ومن يفلحها، ملن األرض وحاجاته. الغري حساب عىل واإلثراء الربا
عمله. ِنتاج فله أنتج ومن

لعمله اإلنسان ملكية تجعل لآلخرة َمعرب مجرَد واعتبارها للدنيا اإلسالم رؤية إن (د)
والفكر والنبوة الحكمة مرياث كان ما مرياث وأفضل ملاله. وليس ولِذكراه ولُسنَّته وألثره
األشياء، ويرتك أعماله اإلنسان يصحب وبالتايل قيمة، ال واألشياء قيِّمة، فاألعمال والقدوة.
النفط عوائد من األجنبية البنوك يف املكدَّسة األموال من الدنيا يف أبقى الصالحة واألعمال

املهربة.3 البالد وثروات

الحضاري التخلف مواجهة يف الشاملة التنمية (4)

أوضاع عن تعبري هي إنما األخرى القضايا كل إن بل أساسية، قضية الحضاري والتخلف
وزيادة االقتصاد تعني ال هنا والتنمية الحريات. وقهر الثروة، توزيع سوء مثل التخلف؛
وضعف اإلنتاج، وقلة استخدامها سوء أو املوارد قلة مقابل يف فحسب، والدخول اإلنتاج
التعليم لقضايا تتعرض التي الشاملة التنمية تعني بل الخدمات، ونقص القومي، الدخل
تنمية يف واملساهمة التخلف مظاهر مواجهة عىل قادر واإلسالم العامة، والخدمات والصحة

اآلتي: النحو عىل املجتمع

فتهتز املاء عليها ينزل التي الخرضاء األرض هي القرآن يف فاألرض األرض: زراعة (أ)
أراضينا مثل القاحلة الصحراء الصفراء األرض وليست بهيج، زوج كل من وتُنبت وتربو
قيمته فاليشء له، فهي أرًضا استصلح ومن والزرع.4 املاء حيث إال يكون ال فالسكن اآلن.
امللكية ألن الفقهاء عرف يف يفلحها ملن واألرض وعمل. جهد من اإلنسان فيه يبذل فيما
املحصول، يف االشرتاك تُحتم واملؤاَجرة واملزاَرعة عمل. دون مهنة أو وظيفة ليست بمفردها

اإلنتاج. يف مشارك هو بل زراعي، أجري مجرَد الفالح فليس األرض، نتاج يف أي

إِنََّك اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا ،[٣٩-٤٠ [النجم: يَُرى﴾ َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعى َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن 3

.[٢٨٦ [البقرة: اْكتََسبَْت﴾ َما َوَعَليَْها َكَسبَْت َما ﴿َلَها ،[٦ [اإلنشقاق: َفُمَالِقيِه﴾ َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح
اْلَميْتَُة اْألَْرُض َلُهُم ﴿َوآيٌَة ،[٦٣ [الحج: ًة﴾ ُمْخَرضَّ اْألَْرُض َفتُْصِبُح َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم 4

َوَربَْت﴾ اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها أَنَْزْلنَا َفِإذَا َهاِمَدًة اْألَْرَض ﴿َوتََرى ،[٣٣ [يس: َحبٍّا﴾ ِمنَْها َوأَْخَرْجنَا أَْحيَيْنَاَها
.[٥ [الحج:
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

خالل من األرض باطن من األولية املواد استثمار عىل الصناعة وتقوم الصناعة: (ب)
«فائض هناك يكون أن دون املبذول الجهد بمقدار اإلنتاج وقيمة اإلنساني. وبالجهد العمل
الصناعات مثل الخفيفَة الصناعاِت هي فقط الصناعة وليست املال. رأس لصاحب قيمة»
شديد بأس فيه الذي الحديد عىل تقوم التي الثقيلة الصناعات هي بل واملالبس، الزراعية

للناس. ومنافع
وحق السكن، وحق الصحية، الرعاية وحق التعليم، حق إنسان لكل الخدمات: (ج)
اإلنتاج. وسيلة والعمل طبيعي، حق واإليواء واجب، الجسد ورعاية فريضة، فالعلم العمل،
واملصانع واملساكن املدارس بناءُ حيث من للعمران، نموذًجا اإلسالمية الحضارة كانت وقد

(املستشفيات). «والبيمارستانات»
حيث من للتخلف ظواهُر كلها املؤسسات وتشخيص والتسلطية البريوقراطية (د)
َمواطن من املسئولية ونزع القرار، وأخذ املبادرة، ِزمام عىل قضاء فالبريوقراطية اإلدارة.
من بدًال اإلنسان تصور هو املؤسسات وتشخص ُملك. وادعاء تحكُّم والتسلُّطية اإلنتاج.
مع عنها مسئوًال ويكون الجميع، بها يلتزم قضية عىل يقوم اإلسالمي واملجتمع الغاية.

الهدف. تحقيق وراء والسعي الذات إنكار

االغرتاب ضد الُهوية إثبات (5)

فيها نتفاوت التغريب، ضد الرئيسية قضايانا إحدى لنا بالنسبة زالت ما الُهوية وقضية
العقول. يف منه تبقى وما النفوس يف وتغلغله االستعمار لشدة تبًعا منطقة؛ إىل منطقة من
يف ذاتها األنا وضعت بحيث به املرتبط واالغرتاب التحديث مواجهة يف األصالة قضية برزت
التي فاملجتمعات املشكلة. ة حدَّ يف بينها فيما اإلسالمية املجتمعات وتتفاوت اآلخر. مواجهة
واألنا التغاير، مقابل يف الهوية إثبات فيها املقاومة وسائل إحدى كانت االستعمار داهمها
وانترش الثقافة خالل من املستعمر عاد الوطني االستقالل بعد ولكن اآلَخر. مواجهة يف
— اآلخر نحو التوجه وهو — الفعل ولَّد وقد األذهان. احتُلَّت ولكن البالد استقلت التغريب.
اإلسالمية والحركة إيران، يف اإلسالمية الثورة يف الحال هو كما األنا، إىل الرجوع هو فعل رد
وتخاصمت الثقافة ازدواجية يف وقعنا واإلسالمي. العربي العالم أنحاء شتى يف املعارصة

وموته. اآلخر فناء يف وحياته بقاءه منهما كلٌّ يرى اآلَخر. منهما كلٌّ يُكفر ثقافتان
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… املعارص اإلسالمي الفكر به يسهم أن يمكن ما مدى ثالثًا:

النحو عىل االغرتاب ضد الهوية عن دفاًعا نموذًجا يُعطي أن اإلسالمي الفكر ويستطيع
اآلتي:

إليهم، َد والتودُّ معهم، واملصالحة األعداء، إىل والتقرَب الغري، مواالَة القرآن تحريم (أ)
يوجد ال حتى عليها؛ والقضاء التقليد يف وإيقاعها األنا ُهوية عىل القضاء هي األعداء فغاية

اآلخر.5 إال
وإثبات كان، فرد أي من العقائد ويف الفردي السلوك يف والتبعية التقليد رفض (ب)

الحساب.6 يوم مقبول غري بالتقليد واالعتذار يجوز، ال املقلد فإيمان الفردية. املسئولية
ُهويته يفقد أن دون السابقة الحضارات تمثَُّل القديم اإلسالمي الفكر استطاع لقد (ج)
عىل قادًرا ذاتيٍّا معاًرصا، إسالميٍّا فظل إلنجازاتها، ومكمل ومطور لها، ناقد بدور قام بل

كلها. القومية للحضارات ممثًال اآلخر، مع التعامل
من للتحديث كنموذج الغرب وأخذه الحديث اإلسالمي الفكر انبهار من بالرغم (د)
يف للغرب ناقًدا كان أيًضا أنه إال والدستورية، الربملانية والنظُم والتعليم الصناعُة حيث
التعامل أوج يف وهو خصوصيته يفقد ولم إقبال). (األفغاني، ودنيويته وإباحيته دهريته

االستقالل. بعد أو االستعمار من بالرغم معه

التجزئة مواجهة يف األمة توحيد (6)

باملركز وربطه للمحيط إثبات التوحيد فإن منه واإلبداع للمركز إثباتًا الهوية كانت إذا
الوحدة، وقضية وأمة. فرٌد وتاريخ، حضارة هو بل فقط، عقيدة ليس فالتوحيد له. كمجال

ِمنُْكْم يَتََولَُّهْم َوَمْن بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أَْولِيَاءَ َوالنََّصاَرى اْليَُهوَد تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا 5

،[١٢٠ [البقرة: ِملَّتَُهْم﴾ تَتَِّبَع َحتَّى النََّصاَرى َوَال اْليَُهوُد َعنَْك تَْرَىض ﴿َوَلْن ،[٥١ [املائدة: ِمنُْهْم﴾ َفِإنَُّه
عمران: [آل َكاِفِريَن﴾ إِيَماِنُكْم بَْعَد يَُردُّوُكْم اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن َفِريًقا تُِطيُعوا إِْن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
* تَْعبُُدوَن َما أَْعبُُد َال * اْلَكاِفُروَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل «الكافرون»، سورة التضاد هذا عن تعبري وأقوى [١٠٠
ِديِن﴾ َوِيلَ ِدينُُكْم َلُكْم * أَْعبُُد َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوَال * َعبَْدتُْم َما َعاِبٌد أَنَا َوَال * أَْعبُُد َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوَال

.[١–٦ [الكافرون:
عن املشهور الحديث وكذلك ،[٢٣ [الزخرف: ُمْقتَُدوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا 6

ضبٍّ ُجحر دخلوا لو حتى بشرب وشربًا بذراع، وذراًعا بباع، باًعا قبلكم كان َمن َسنَن «َلتتَِّبُعنُّ هريرة أبي
فمن؟» قال: والنصارى؟ اليهود هللا: رسول يا قلنا لدخلتموه!
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

يف الرئيسية القضايا إحدى والتبعثر والتشتت التجزئة من بدًال األمة وحدة لنا، بالنسبة
عىل قادر اإلسالمي والفكر جديد. من إليها نسعى وأصبحنا منا ضاعت أن بعد جيلنا

اآلتي: النحو عىل إيجادها يف واملساهمة تحقيقها

أبرزها السلوكي وأساسه النظري، وتصوره الرئيسية، اإلسالم عقيدة التوحيد (أ)
جمايل، سلوكي، أنطولوجي، معريف، مبدأ وهو أخالقية، طبيعية عقلية وحدة وهي القرآن،

تاريخي.7
وبالتايل والوجدان، الفكر ووحدة والعمل، القول ووحدة الذات، وحدة عنها تنتج (ب)
الحق عن فتُعلن طاقاتها، وتتجند الشخصية، وتتوحد السلوك، وازدواجية النفاق، يستحيل

بالوجدان.8 به وتشعر بالفكر، عليه وتُربهن بالعمل، عليه وتشهد بالقول
من كلُّها علومه وانطلقت الوحدة، هذه عن تعبريًا كله اإلسالمي الرتاث خرج لقد (ج)
والعلم الرتاث يف متحقًقا التوحيد فظهر حوله، كدوائَر نفسها تنسج القرآن، وهو املركز

والحضارة.
اإلسالم استطاع فقد كلها. الشعوب ووحدة التاريخ وحدة يف أيًضا التوحيد ظهر (د)
والطبقات البرشة ولون اللغة حواجز كل وأسقط الشعوب، وصهر القبائل، بني التوحيد
للجميع.9 وشامًال واحًدا مقياًسا الصالح العمل وأصبح والعنرصية. والقومية االجتماعية

،[٣٩ [يوسف: اُر﴾ اْلَقهَّ اْلَواِحُد هللاُ أَِم َخرْيٌ ُمتََفرُِّقوَن ﴿أَأَْربَاٌب .[١٦٣ [البقرة: َواِحٌد﴾ إَِلٌه ﴿َوإَِلُهُكْم 7

َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ ،[٥ [ص: ُعَجاٌب﴾ ءٌ َلَيشْ َهذَا إِنَّ َواِحًدا إَِلًها اْآلِلَهَة ﴿أََجَعَل
.[٩٢ [األنبياء: َفاْعبُُدوِن﴾

تَْفَعلُوَن﴾ َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا 8

.[١٦٧ عمران: [آل ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف َليَْس َما ِبأَْفواِهِهْم ﴿يَُقولُوَن ،[٢-٣ [الصف:
.[٨ [الشورى: َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ َلَجَعَلُهْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو ،[٢١٣ [البقرة: َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ النَّاُس ﴿َكاَن 9
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اإلسالميعىل الفكر قدرة مدى رابًعا:
آفاقه، وارتياد األفضل استرشافاملستقبل

األفكار لتحويل الطرق وبيان
تطبيقي واقع إىل

استطاع فقد حاليٍّا. به املناط الدور بنفس يقوم أن القديم اإلسالمي الفكر استطاع لقد
استطاع كما وتمثَُّلها. القديمة الحضارات كل احتواء واإلبداع الخلق عىل الذاتية بقدراته
ووراثة والروم الُفرس إمرباطوريتَي وفتح القديمتنَي الحضارتنَي فوق االنتشار التوحيد
األعظم والتحدي اإلمكانيات، وبنفس الظروف نفس يف اليوم واإلسالم كله. القديم العالم
بأكرب محاط اليوم اإلسالم إن النتائج؟ نفس إىل الوصول يُمكن هل هو: لنا بالنسبة
اإلسالمي والعالم بعد. الحروب تُنِهْكهما لم ُعظمينَي، دولتنَي وأقوى حديثتنَي إمرباطوريتنَي
والثروات والنفط، األولية، املوادُّ حيث من العالية وإمكانياته الفريد الجغرايف بموقعه
يف ضخم ورصيدنا لها. حد ال البرشية والخربات العاملة، واأليدي واألسواق، الطبيعية،
الهموم نفس تُشاركنا الالتينية وأمريكا وآسيا، أفريقيا قلب ن نُكوِّ حيث الثالث، العالم

والتحرر. االستقالل يف والرغبة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

دون تحول التي العقبات هي وما بالفعل؟ ذلك تحقيق يُمكن كيف السؤال ولكن
شهادة أو (البوذية) نظري تأمل مجرد ال ويُنتج، ليُحقق يُخطط أن يُريد اإلسالم إن ذلك؟

طرق: ثالثة إال يُوَجد وال (املسيحية). التاريخ أجل من

العلمانية أو اإلسالمية الحركة بعضفصائل تتبعه الذي الرسية، التنظيمات طريق (أ)
العسكرية. االنقالبات إىل أدت والتي العربية الثورات اتبعته الذي الطريق وهو (املاركسية)،
االنقالبات من بكثري أكثر الشاملة والنهضة االجتماعي التغري ألن مسدود طريق وهو
الهزائم، وتوالت التعتيم، زاد السلطة عىل اتجاهات حصلت فطاملا السلطة. عىل واالستيالء
الحياة يف األثر أبلُغ لها وكان السلطة عىل تيارات تحصل لم وطاملا التخلف. واتسع
جريمة، ليس وهو ا رسٍّ لإلسالم الدعوة يمكن وكيف والثقافية. والسياسية االجتماعية
وعيونها األمن، أجهزة عىل أساًسا تقوم دولة يف رسية دعوة تنجح وكيف باطنيني؟ ولسنا
ونكوصالحركة القائمة النُظم مع الصدام النتيجة فكانت ذلك جربنا ولطاملا مكان؟ كل يف
لكثري إذن، الرسية فالدعوة واالنتقام. الثأر يف راغب مَريضٍّ نحو عىل انتشارها أو اإلسالمية

مسدود. طريق األسباب، من
البرش. ُحكم وتكفري بالعداء، والجهر القائمة، النظم وعصيان العلني، الخروج (ب)
السلطة يرتك لن قائم نظام فأي العنيدة. املواجهة تقدير أقل عىل أو املسلح والصدام
حصارها سيتم بل السلطة، إىل تصل لن دينية لجماعات مَدنية مواجهة وأي اختياًرا،
عليهم. الخروج من األمر أويل طاعة إىل أقرب والناس منها. الناس فتنفر وعزلها، وتكفريها
املعروف؟ وضياع منه أعظم بمنكر واإلتيان املنكر عن والنهي باملعروف األمر يُجدي وماذا
بالعداء فالجهر سَلًفا؟ ُمجرَّح ر ُمكفَّ ُمدان وهو السلطة بيده َمن التغيريَ يقبل وكيف

مسدود. طريق أيًضا العلني الخروج إىل والدعوة
رسٌّ اإلسالم فال القائمة، النظم خالل من والعمل الرشعية، طريق إال إذن يبق لم (ج)
السلطة من بدًال سلطة عىل الحصول املطلب ليس نخشاها. جريمة له الدعوة وال نُخفيه
األمة اختيار عىل وبناءً الرشعية إطار يف تيار لكل رشعي مطلب ذلك أن ولو القائمة،
العلمانية الحركة رأسها وعىل األمة ِفَرق توحيد الهدف بل حر، ديموقراطي بأسلوب
الوطنية، وثقافتها وتاريخها األمة برتاث عضويٍّا ارتباًطا مرتبطة الغري النظر القصرية
بال مضمون فال الواقع. عىل والشعار املضمون، عىل الصورة تُؤثِر التي السلفية والحركة
للنظم يكون ال قد السلفية). (الحركة مضمون بال صورة وال العلمانية) (الحركة صورة
والتمسك ضده، الوقوف من عليها أبقى فالتغيري ذلك ومع التغيري، يف مصلحٌة القائمة
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… املستقبل استرشاف عىل اإلسالمي الفكر قدرة مدى رابًعا:

إسالم. بال أمة يف أو أمة بال إسالم يف الوقوع من خريٌ األمة مصالح يحمي كدرع باإلسالم
وليحكم أجيال. عدة يف يتحقق طويل ومرشوع تاريخية، رؤية خالل من ذلك يتم وأن
خطة عىل بناءً أجيال عدة بجهود إال يعود ال طويلة قرون خالل ضاع فما يشاء. من اليوم

اآلتي: يف بعضها يتمثل تاريخية ورؤية محكمة

الرتاث بناء إعادة مرشوع (1)

تصوراتها، ويُحدد بقيمها، يُِمدها فيها، مؤثًرا األمة، وجدان يف حاًرضا زال ما الرتاث كان ملا
ما به متنافًرا، خليًطا شامًال، كالٍّ واحدة، وحدة زال ما اآلن حتى فإنه سلوكها، ويُوجه
العلمية العقالنية (النزعات ينفع مما أكثر والحرفية) واإلرشاقية الصوفية (النزعات يرضُّ
والحرية والتقدم والعلمية العقالنية إىل تدعَو أن العلمانية الحركة حاولت فمهما الواقعية).
واألشعرية التصوف. من عام ألف بمرياث محالة ال ستصطدم دعوتها فإن والديموقراطية
«يترصف» لم املوروث هذا أن وطاملا املعارصين. دعوات من الناس وجدان يف وأعمق أرسُخ
إذن الرتاث بناء إعادة مرشوع السلفية. الحركات يُغذي الذي األول املنبَع سيظل فإنه بعُد
هذا وعىل وتُطورها. املايض القرن يف الديني اإلصالح حركَة تيل شاملة نهضة إقامة هو
ردَّ نأمن كما بولندا). (تركيا، الرِّدة نأمن حتى االنقطاع خالل من التغيري نضمن النحو
نأمن كما ثمار. بال الجذور وتقوية مصب بال املنبع اىل والعودة السلفية الحركة فعل
بني وتشتتنا الوطنية الثقافة وحدة وضياع الصف، وحدة وشق األمة، ثقافة إزدواجية من

الدنيوي. والتعليم الديني التعليم
عام، ألف خالل بالتصوف) املزدوجة (األشعرية الدينية املحافظة عشنا قد كنا فإذا
والفالسفة) (املعتزلة التحررية العقالنية عشنا الخامسعرشفإننا الخامسحتى القرن من
والتقدم املحافظة جناحا وظل الخامس، القرن حتى الثاني القرن من عام ثالثمائة حوايل
واحدة، ساق عىل نسري وكأننا نعرج أو نتعثر فرصنا القومي، وجداننا يف متعادَلني غريَ
األشعرية من التحول مجرد هو اآلن املرجو كل واحدة. بعني العالم يرى كاألعور أو
وزيادة الدينية املحافظة من عام األلف ضغط أجل من والفالسفة املعتزلة إىل والتصوف
يبدأ وهنا الكفتان، فيه تتعادل جيل يأتي حتى التحررية العقالنية من عام الثالثمائة
اثنتنَي. بعيننَي العالم إىل والنظر متساويتنَي، ساَقني عىل والسري النهوض يف املجتمع
املهزوم املجتمع العرص: لظروف طبقا البدائل بني االختيار إعادة طريق عن ذلك ويتم
العقيدة عن الدفاع يف الراغب املتقدم املنترص املجتمع القدماء، لظروف املغايرة املتخلف،
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

إيمان وتنزيه، تشبيه وحرية، جرب وعقل، نقل فيه الرتاث عليها. الهجمات ضد الجديدة
وفقه، تصوف وعقالنية، إرشاقية واالختيار، بالبيعة وإمامة والتعيني، بالنص إمامة وعمل،
نظًرا الثانَي نختار فإننا لظروفهم نظًرا األول اختاروا قد القدماء كان فإذا ورأي. أثر
والعمل النقل، دون والعقل الجرب، دون والحرية التشبيه، من أوىل لدينا فالتنزيه لظروفنا،
إرشاق دون الفالسفة عقل والتعيني، النص ال واالختيار والبيعة اإليمان، عىل األولوية له
عىل دافًعا الرتاث يُصبح وهنا إلخ. … واألثر النص ال واملصلحة الفقهاء ورأي الصوفية،
مسئولني ونكون ملستقبلنا. واختياًرا وحارضنا تاريخنا من جزءًا له، معوًقا وليس التقدم
السيايس لإلسالم ويكون أسفاًرا». يحمل «كالحمار له ج نُروِّ وال نُطوره له، نَقلة ولسنا عنه
الفقهي الشعائري اإلسالم دون املعارصة حياتنا يف داللٌة االقتصادي أو االجتماعي أو
يف مفصلة علمية برامج إىل الرتاث بناء إعادة مرشوع املرشوع، هذا يتحول وأن املظهري،
الوطنية. ثقافتنا يف أسايس كرافد اإلعالم أجهزة ويف بل العلمي البحث ومعاهد الجامعات
العلوم حتى تراثية رؤيٌة تعليمية مادة لكل ويكون التعليم، برامج من كجزء ويدخل
والحساب والهندسة والنبات، والحيوان والصيدلة والكيمياء الطب والرياضية، الطبيعية
الرتاث نُرش ذلك يف يكفي وال النقل. دون اإلبداع يحدث حتى واملوسيقى والجرب والفَلك

خلقه.1 وبواعث ودوافعه بمنطلقاته والوعي استيعابه بل ورشحه، وعرضه وجمعه

الفكر حرية (2)

ذلك فإن عرصها؛ تحديات يف والدخول األمة فكر تطور يف دور اإلسالمي للرتاث يكون كي
اقتصادية سياسية اجتماعية تكون أن قبل فالرصاعات الفكر، بحرية إال يحدث أن يُمكن ال
فرد كلُّ فيه يقرأ املجتمع، مرآَة هو الفكر يكون وبالتايل باألساس. فكرية رصاعات هي
كان وإال الفكر، بحرية إال سلوك يتحقق أو رؤية تحدث أن يُمكن وال وواقَعه. مكوناته

اآلتي: النحو عىل الفكر حرية وتتحقق خالًصا. همجيٍّا الرصاع

الباطل. ودونه الحق يحتكر أحد فال فرقها. بجميع كلها األمة اجتهادات رضورة (أ)
يكن لم إن د تتوحَّ أن يُمكن حتى واالجتهادات؛ الِفَرق جميع بني مفتوح حوار يحدث ثم

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار والتجديد»، «الرتاث كتابنا يف الرتاث بناء إعادة ملرشوع العامة الخطة انظر 1
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… املستقبل استرشاف عىل اإلسالمي الفكر قدرة مدى رابًعا:

ووحدة النظر فتعدد العملية، الربامج مستوى عىل األقل فعىل النظرية األُطر مستوى عىل
القديمة. الفقهية الدروس أحد العمل

وتُعلن فريًقا تُكفر فريق، دون فريًقا تُنارص الحوار، يف كطرف الدولة دخول عدم (ب)
أي املفكرين شأن فمن والترشيع النظر أما خالصة تنفيذية سلطة الدولة فريق. إيمان عن

األمة. فقهاء
فكر يف الرئيسيان الجناحان وهما العلمانية، والحركة اإلسالمية الحركة بني الحوار (ج)
والثاني الجذور يحرصعىل األول الفروع، يف يجتهد والثاني األصول عن يُدافع األول األمة.
وجدانها يف والخصام األمة يف الشقاق سيظل الحركتان د تتوحَّ لم وطاملا الثمار. يقتطف

السلطة. نحو والسباق العنف، ويظهر الحوار، ويغيب
صنوف أشد القت التي اإلسالمية للحركة الرشعي العلني والتنظيم التفكري حرية (د)
فالفكر الدم. إال يمحوه ال ثأر بينهما أصبح حتى العربية الثورة من واالضطهاد العذاب
لم تاريخي، تنظيم اإلسالمية للحركة القانوني االجتماعي والتنظيم رشعي، فكر اإلسالمي
وبعد التاريخ وبرضورة القرآن بنص رشعي حكم اإلسالمي الحكم إن بل واحدة، مرة يَِغب

الحكم. مقاليد عىل العلمانية الحركة استيالء
بالحوار تبدأ التي املستقلة واالجتماعية والسياسية الثقافية الجمعيات تكوين (ه)
املقدسات من أنه عىل الناس يظنه ما حتى رهبة، أو خوف دون املوضوعات جميع وتطرح
األمم ووحدة بل النهضات قامت وطاملا والجنس. والسلطة، كالدين، (التابو) املحرمات أو
واملجالت للكتب والتصدير االسترياد حرية ذلك ويصحب واملنتديات، الجمعيات خالل من

الكلمة. حرية يخىش لنظام بقاء فال واإلسالمي. العربي الصعيد عىل الثقافية

الرشيعة مقاصد عىل املحافظة (3)

فكر ولكنه وراءها، مضمون ال شعارات عىل يقوم صوريٍّا فكًرا اإلسالمي الفكر ليس
املحافظة الخمس: الرضوريات أي الرشيعة مقاصد هي إنسانية أهداف تحقيق عىل يقوم
مطلقة، قيمة فالحياة األمة. فقهاء بإجماع واملال والِعرض، والدِّين، والعقل، الحياة، عىل
الطريق وحوادث التغذية وسوء الجوع ضد إلهي، وفرض ديني، واجب عليها واملحافظة
وبالتايل رشعي، واجب العقل عىل املحافظة وكذلك واالعتقال. واالغتيال اإلبادة، وحروب
التكليف. أساس فالعقل والخداع، والتمويه والتشويه والكذب والتعتيم الجهل، يستحيل
عىل واملحافظة والشعوذة. والسحر والخرافة والغيب األسطورة الناسيف إيقاع يستحيل كما
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

اإلنسان إليه ينتسب الذي الشامل العام واملبدأ الحقيقة أي هنا والدين فريضة، أيًضا الدين
وتغري والالأدرية والشك الرتدد عن وبعيًدا والطائفية، والقبلية والقومية العنرصية عن بعيًدا
واملحافظة الرخيصة. والرباجماتية الخالصة النفعية وإيثار الظروف، لتغري تبًعا القيم
املتمثلة العامة اإلنسانية واملبادئ األخالقية القيم جميع عىل املحافظة تعني الِعرض عىل
وكرامته ِعرضه، من جزء اإلنسان فحرية وحرمته. وكرامته رشفه رمز اإلنسان ِعرض يف
والتفسخ. االنحالل مظاهر عن بعيًدا ِعرضه من أيًضا الخاصة وحياته املستقلة وشخصيته
واملأكل والرزق، الكسب يف وحقه املادية اإلنسان حياة عن دفاٌع فهو املال عىل املحافظة أما
عَرقه. ويبتزُّ نتاجه، ويرسق قوته، ينهب عليه، أحد من عدوان دون واملسكن واملرشب
املساجد بناء طريق عن الديني النفاق مظاهر وليس اإلسالمية الرشيعة تطبيق هو هذا
والتفسخ اإلباحية لألغاني منافسة الصوت بمكربات الصلوات عىل والنداء املدارس، دون
اللحى، وإطالة الهواء، حرب هو األمر يف ما كل وكأن والسياسيني القادة ولخطب واالنحالل
يُساعد ومما خراب؟ والباطن عامر ظاهر يف الفائدة فما الحجاب، وارتداء الجلباب، ولبس
يُمكن حيث أللفاظه املفهرس» «املعجم خالل من للقرآن «املوضوعي» التفسري ذلك عىل
يمس آخر موضوع أي أو املال أو الدين أو العقل أو الحياة يف العامة النظرية عىل التعرف
سورة، بعد سورًة للقرآن، «الطويل» التفسري يف وتجزيئه تقطيعه من بدًال الناس مصالح

آية. بعد وآيًة

فيها اإلفساد األرضال يف اإلصالح (4)

طريق عن بالرضورة ليس اإلسالمي الفكر لُب وهي الرشيعة مقاصد من االقرتاب ويُمكن
يف اإلصالح طريق عن بل الرشيعة، وأحكام الحاكمية وتطبيق املبارش اإلسالمي الحكم
العلمانية الحركة تقرتب وبالتايل للرشيعة. الوضعي األساس أي الفساد، عن األرضوالنهي
مظاهر عىل قضاء فكل املضمون. إىل الشعارات الحركتان وتتجاوز اإلسالمية، الحركة من
تماًما يعرف أن املفكر عىل وبالتايل رشعي. حكم هو األرض وإصالح املجتمع يف الفساد
والكسب والعموالت، فالرِّشوة، اإلصالح. مواطن هي وما االجتماعي، الفساد مظاهر هي ما
الطبقات بني الفوارق وتقريب وغش. فساد مظاهُر ذلك كل والنهب؛ والرسقة، الحرام،
ذلك كلُّ وحده؛ العمل طبيعة مع تتناسب األجور يف سياسة وصياغة العام املال واحرتام
بنائه وإعادة كلية هدمه من أفضُل واألصلح الصالح نحو الواقع فتطوير األرض. يف إصالح
عىل وإبقاء للجاهلية، تطوير فاإلسالم اآللهة. حتى عليها يقدر ال عملية وهي الصفر، من
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… املستقبل استرشاف عىل اإلسالمي الفكر قدرة مدى رابًعا:

وأن عرصه مشاكل جميع يعرف أن اإلسالمي املفكر مهمة واملصلحة. العقل يُعارض ال ما
اإلسالم كان حتى النزول» «أسباب يف قبًال يفعل اإلسالم كان كما حلها ويُحاول يرصدها،
ًما ُمنجَّ نزل بل واحدة دفعة القرآن ينزل لم املعروضة. للمشاكل الحلول هذه مجموع هو
هو فيها األرضواإلصالح يف الفساد عن النهي الناس.2 يعيَه حتى واملشاكل للظروف طبًقا
اإلفساد ألن اإلصالح من أهم اإلفساد عن النهي إن بل به. والتعريف اإلسالم لنرش الطريق

له.3 تبديل واإلفساد للدين تدعيٌم فاإلصالح اإلصالح. فعل عىل وقضاء األرض يف فساد

الدينية املؤسسات استقالل (5)

الدينية. واملؤسسات الدين، «رجال» من عادة تأتي إنما العامة أذهان يف الدين صورة إن
بها، الثقة تفقد فإنها واالجتماعي، الرشعي والوطني، الديني بواجبها تقوم ال رأتها فإذا
إرضاءً أخرى مرة تُحرمه ثم للحاكم إرضاءً شيئًا تُحلل مرة تجدها إذ احرتامها. وتفقد
جاهه، يف طمًعا أو رهبته، من خوًفا الحاكم؛ رضا تبغي بل الحق تقول ال اآلخر. للحاكم
والنفاس» الحيض «فقهاء أو السلطان» «فقهاء الدين رجال أصبح حتى ماله، عن بحثًا أو

تَْرتِيًال﴾ َوَرتَّْلنَاُه ُفَؤاَدَك ِبِه ِلنُثَبَِّت َكذَِلَك َواِحَدًة ُجْمَلًة اْلُقرْآُن َعَليِْه َل نُزِّ َلْوَال َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل 2

.[٣٢ [الفرقان:
العمل بمعنى غالبيتها ولكن مرة، ١٨٠ حوايل القرآن يف ذُِكر قد ومشتقاته «أصلح» لفظ أن من بالرغم 3
إِالَّ أُِريُد ﴿إِْن يف وارد األرض يف اإلصالح فمعنى ذلك ومع البنَي. ذات إصالح أو النفس، صالح الصالح،
،[١١٧ [هود: ُمْصِلُحوَن﴾ َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرى ِليُْهِلَك َربَُّك َكاَن ﴿َوَما ،[٨٨ [هود: اْستََطْعُت﴾ َما اْإلِْصَالَح
[األعراف: ذَِلَك﴾ ُدوَن َوِمنُْهْم اِلُحوَن الصَّ ﴿ِمنُْهُم ،[١٠٥ [األنبياء: اِلُحوَن﴾ الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض ﴿أَنَّ
ومصدره األرض يف الفساد عن معظمها مرة ٥٠ القرآن يف ومشتقاته «فسد» لفظ ذُِكر ولكن ،[١٦٨
تُْفِسُدوا ﴿َوَال ،[١١ [لبقرة: ُمْصِلُحوَن﴾ نَْحُن إِنََّما َقالُوا اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا َال َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا مثل وعاقبته؛
،[٢٠٥ [البقرة: ِفيَها﴾ ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعى تََوىلَّ ﴿َوإِذَا ،[٥٦ [األعراف: إِْصَالِحَها﴾ بَْعَد اْألَْرِض ِيف
[القصص: اْألَْرِض﴾ ِيف اْلَفَساَد تَبِْغ ﴿َوَال ،[١٥٢ [الشعراء: يُْصِلُحوَن﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف يُْفِسُدوَن ﴿الَِّذيَن
ُمْفِسِديَن﴾ اْألَْرِض ِيف تَْعثَْوا ﴿َوَال ،[١١-١٢ [الفجر: اْلَفَساَد﴾ ِفيَها َفأَْكثَُروا * اْلِبَالِد ِيف َطَغْوا ﴿الَِّذيَن ،[٧٧
اْلُمْصِلِح﴾ ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،[١٤٢ [األعراف: اْلُمْفِسِديَن﴾ َسِبيَل تَتَِّبْع َوَال ﴿َوأَْصِلْح ،[٨٥ [هود:
يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ ،[٢٦ [غافر: اْلَفَساَد﴾ اْألَْرِض ِيف يُْظِهَر أَْن أَْو ِدينَُكْم َل يُبَدِّ أَْن أََخاُف ﴿إِنِّي ،[٢٢٠ [البقرة:

.[٦٤ [املائدة: اْلُمْفِسِديَن﴾ يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ ،[٢٠٥ عمران: [آل اْلَفَساَد﴾
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

فكرهم يُوجهون وال األمة لصالح يتعرضون ال أو الحكام يد يف طيِّعة أدوات إنهم أي
وإثبات الدينية، املؤسسات عن يدها رفع هو إذن الدولة واجب الرئيسية. قضاياها إىل
بالوظيفة معاشه يف الدين رجل يرتبط ال حتى الوقف؛ نظام يدعمه كان الذي استقاللها

التايل: النحو عىل ذلك ويُمكن السلطان. أو

يوميٍّا مرات خمس بالجمهور يتصل حيث الحي، يف أو القرية يف الرائد اإلمام دور (أ)
أمرهم إذا لطاعته مستعدون ونزاهة، ورشًفا وُجرأة، قدوة فيه رأوا إذا فيه يثقون األقل عىل
إال حوله يلتف ال حزبي «كادر» أو سيايس إطار أي من أكثر املنكر، عن ونهاهم باملعروف

املنفعة. يف الراغبون أو أنصاُره
عىل يوميٍّا مرات خمس الناس يلتقي حيث والحي، القرية يف أيًضا املسجد دور (ب)
خلية أو حزبي مركز أي من عمرانًا وأكثر دعاية. ما دون باستمرار عامر مكان فهو األقل،
مكان وهو والعمل. اإليمان واملنفعة، الخري والصالح، التقوى فيه الناس يجد سياسية.
تفشل. ما غالبًا التي أمية محو وبرامج إضافية وتكاليف مدارس إىل حاجة ما دون للعلم
ألية الطبيعي الرصيد هي تجنيدها. يسهل للعمل، ومستعدة موجودة، والجماهري (ج)
من إذن شكوى فال اإلمام. وسطه ويف املسجد مركزها يف تلقائية حركة اجتماعية، حركة
ثقلها وانعدام الجماهري، «غياب» من أو السياسية األحزاب تُعلنها التي الجماهري «سلبية»
وتهتز تحركت إذا العروش تقع املصلني، جماهري وهي موجودة. الجماهري الساحة. يف

تجنََّدت. ما إذا التيجان
هات وموجِّ للعالم تصورات وإعطائها الجماهري تحريك يف دور لها أيًضا والعقائد (د)
ويُحررون البالد، يفتحون هللا جند إىل املصلني جماهري تحويل عىل قادر والتوحيد للسلوك،
زال ما اإلسالمي والرتاث املسلمني. كرامة ويسرتدون اإلسالم، مجد ويستعيدون األراَيض
أبطال، وِسرَيَ وقدوة نماذَج يُعطيهم اإلسالمي والتاريخ حضاري، ببعٍد يُِمدهم قلوبهم يف

جديد. من األوىل سريته يُعيد نفَسه التاريخ وكأنَّ

الدولة وجهاز اإلعالم أجهزة من الديني النفاق مظاهر إبطال (6)

عامة الدولة جهاز يف «الدين» وضع هو والعلمانية اإلسالمية والحركات الناس يُثري ما إن
تضع اإلسالم، شعار ترفع دولة فكل خاصة. وصورتها الدولة عنوان اإلعالم» «أجهزة ويف
وتعتربها الوطنية الوحدة فيها تشق عدة معارك بعد اإلسالم هو الدولة دين أن دستورها يف
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… املستقبل استرشاف عىل اإلسالمي الفكر قدرة مدى رابًعا:

«الرئيس أو املؤمنني» «أمري الحاكم يتسمى ما كثريًا الحكام. عىل الرشعية إلضفاء وسيلة
خالل من اإلعالم أجهزة يف للصالة يُؤذَّن الحكم. لرشعية وتأكيًدا للطاعة طلبًا املؤمن»
ويُعظَّم األولياء، وبأعياد النبوية باملوالد ويُحتَفل الراقصة. والربامج املوسيقية الفواصل
عىل فنية كتحفة العربي بالفن ومزرَكش بالقطيفة ومجلَّد بالذهب ُمحىلٍّ ككتاب القرآن
وتُقيم القرآن، حفظ ُدور وتُنشئ املساجد، الدولة وتبني الخاصة. والعربات والنوافذ املوائد
الرشيعة بتطبيق وتتشدق الصوفية، الطرق رأس عىل وتحتفل الدينية، واملسابقات الجوائز
املوادَّ وتفرض التعليم، يف إجبارية كمادة الدين عىل وتُركِّز بنودها. وبتقنني اإلسالمية
ليس اإلسالمية الدراسات أقسام وتفتح الجامعي، اإلصالح بدعوى الجامعات عىل الدينية
الحكام وينتسب الهدامة. املذاهب ومقاومة العلمانية األقسام ملناهضة بل اإلسالم يف حبٍّا
السَلف من إرٌث والحكم النبوة وكأن نقيب أو رشيف إىل أو العلويني إىل أو هاشم بني إىل
وتُباع البخور، ويفوح املسابح، وتُطقَطق الرساويل، وتَُهف الذقون، وتُطال الخَلف. إىل

للرسول! قدوة أو البيت آل يف حبٍّا الكسوة وتُرَسل الكعبة، وتُغَسل املساوك،
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خامتة خامًسا:

لتحقيق اتخاذها يُمكن التي العملية اإلجراءات بينَّا ومهما اإلسالمي، الفكر يف نظرنا مهما
عَرشاِت سلًفا قيلت معروفة، أشياءَ تَْكرار إىل األمر حقيقة يف ينتهي كله ذلك فإن أهدافه؛
واالقتصادية السياسيُة اإلسالم فنظريات جديد. إضافة دون ومجلدات مجلدات يف املرات
العرص، مآيس عن وتعويًضا للذمة، تربئًة عرضها، إعادَة املهم وليس معروفة، واالجتماعية
من يقرتب حتى بالفعل الواقع هذا وتغيريُ الواقع، وبني بينها املسافة بياُن هو املهم بل
أو اإلنسان أو الحرية أو الطبيعية أو العقالنية نحو واحدة خطوة الواقع تغيري وإن املثال.

حولها. اآلراء ومئات فيها النظريات عرشات من اإلسالم إىل َألقرُب التقدم؛ أو املساواة
التعليمية واملؤسسات الشعبية، والتنظيمات الدعاة، من التغيري طريق أن صحيٌح
طريق عن التغيري هو واألنجع األقرص التغيري إنما عنه. بديل ال ولكن طويل والثقافية
كانت ملا ولكن، الجماهري. ثورة عن أهمية تقل ال القيادة ثورة وإن مساعد. كعامل السلطة
هل السؤال: كان االقتصادية والسلطة االجتماعية السلطة عن تعبريًا السياسية السلطة
أنها أم وقيمه، اإلسالم مبادئ عىل يقوم بالفعل تغيري أي إجراء السياسية السلطة تبغي
النظرية مبادئه بني ُمفَرغة َحْلقة يف اإلسالمي الفكر يدور وهنا الضحايا؟ أُوىل ستكون
األمور. مقاليد بيدهم الذين وهم التغيري، ضحايا هم السلطة فأصحاب العملية. وتحقيقاته
عن املال رأس وصاحب سلطانه عن السلطان ويتخىل نفسه، عىل اإلنسان يقيض فهل
طريقته، عن والصويف سحره، عن والساحر سطوته، عن والقاهر ظلمه، عن والظالم ماله،
أم الداخيل، واالنقالب التوبة طريق عن طوًعا ذلك عن يتخىل هل رئاسته؟ عن واملرتئس
للتحدي، وطلبًا لألمور، وعرًضا للناس إعداًدا أو عليه، الجماهري ثورة طريقة عن كراهيًة



األول) (الجزء فلسفية دراسات

وأدعيائها. الحقوق أصحاب بني الناس أمام املفتوح الحوار من مفرَّ ال للربهان؟ ومعطيًا
الخوف وملاذا صدق، يُقال وال بحق، يُجَهر ال بدونه الذي الفكر حرية مناصمن ال ثَم ومن
خري واآلخرة الدنيا الحياة زينة والبنون املال أليس الدنيا؟ تنفع وبماذا ظالم؟ يف والعيش
.[٨٨-٨٩ [الشعراء: َسِليٍم﴾ ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن إِالَّ * بَنُوَن َوَال َماٌل يَنَْفُع َال ﴿يَْوَم وأبقى؟
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العربية «الشخصية ُيمكنحتليل هل
منظور من العريب» واملصري اإلسالمية

نظريغريباسترشاقي؟ إطار إقليميويف





كقراءة1 املراجعة مقدمة: أوًال:

مؤلف جعيِّط هشام د. مثل وصديق ألٍخ عمًال ويُحلل يعرض أن اإلنسان عىل يصعب
واألساتذة البارزين، العرب املفكرين وأحد العربي»، واملصري اإلسالمية العربية «الشخصية
وإعجابي له تقديري ولوال الشقيق. التونيس العربي الُقطر من املرموقني الجامعيني
هي إنما الفكري. لعمله الناقد التحلييل العرض هذا عىل أقدمت ملا الفكرية بشجاعته
وعقِد الشقيقة، العربية األقطار بني الجسور وإلقامة العرب املفكرين بني الحوار يف الرغبة
العرض. لهذا دفعتني التي هي واملغرب املرشق يف العربي العالم َجناَحي بني أوارصالصلة
املقاالت كتابة عن سنوات عدة انقطاع بعد يل مقال أول هذا أن حماًسا يَزيدني ومما
«الرتاث ملرشوع وإكماًال األمد الطويلة العلمية لألعمال إيثاًرا العامة؛ الفكرية واملشاركة
فكالنا سواء، حد عىل واملراجع للمؤلف مزدوًجا رشًفا يحتل إذن العرض هذا والتجديد».
تتباين قد حلول إيجاد جاهًدا ويُحاول مشرتكة مأساة من يُعاني واحد جيل إىل ينتسب
املوضوع حول د تتوحَّ كانت وإن الحضارية، واملواقف الفكرية واملذاهب املناهج بتباين

واألزمة.

العربي»، واملصري اإلسالمية العربية «الشخصية جعيِّط هشام د. والزميل الصديق لكتاب مراجعة هذه 1

بريوت، والنرش، للطباعة الطليعة دار وتنقيحه، بتدقيقه املؤلف وقام الصيادي، املنجي د. العربية إىل نقله
Hichem Djait: La Personalité et Le Devenir الفرنيس: واألصل ١٩٨٤م، (مايو) أيار األوىل، الطبعة

.Arabo-lslamiques, Edition du Seuil, Paris, 1974
يف ونُِرش الكويت. جامعة تُصِدرها التي اإلنسانية» للعلوم العربية «املجلة طلب عىل بناءً تمت وقد

١٩٨٧م. خريف الثالث، العدد عرش، الخامَس املجلد



األول) (الجزء فلسفية دراسات

عمليٍّا؛ يستحيل ما وهو الكتاب، ملوضوعات موضوعيٍّا عرًضا فقط ليست مراجعة وكل
الحوار يف رغبة مخالف، موقع من جديدة قراءة هي بل واملقروء، القارئ بني للصلة نظًرا
يعرضها التي نفِسها املشاكل يف الدخوَل بالرضورة املراجعة ليست للموضوع. وإثراءً
املراجعة لنظرته. وإكماًال للموضوع توسيًعا خاللها من أخرى مشكالت رؤية بل املؤلف،
دَرسها التي ذاِتها األشياء دراسة إعادة وتُحاول أساسية، تساؤالت عدة طرح عىل تقوم
الخالق، والعرض التَّْكراري العرض بني الفرق هو وهذا مخاِلف. نظري إطار من املؤلف
والثاني والتقريظ للمديح األول والحوار، للخالف والثاني جديًدا يقول وال لالتفاق األول
وتدعيًما جديد. لنص خلق هو الثاني النحو هذا عىل لنص قراءة فكل واإلكمال. للنقد
إيثار دون عام لتيار ممثلة كنماذَج منها كثريًا أوردُت األوىل؛ للنصوص الجديدة للقراءة
يراها وقد السياق، مقطوعة يراها وقد النصوص، أفضل املؤلف يراها ال قد افتعال، أو
إال النحو، هذا عىل أحيانًا بعضها يبدو كان وإن فإنها ذلك ومع بنصوصأخرى، معاَرضة

الحوار. موضوع هي عامة روًحا يُمثل مجموعها أن
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واملنهج املوضوع ثانًيا:

هذا عىل والعنوان العربي» واملصري اإلسالمية العربية «الشخصية هو الكتاب موضوع
الرتجمات؛ أفضَل كان وإن الفرنسية، باللغة األصيل للعنوان حرفية ترجمة ليس النحو
وليس سواء، حد عىل واملصري للشخصية الَفرنيس األصل يف اإلسالمي» «العربي فصفة
ألحد اختياٌر «املصري» أن كما للمصري، «العربي» إىل الصفة واختصار وحدها، للشخصية
املصري معنى يُفيد مما أكثَر والصريورة املسار معنى يُفيد الذي Devenir لفظ جوانب
اللغة جمالياُت حيث من معربًا العربية الرتجمة يف املقرتح العنوان يظل ذلك ومع Destinée
يف املعنوية والرتجمة تامة. حرفية مطابقة له مطابًقا يكن لم وإن األصيل العنوان معنى عن
تدقيًقا املؤلف ومراجعة الرتجمة يف املبذول الجهد من وبالرغم النقل. رضوب أحد النهاية
تبدو والتي العجمة مظاهر بعض عليه تغلب زالت ما العربي األسلوب أن إال وتنقيًحا
يف أو «امليثي»1 «امُلَجْدَلن»، «الكالسيكي»، مثل له لزوم ال الذي الصوتي النقل يف أحيانًا
ترجمًة «األستاذية» أو الجنيس للشذوذ ترجمًة امِلثْلية» «الجنسية مثل العربية الرتجمات
املراجع ذكر مع عربية ترجمات إىل إحاالٍت ن تتضمَّ الهوامش بعض أن كما للمدرسة.2

كما اإلسالم يف «إنما (ص٢٩). الكالسيكي» العرص يف اإلسالمية العربية «العاملية عبارات يف وذلك 1

العالم» وراء وما الوعي داخل بني امُلجدَلن واإلياب الذهاب يف هللا حقيقة تكون أن يُمكن املسيحية يف
(ص١٣٠-١٣١).

(ص٣٧). واألستاذية» الكالمية «الفلسفة (ص١٦٦). امِلثْلية» «الجنسية 2



األول) (الجزء فلسفية دراسات

اللغوي.4 الرتكيُب حيث من مفيدة غري وُجمًال ناقصًة عباراٍت تتضمن وأخرى األصلية،3
عىل يُسهل مما األماكن أو املوضوعات أو األعالم بأسماء فهارُس الرتجمة عن تغيب كما

للكتاب. املكونة الرئيسية العنارص عىل التعرف معا والقارئ الباحث
العثور وتم مختلفة، ظروف يف ُكِتبت املقاالت من مجموعة األغلب يف الكتاب ويضم
العربية الشخصية (١) هي: ست؛ مختلفة موضوعات يف ها تضمُّ عامة ِبنْية عىل لها
يف والتجديد اإلصالح (٤) والتغري. االستمرار جَدلية (٣) مشرتك. مصري نحو (٢) اإلسالمية.
إيجاد يصعب أنه وواضٌح الدولة. املجتمع تنظيم (٦) املسلم. العربي اإلنسان (٥) الدين.
العنوان عن يُعربان والثاني األول فاملوضوعان الكتاب. موضوع عن تُعرب متسقة ِبنْية
القديم واملعارصة، األصالة موضوع يتناوالن والرابع الثالث واملوضوعان للكتاب. الرئييس
تظل ذلك ومع والدولة. الفرد ملوضوع يعِرضان والسادس الخامس واملوضوعان والجديد.
التي الواحدة الِبنية عنها وتغيب الداخيل، التماسك ينقصها متفرقة الستة املوضوعات
الغياب لهذا ونظًرا التاريخ. يف اإلسالمية العربية للشخصية الداخلية املكونات عن تكشف
املوضوع خاصة الستة املوضوعات بني ي كمِّ تناسب عدم بدا فقد للموضوع؛ الواحدة للِبنية
املوضوعات مقابل يف صفحات ثماني يتجاوز ال والذي والتغري» االستمرار «جدلية الثالث
الثاني املوضوع إىل أقرُب أنه كما صفحة، أربعني حوايل منها كلٌّ بلغ التي األخرى الخمسة
أيديولوجيا عن والبحث أوًال، واملصري الشخصية موضوَعي يتناول إذ مشرتك» مصري «نحو

مشرتك». مصري «نحو الثاني املوضوع يف قبل من تناولُهما تم وقد ثانيًا،
الباحث استقرار عدم من تنشأ إنما فيه االضطراب ومظاهر البحث صعوبة أن ويبدو
علوم أو السياسة علم أو التاريخ علم أو االجتماع علم فيه، موضوَعه يضع معني علم عىل
أقرَب الدراسة وجعل العلوم هذه كل بني الجمع الباحث حاول لقد والحضارة. الثقافة
نهج عىل أخريًا يستقر جعله مما االجتماعي، التاريخ علم أو التاريخي االجتماع علم إىل

Das Arabische Reich und sein Stura لكتاب ص٣٣٠ ١٩٥٨م، القاهرة، العربية، الرتجمة مثًال: 3

.(٢ هامش (ص٣٤،
مرتبطة أيًضا «لكنها (ص٢٣). وفرنسا» أملانيا «أي (ص١٩). العادات» ال الفكر وجهة «من مثًال: 4

هامش (ص١٦٤، الوجدانية» الحياة يف فقر أو ناجح «كبت هامش٦). (ص٣٧، املدن» يف العرب باستقرار
مكرر). ١١
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واملنهج املوضوع ثانيًا:

األحكام من كثري أمام يتوارى ما كثريًا فاملنهج ذلك ومع للتاريخ.5 االجتماعي التحليل
موقف عن ويكشف األيديولوجيا، من ويقرب العلم عن يبعد الكتاب جعل مما املسبقة؛
املوضوعية بني خلط وكأنه كله الكتاب ظهر معلن. أكاديمي ستار تحت معَلن غري سيايس
يكشف كما الهوية. عن والبحث املتجرد الوصف بني الذات، عىل التأكيد يف والرغبة العلمية
مستعِمًال يكون، أن ينبغي ملا والدعوة كائن هو ما وصف بني خلط عن أحيانًا الكتاب
الجائرة واألحكام التعميمات من كثري يف الكتاب يقع وأخريًا بد».6 «ال «يجب»، عبارات

الرصني.7 العلمي البحث يأباها املعارص وبالعالم اإلسالمية باألخالق تتعلق

إلبراز فريدة أهميًة التاريخي السوسيولوجي التحليل هذا «ويكتسب املنهج: بهذا مقرٍّا الباحث يقول 5

(ص١٦٠). األولية.» املؤسسات
بد ال «لكن (ص١٨٥). والغش» الزيف عالم هو املعارص العالم بأن تماًما االعرتاُف يجب «لكن مثًال: 6

(ص١١٦). الدينية» األخالق وطأة من امللموسة األخالق تحرير إىل الوصول من
(ص٢١٧). النبيل» وبُعده الالمتناهية وتلوُّناته الحبَّ املحنَّط الربجوازي اإلقليمي اإلسالم جهل «وقد مثًال 7
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الرئيسية األقسام ثالًثا:

إيَّاه رابًطا كمغامرة، عمله عن الباحث فيها يتحدث (ص٥–١١) قصرية مقدمة بعد
التمايَز يخص فيما املسبقة أحكامه بعض عن كاشًفا واالجتماعية، الفردية الحية بتجاِربه
واالسترشاقي الغربي الثقايف اإلطاَر البداية منذ ومظهًرا العربي، واملغرب العربي املرشق بني
ستة الكتاب ويضم ألقسامه. موجًزا وعارًضا الكتاب، موضوع تحليُل عليه يستند الذي

رئيسية: موضوعات
العنوان أيًضا وهو (ص١٥–٥١) اإلسالمية» العربية «الشخصية األول املوضوع
ويعطي (ص١٧–٢٥)، والعروبة» «اإلسالم األول محاور: ثالثة ويشمل للكتاب. الرئييس
الثاني املحور يف ذلك ل يُؤصِّ ثم والعروبة اإلسالمي االنتماء وجدلية املعارصة تونس نموذج
العربية بالعاملية ومروًرا املبكِّر اإلسالم من ابتداءً (ص٢٦–٣٢) التاريخية» «القضية
الشخصية مفهوم وتكوين اإلسالم عن العروبة انشقاق حتى األول العرص يف اإلسالمية
(٣٣–٥١) والقومية» التاريخية «الشخصية الثالث املحور ويُركِّز الثقافية. األيديولوجية
العربي، امليدان يف التطور أصالة إىل انتقاًال ثم أوروبا، يف الشخصيتنَي بني الرصاع من ابتداءً
التاريخ عىل جديد من التعميم محاوًال ثم املغرب، يف الحديثة القومية عىل إياها ومطبًقا

العربية. االزدواجية عىل عام بحكم ومنتهيًا القومي، والوعي
الرئييس الثاني العنوان وهو (ص٥٥–٩٨) مشرتك» مصري «نحو الثاني واملوضوع
القومية «األيديولوجيا األول ثالثة: محاور حول أيًضا ويدور العربي». «املصري الكتاب يف
وثانيًا له، نقًدا ثم عفلق ميشيل لفكر عرًضا البعث، يف أوًال ممثلة (ص٥٧–٦٩) العربية»
دفاًعا العربية الوحدة عن (ص٧٠–٨١) التوحيد» سبيل «يف الثاني واملحور النارصية. يف



األول) (الجزء فلسفية دراسات

األخالقية الرتبية يف وأهميتها االقتصادية للتنمية ورضورتها والثقايف التاريخي بُعدها عن
املرشوع يعرضلصعوبات (ص٨٢–٩٨) املستقبلية» «املقاومات الثالث واملحور والبرشية.

الكاملة. الوحدة وطموحات اإلقليمية التجمعات بني الراهنة ولحالته الوحدوي
األجزاء أصغُر وهو (ص١٠١–١٠٨) والتغري» االستمرار «جدلية الثالث واملوضوع

األيديولوجيا. عن والبحث واملصري، الشخصية نفَسها، السابقة املوضوعات يتناول
محوَرين: عىل يقوم (ص١١١–١٤٢) الدين» يف والتجديد «اإلصالح الرابع واملوضوع
اإلصالحي االتجاه ونقد العلمانية رشوط حول ويرتكز (ص١١١–١٢٠) «اإلصالح» األول
والدولة. الدين بني والصلة األخالقية وتحرير والترشيعية للعلَمنة ويعرض والتحديثي،
والتفسري الدين تاريخية يُبنيِّ (ص١٢١–١٤٢) لإليمان» الرؤية «تجديد الثاني واملحور
ويُحدِّد اإلسالم روح عن يُعربِّ أن يُحاول ثم للقرآن. امليتافيزيقية والقراءة لإلسالم الفلسفي

مؤسسه! مصري
محوَرين: عىل يقوم (ص١٤٥–١٨١) املسلم» العربي «اإلنسان الخامس واملوضوع
نقد مجرد األول (ص١٤٥–١٥٤)، الذاتية» واالستنقاصات الذاتي «النقد بني التفرقة األول
العربي. املغرب يف حدث كما النفسية للشخصية استعماري استنقاص الثاني بينما ذاتي
الشخصية عىل تطبيق وهو (ص١٥٥–١٨١) األساسية» «الشخصية الثاني واملحور
الراهنة، التغريات حتى االستعماري العرص نهاية من ابتداءً األولية ومؤسساتها التونسية

العربية. الشخصية عىل التونسية التجِربة تعميم ثم
ويقوم (ص١٨٥–٢٢٠) والدولة» املجتمع «تنظيم واألخري، السادس واملوضوع
االقتصادي الفكر متناوًال (ص١٨٧–١٩٥) الِبنَى» «إصالح األول محوَرين: عىل أيًضا
اإلصالحات بعَض ومقِرتًحا البعيد، واملنظور الفوري املنظور بني ومميًزا والتخلف، الجديد
يقوم نموذًجا يضع (ص١٩٦–٢٢٠) املستقبل» «اسرتاتيجية الثاني واملحور املحسوسة.
الربجوازية الدولة واصًفا املعارصة، االجتماعية والحركة العميقة االجتماعية الِبنْية عىل

والحرية. الديموقراطية معالم ومحدًدا املفكرة، الطبقة ووضع
يف الرئيسية األحكام بعض مؤكًدا (ص٢٢٣-٢٢٤) قصرية بخاتمة الكتاب وينتهي
عىل تقوم أساسية تاريخية وهوية ثقايف كمفهوم اإلسالمية العربية الشخصية حول الكتاب
هذه تجديد استحالة حول املسبق حكمه ومؤكًدا مستقل، روحي تقليٍد ببعِث تنبُّؤي ِرهان
كوني. إطار يف الحداثة هي الرئيسية القضية وأن إسالميٍّا، أو عروبيٍّا سياسيٍّا، الشخصية
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الرئيسية األقسام ثالثًا:

وهما: السطور؛ بني رئيسيَّان موضوعان الست، بأقسامه الكتاَب يتخلل ذلك ومع
املوضوعان أيًضا وهما واالسترشاق. الغربية الثقافة وثانيًا واإلسالم، والعروبة مرص أوًال
توثيًقا واملؤلف؛ امُلراجع بني الرئيسيَّني الحوار موضوَعِي سيُصحبان اللذان الرئيسيان

واملغرب. املرشق يف العرب املفكرين بني للحوار وعقًدا الصداقة، ألوارص
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مرصوتونس رابًعا:

إسالمي عربي مغربي تونيس كمفكر صاحبه هوية عن الكتاب يكشف األوىل، املقدمة ومنذ
تونس باسم مرًة إلحداها؛ تنكُّر دون حقيقية، ثقافية دوائُر وهي متداخلة، أربع دوائر يف
ومرًة العربي، املرشق عن املنفصل العربي املغرب باسم ثانية ومرًة مرص، عن املنفصلة
ال التي اإلسالمية الوحدة باسم رابعة ومرة اإلسالم، عن الجذوِر املجتثَّة العروبة باسم ثالثة
ملشاركته ونظًرا األذهان، يف مائل التونيس فالنموذج لَُغوية. أو جغرافية أُسس عىل ترتكن
إىل يتحول فإنه السواء؛ عىل واملغرب املرشق يف أخرى عربية أقطار يف مشابهة نماذَج
مجافاة دون العام إىل الخاص من وانتقاًال الكل، عىل للجزء تعميًما إسالمي، عربي نموذج

اإلطالق. يف ف تعسُّ أو الحكم يف
وأستاذًا، مفكًرا باعتباره املؤلف عاشها حية تجاِرَب تحليل عىل الكتاب يعتمد كما
يُشاركه حية لتجاِرَب وصف فهو وبالتايل وقوميٍّا. وطنيٍّا وإسالميٍّا، عربيٍّا ومواطنًا، عامًلا
عنهم يمتاز املؤلف كان وإن الجيل، هذا إىل ينتسبون الذين العرب املفكرين معظم فيها
القلق حدِّ إىل الحية التجِربة وتصل األعماق. يف الغوص عىل يقوم وتحليل واسعة بثقافة
والتاريخ. الحضارة أزمة واملجتمع، الفرد أزمة صاحبه، أزمة عن يكشف الذي الوجودي
عرصه عىل شاهًدا املؤلف ويُصبح النظرة صواب عىل النفسية األزمة تطغى أحيانًا ولكن
إىل الذات وتنقلب مدروس، إىل الدارس ل يتحوَّ وبالتايل موضوعه. يدرس عامًلا منه أكثَر

موضوع.
يضع التي األربع الدوائر بني النسب وتخلخل املوازين انقالب يف السبب هو وهذا
نقيًضا منها لكلٍّ ويضع واإلسالم. والعروبة، واملغرب، تونس، مركزها: يف نفسه املؤلُف
العربي، املرشق عن متمايًزا العربي واملغرب مرص، مقابل يف تونس والشعوريٍّا: شعوريٍّا



األول) (الجزء فلسفية دراسات

مواجهة يف أو أحد مع ليس ألنه النهاية يف يتميَّع واإلسالم اإلسالم، مواجهة يف والعروبة
واالسترشاق. الغربية الثقافة إطار يف حي فيمَّ أحد،

تتغلَّب أحيانًا ولكن األول، منطَلُقه هي التونسية التجِربة بأن املؤلفرصاحة ويعرتف
عىل بعُد فيما املغربية الخصوصية تتغلب كما املغربي، الشمول عىل التونُسية املحلية
ويُريد اإلسالمي.1 الشمول عىل بعُد فيما العربي الواقع يتغلَّب وكما العربي، الشمول
والُجرأة الشهرة من املستوى نفس عىل معهم والوقوف املغاربة باملفكرين اللَّحاق املؤلف
مستشهًدا باستمرار، املؤلف إليه يُشري والذي العروي هللا عبد األول مفكرهم خاصة الفكرية
اجتهادات حسابه من مسقًطا تونس» «عروي يكون حتى مراجعة أو نقد دون له ومؤيًدا به

البيضاء.2 والدار ومراكش وفاس الرباط يف املغاربة اإلخوة باقي
ومساهماتها األوىل إبراز وأن مرص، مقابل يف تونس وضع هو ذلك من األخطر ولكن
لحقها إغماًطا الثانية؛ حساب عىل يكون إنما الفكرية واإلبداعات الوطنية التجاِرب يف
إبراًزا مرص عىل الجائرة األحكام من الهائل فالكم واإلسالمي. العربي لتاريخها وتنكًُّرا
يف «البورقيبية» األذهان يف تُثري وعجزها ومحليتها العربي العالم عن وتمايُزها لخصوصيتها
وبالتايل املغربي؛ مع املرصي تفاهم بإمكانية واحدة إشادة نجد فبينما النارصية.3 الحقبة
مع الفرنيس تفاهم استطاعة عدم مقابل يف ذلك أن إال للمرصي، عربي بُعد وجود إمكانية
مرص إىل اإلشارات معظم أن إال عربية.4 داللة أية له وليس بالغرب باملقارنة أي اإلسباني،
واإلسالمي، العربي محيطها مع تواصلها استطاعة وعدم محليتها عىل للتأكيد تأتي إنما
تتمايز وباألوىل والصعيد. واإلسكندرية القاهرة يف داخلية محلية لهجات إىل وتجزئها بل

املواقف بإبراز تجِربتنا، منطلق وهو التونيس، للمجتمع الفوري التحليل يسمح «سوف املؤلف: يقول 1

(ص٢٧). املتضاربة.»
العالم بقضايا واملتعلق إقداًما األكثر الناقد التفكريُ املغرب أقىص من وصَلنا أن املفارقات «ومن مثًال: 2

العروي هللا عبد آراء يف مثًال التفكري بصدد «إنني وأيًضا: (ص٦). العروي» هللا عبد تفكري نعني العربي،
(ص٧). واملتانة» والرقة باالتزان يتصف الذي التفكري

هذا فإن وبالتايل الثقافة، إسالمي الهوية عربي أنه إال املولد مرصي املقال هذا كاتب أن من بالرغم 3

التي املعارصة التجاِرب إلحدى ِرصف تاريخي تحليل هو بل مرصية، نزعة أية عىل يقوم ال التحليل
والوحدة. بالتجزئة يتعلق فيما جيلنا يعيشها

واإلسباني» والفرنيس واإليطايل، الفرنيس شأن ليس وهذا املغربي، مع جيًدا يتفاهم املرصي نجد «فإنا 4

(ص٣٦).
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وتونس مرص رابًعا:

املحلية وتنتقل العربية، األقطار يف اللهجات باقي وعن التونسية اللهجة عن املرصية اللهجة
يستطيع ال والذي املرصي الواقع يف املنغمس األدبي اإلنتاج مستوى إىل اللغة مستوى من
القومي الوعي محلية إىل ذاتها األدبية املحلية تتجاوز ثم إليه! الوصول العربي القارئ
األمر ويتجاوز الليربايل.5 عرصها يف الوطني مرص تاريخ يف و«املعرفة» الوطنية واإلرادة
منذ األهايل وضعف الحكام تسلط الناس، وعجز السلطة قهر املرصية: الشخصية بناء إىل
َلمشابٌه القومية الذات بناء يف مرص يف الناس ضعف وإن ملرص. العاص بن عمرو غزو
مرص؛ زعامة إنكار إىل كله األمر وينتهي والعراق!6 الشام أهايل ولضعف الرببر لضعف
مركَزين هناك أن مع والنرجسية، الذات وحب والسيطرة الهيمنة يف ورغبتها لعجزها نظًرا
وضم مرص إىل زعامتهم الفاطميون نقل وقد واملغرب. املرشق واألندلس، مرص للزعامة:
منذ مرص اإلسالم أعطى كما منها! مرص العثمانيون طرد ما ورسعان الشام، األيوبيون
يف جوهريٍّا مكونًا وليست ثقايف، تاريخي عَرٌض مرص فزعامة تاريخية. زعامة فتحها
يف واحد مركز لها يكن لم املعارصة الوطنية التحررية الحركات إن بل املرصية، الشخصية
عربيٍّا تياًرا تُمثل وال محددة، كيانات وكلها والجزائر، تونس يف متعددة مراكز بل مرص،
الحقبة إبَّان بعينها «البورقيبية» هي وهذه الثورات.7 منه تتوالد جميًعا يخرتقها واحًدا

القول يُمكن «إنه (ص٣٦) مرص» صعيد وعامية اإلسكندرية وعامية القاهرة عامية مرص يف تميز …» 5

يف منغمس روائي عمل يف القول «فما (ص٣٦). تونسية» لهجة وكذلك متميزة، مرصية لهجًة هناك بأن
هذا يف الحديث دار «لقد (ص٧٥). كياني!» عن غريب عالم نسيج يف أي املرصي، الصعيد واقع أعماق
األدب ازدهار وقت جد قد األمر أن متناقًضا يبدو وما واملرصنة، الليربالية فورة خالل بمرص املوضوع

(ص٥٠). املرصي» العربي
فتعرَّبوا العاص بن عمرو غزاهم الذين األهايل أحفاد من النيل أبناء عىل املتسلطون مرص مماليك …» 6

عطاء ضعف أن لنا «يبدو (ص٣٢). يكاد» أو جميًعا اإلسالم واعتنقوا الثقايف والتالقح البرشي باالمتزاج
جديٍّا نظرنا ما إذا صحيحة ُمسلَّمة القومية الذات بناء يف والعراق الشام وأهايل واملرصيني كالرببر األهايل

(ص٣٦). التعريب» كيفيات يف
«ظهر (ص٧٢). لربوسيا» كان الذي القيادي الدور تحمل عن عاجزة تبدو مرص أن ذكرنا «فقد 7

مرص يسود ما «ولعل (ص٨٧). جهة» من تعسفيٍّا وحتى مهيمنًا التفرد شديد إفراديٍّا املرصي الوعي
الوحدة هذه يُحقق لكي «فمثًال (ص١٧٦). والسعودية» العراق تُميز العدائية أن حني يف النرجسية، هو
مرص إن مرص. إىل أفريقيا من سلطتهم نقل يف حرج من الفاطميون يَر لم قديمة رشعيٍة وراء وجريًا
البلد» هذا من العثمانيون طردها ثم الشام بضم لت عجَّ املماليك حكم يف ثم األيوبي الحكم يف بالذات
مرص أكدت «لقد (ص٢٣). غربًا» واألندلس املرشق ناحية من مرص حضاريان، مركزان …» (ص٣٧).
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

ولقيادتها ولزعامتها ملرص عداء من تُمثله بما القومي، العربي الثوري واملد النارصية
عن وانشقاقها لذلك تونس ودعوة بإرسائيل، االعرتاف ورفضها العربي، التحرر حركة
إسالمية. منها أكثر وفرنسية عربية، منها أكثر أوروبية نفسها معتربة العربي، الصف
بما تأثر والذي الوقت ذلك يف لبورقيبة وصف من نفسه املؤلف به يعرتف ما وهو
األمة لفكرة وتبنِّيه للهيمنة، محاوالتها من وحذر بمرص، إقامته أثناء استخفاف من القاه
لفوىضالرببر بالنسبة االسترشاقية األفكار ببعض وتأثره األوروبي، النموذج عىل املحدودة
بقي لقد الحديثة! للدولة املحدود والقومي الوطني البناء إىل االنطالق ورضورة والبدو،
ومن العربية الفكرة من نفسه قرارة يف مشمئزٍّا بفرنسا سيما وال بأوروبا مبهوًرا بورقيبة
التقاليد يف مغرقة رجعية صيغة له بالنسبة فالعروبة لعامله، مغايًرا يعتربه الذي املرشق

وفورة!8 ديماغوجيا إال هي ما العربية القومية وأن والالعقالنية

املركز خارج والية سوى الهجري الثاني القرن يف له يكن لم الذي البلد وهي الوجوه كافة من زعامتها
محددة كيانات يف التحرير بحركات يتعلق وهو …» (ص٣٠). العملية» الوجهة من ثقافية وصحراء

(ص٤١). مرص)» الجزائر، (تونس،
مرص.» يف إقامته خالل استخفاف من القاه بما أيًضا تأثر رجل «وهو بورقيبة مشخًصا املؤلف يقول 8

األمة فكرة … القومي البناء إىل االنطالق هذا يف العظمة من يشء بوجود االعرتاف «يجب (ص٨٦).
الرببر بنزوع املتعلقة االسترشاقية األفكار ببعض تغذى «لقد (ص٨٦). األوربي» النموذج عىل املحدودة
بفرنسا سيما وال بأوروبا، مبهوًرا بالفعل بورقيبة «بقي (ص٨٦). َمَرضيٍّا» نزوًعا الفوىض إىل والبدو
لعامله. تماًما مغايًرا عاَلًما يعتربه إذ املرشق من ويشمئز العربية، الفكرة من نفسه قرارة يف يشمئز وهو
لديماغوجيا العربية القومية وأن والالعقالنية، التقاليد يف مغرقة رجعية صيغة العروبة أن الشعور وله

(ص٨٧). فورة» أو
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العريبواملغربالعريب املرشق خامًسا:

املغرب يف خاصة العربي املغرب أقطار يف سار الذي الخاطئ املفهوم هذا املؤلف ويتبنَّى
العربي، املرشق مقابل يف العربي املغرب خصوصية عن والجزائر ليبيا يف ثم وتونس
واملرشق علمي املغرب إنشائي، واملرشق إخباري املغرب صويف، واملرشق عقالني فاملغرب
حد من تتحول أنها إىل بالخصوصية الغلوُّ ويبلغ آسيوي. واملرشق أوروبي املغرب ديني،
اإلبستمولوجية» «القطيعة إىل استناًدا العربي العالم َجناَحي بني القطيعة درجة إىل التمايز
األحكام وتصل ،Bachelard لباشالر وترويًجا واعتزاًزا الالتيني الحي ثقافتَي من الواردة
وقعوا الذين األوروبيني املؤرخني ألحكام مشابهة تبدو بحيث القطيعة من درجٍة إىل أحيانًا
عليه يستحوذ فاملغرب كثرية: واألمثلة املايض. القرن يف والشعوبية العنرصية أَتون يف
علمي! جهد كل اللفظية السيولة تطمس املرشق يف أن حني يف القدرات، كافة يف التبحُر
وغري متمذهب مجِدب فكر واملرشق ا، جافٍّ كان ولو حتى العلمي التبحر يسوده املغرب
من كله التجديد املغرب.1 يعرفها ال التي الطائفية يف غارق املرشق املعرفة! من متمكن
حد إىل املرشق تقدم توقف لقد عليه. قادر غري املرشق ألن متمزًقا كان ولو حتى املغرب
املغرب أما الغربية. بالثقافة املرشق يف الفكر تطعيم ولعدم الدولة لتسلط نظًرا التقهقر؛
عن وانقطع القديم يف املرشق غرق حني واملعارصة األصالة مشكلة حل وحده استطاع فقد
العربي؟ للمرشق املشوهة املرآة يف نفسه يرى وهو العربي الشباب ينهض وكيف الحداثة.

مجدب فكر فيسود املرشق يف أما متلجلًجا، زال وما ا جافٍّ علميٍّا تبحًرا تونس يف نجد أننا النتيجة «لكن 1

أُسِمَي ما وهو الديني التضارب هذا «إن (ص٦). املعرفة» وجهة من متمكن غري متدنيٍّا تمذهبًا متمذهب
(ص٩٠). املغربية» الروح تعرفه ال يشء بالطائفية



األول) (الجزء فلسفية دراسات

اعرتاف من وبالرغم التجريح.2 حد إىل تصل والتي األحكام تعسفية تبلغ الحد هذا إىل
ال نهائي وُمعًطى واقع هي العربي واملغرب العربي املرشق بني املشرتكة الثقافة بأن املؤلف
الحضاري. الكيان أو السيايس للمصري توحيد أي تعني ال املشرتكة الثقافة هذه أن إال يَُرد
بالنسبة تعني ال فإنها ألقطاره؛ توحيًدا العربية القومية فكرة العربي املرشق تبنى ما فإذا
كانت فإذا والقومي. السيايس وجدانها يمس ال ا عامٍّ ثقافيٍّا إطاًرا إال العربي للمغرب
مجرد العربي املغرب إىل بالنسبة فإنها وسياسة، ثقافة العربي للمرشق بالنسبة العروبة

ثقافة!3
وتناقض تضادٍّ ثم تقابل إىل يتحول الذي التمايز هذا عىل تأكيده يف املؤلف ويستشهد
بالغرب العربي املغرب لصلة هيجل بوصف والغرب املرشق يف العربي العالم جناَحِي بني
املايض القرن يف األوروبي االستعماري املد إبان بالرشق العربي املرشق صلة مقابل يف
هذا وعىل واألمريكتنَي. وأفريقيا آسيا يف األطراف حولها تدور مركًزا كلها أوروبا وتحويل
الرشق، نحو العربي املرشق اتجاه أن حني يف الغرب هو العربي املغرب مصري يكون النحو
منذ الجزائر من ابتداءً أفريقيا لشمال احتالله يف الفرنيس املستعمر أطروحة نفس وهي

أمكن فإذا قطًعا، املتمزق املغرب هذا من بل املرشق من يأتَي لن العربي الفكر تجديد أن «فقناعتي 2

العربي العالم من الغربي الجناح يف السياسية النهضة مستوى يف تكن لم الفكرية النهضة لكون التأسف
املايض يف طرأ الذي التقدم توقف فقد املرشق يف أما األعىل. إىل إال يتجه أن يُمكن ال العام االتجاه فإن
العالم عىل متفتح الشباب «هذا (ص٧). والتواءً» ركوًدا منه أكثر ثقافيٍّا تقهقًرا اعتباره يُمكن صار بحيث
املجتمع مرتبة إىل ارتفع الذي العربي املرشق مرآة هي مشوهة مرآة وعرب وسيطة بصورة لكن الخارجي

(ص١٧). واألساطري» القيم من ألنساق واملتملك الكرامة يف له املوازي الغربي للمجتمع املوازي
االنتساب لكن يَُرد، ال نهائي معطى هو واملرشق املغرب بني مشرتكة ثقافية لحياة الواقع الوعي أن «عىل 3
الحضاري. والتوحيد السيايس للمصري الرضوري التوحيد يعني أن يجب ال العليا الثقافة نفس أفق إىل
ال الثقافة مستوى يف العربية الفكرة عىل وجوده مستويات كل يشيد وهو بيرس املرشق تصور يُمكننا
للوعي اتساًعا األكثر املستوى يف إال عربيٍّا يكون لن املغرب أن حني يف القومي، السيايس الوعي مستوى
كل من تلتهب عربية مجموعة تُوَجد وهكذا نوعي لشخص نوعي كوطن ذلك سوى فيما ذاته مدرًكا الثقايف
تلك بصفتها موجبًا إدراًكا ذاتها تُدرك مغربية مجموعة هناك وتكون جهة، من العربي وعيها عرب جوانبها
التصور هذا حسب العروبية إن فقط. الكائن من معينة طبقة العروبة فيها تُغذي بحيث أخرى، جهة من
والجوهري» واألهمَّ املجرد الثقايف البعد باملغرب وتُكون املرشق يف الحايلِّ التاريخي للمصري األسَّ تُكون

(ص٩١).
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العربي واملغرب العربي املرشق خامًسا:

الرشق!4 سيطرة من محررة الرشقية أوروبا هي ذاتها العثمانية الدولة إن بل ونصف. قرن
غني. إىل العني ل تُحوِّ واحدة نقطة بفارق العربي املغرب وليس الغربي املغرب هو فاملغرب
الغرب مواجهة يف وليس العربي املغرب مقابل يف العربي املرشق يكون النحو هذا وعىل
العالم جناَحي بني — جدًال به التسليم فرض عىل — الثانوي التناقض ل ويتحوَّ املسيحي،
العربي املغرب التناقضالرئييسبني ويتحول تناقضرئييس. إىل واملغرب املرشق يف العربي

وحضاري!5 وثقايف جغرايف وئام إىل بل ثانوي، تناقض إىل االستعماري والغرب

ما ١٨٣١م سنة قال أن لهيجل سبق وقد الرصف. العربي واملرشق العربي املغرب يتواجه «وهكذا 4

عىل غالبًا انكمشت مرص ألن السواحل؛ جزء تسميته يُمكن الذي أفريقيا من الشمايل الجزء «إن مفاده
إنها األطليس، املحيط ضفة وعىل هذا البحر ضفة عىل يوجد الجزء هذا املتوسط، البحر بواسطة ذاتها
اآلن فيه ق ُوفِّ ما وهو بأوروبا املنطقة هذه ربط يجب كان … املايض يف قرطاجة فيها قامت بديعة جهة
حني يف املتوسط، البحر رشق أوروبا وإىل العثماني املرشق إىل تونس «اتجهت .(٩١ (ص الفرنسيون.»»
هللا عبد قال كما األندلس يف اإلسالم ملرياث والوالء الدينية طرقه إطار يف ذاته أدرك األقىص املغرب أن

(ص٩٢). العروي»
بالنظر بل املسيحي للغرب بالنظر ال التاريخية الجغرافية اللغة يف للمرشق العربية الفكرة تحددت «وقد 5
العالم كأفق آنذاك تُدَرك كانت التي اإلسالم دار يف التمييز بواسطة أي وإسبانيا) (املغرب اإلسالمي للغرب
قابله الذي الغرب ابتكار من عام حضاري كمفهوم الرشق فكرة فان لذلك وخالًفا بالذات. قائم وكعالم
كذلك ليس اإلسالمي العربي املرشق لكن املسيحي، الغرب رشق هو فالرشق بذاته، مختلفة بمضامني
أردنا إن لكن الواحد، الجسد لنفس ثقًال األكثر األيمن الجناح إنه اإلسالمي. العربي للمغرب بالنسبة إال
ككيان» ذاته يف طرحه بل الجغرايف الرتابط بموقع تحديُده ينبغي فال وجسًدا مادة املرشق هذا إكساء

(ص٩١).
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وفلسطني العروبة سادًسا:

العربي املرشق بني التضاد إىل مرصوتونس بني التقابل من مستمرٍّا املؤلف استدالل ويظل
املرشق اخرتاع من العروبة وجعل العربية القومية إنكار يف مداه يصل أن إىل العربي واملغرب
نشأت إنما العروبية فالفكرة هيَوني. الصِّ باملرشوع التسليم ثم العربي، املغرب دون العربي
تتصف املعارصة العربية والثقافة املغرب. وليسيف املرشق، يف مجددة أمة لتشييد املرشق يف
وتغيب السذاجة تسوده األدبي إنتاجها والتقنية! للنفس فاقدة وكيًفا ا كمٍّ مؤملة بضحالة
بني ًدا موحِّ عامًال ليست االجتماعية الطبقة إن بل ساذًجا. عامًلا ويعكس الطالوة عنه
الجزائر، يف غريُه تونس يف والربجوازي القاهرة، يف غريُه بغداد يف فالربجوازي العرب.
املاركسية أو املثالية الفكرية األيديولوجية االختيارات شتى عىل تستعيص التجزئة وكأن
وتُخفي عنارصالتجزئة تُربز التي املنهجية االنتقائية هو الوحيد االختيار وكأنَّ االجتماعية،
عنارص وتُخفي الوحدة عنارص تُربز مضادَّة انتقائية رشعية تنفي ال والتي الوحدة عنارص
التجزئة والوحدة. التجزئة الرشعيتنَي، جدلية اكتشاف هو إذن التحدي ويكون التجزئة.
يف البدوي بني حاجًزا يقف الذي الباطني الجدار هذا هي الوجداني، الرصيد هي وحدها
والثاني العمالة، هجرة وطأة الحرضتحت جرفه فاألول العراق، أو األردنِّ يف تونسونظريه
ِعرقية نظرة وهي مات السِّ أصيل نقيٍّا عربيٍّا عنًرصا هناك وكأنَّ األوىل بدويته عىل حافَظ
القديم.1 والرتاث املشرتك والتاريخ والحضارة والثقافة اللغة عىل ترتكز التي العروبة تُنايف

مجددة» أمة املرشق يف تُشيد لكي جيًدا ثقافيٍّا سياسيٍّا إطاًرا تُكون العروبية الفكرة فإن «ولذا 1

والتقنية، للنفس فاقدٌة فهي وكيًفا ا كمٍّ مؤملة بضحالة تتصف املعارصة العربية الثقافة «إن (ص٩٠).
تعكس طالوة بدون سذاجة من خاصة األدبي امليدان يف هنالك ا عمَّ فضًال فيها ملحوظتان خاصيتان وهما



األول) (الجزء فلسفية دراسات

اآلن قة فالشُّ تاريخها. قبُل من أنكر كما إبداع أي حاليٍّا العربية األمة عىل املؤلف وينكر
الوضع يف حديث فيلسوف أو مؤرخ أكرب وبني قديم، فيلسوف أو مؤرخ أدنى بني بعيدة
الحديثة النهضة فجر وراء ليست الحاليَّة أجيالنا وكأن اآلن، العربي العالم عليه الذي
مشرتكة هموم يف تُشارك ال وكأنها الحديثة، الدول تُنِشئ ولم التحرر بحركات تقم ولم
حتى العربي الشعب يُحقق لم وإذا مشرتكني. أعداء تُواجه ال وكأنها مشرتكة، ومصالح
أخذهم العرب عىل يُنكر املؤلف إن بل الوحدة.2 نضال يُمارس أنه إال النضال وحدة اآلن
العربية النهضة وروَّاُد قبل، من األفغاني له يدعو كان ما وهو للتحديث، نموذًجا اليابان
الذي التصنيع مرشوع وهو اليابان، تملكه ما يملكون ال العرب ألن نظًرا املايض؛ القرن منذ
تمسكه وعدم العرب، تعرض كما االستعماري للغزو تعرضه وعدم بقرن، العرب سبق
الذين العرب خالف عىل اقتصادي، نمو عىل واقتصاره هزيمته إىل أدت سياسية بإرادة
اإلقالل حد وصل الحد هذا إىل التاريخ!3 يف مكانًا لهم تجعل سياسية إرادة عىل يحرصون

(ص٧٤). املتيقظ» للنظر شفاًفا يبدو فيه اإلنساني املظهر إنما قطًعا. ساذًَجا عاَلًما مشوَّهة بصورة
وبني وبينه القاهرة يف ِصنْوه وبني وبينه بغداد يف والربجوازي بريوت يف الربجوازي بني قوي الفرق «إن
(ص٨٣). الجزائري» يجهلها مرصية وفكاهة املرصي يجهله عراقي عنف هناك تونس. يف الربجوازي
من املتكونة «جالص» أو «ماجر» قبيلة من الرحل من شخص بني حاجًزا يقف باطني سميك عالم «هناك
األمر العراقي أو األردني البدوي وبني العربي الثقايف العنرص هيمنة مع هالل، وبني الرببر بني االختالط
املدن بحوايش املقيمة العمالة من فرع إىل تحول التونيس البدوي لكن يتعارفون. ال الناس جعل الذي
الوجهة، هذه من املرشقي بصنوه يُقاَرن وهو الحداثة، وطأة تحت ماضيه هاجر كما بلده من هاجر وقد
تمييزه يُمكن وال الثقافية العرقية ِسماته نقاء عىل غريه من أكثر حافظ األردني البدوي إن لذلك وعكًسا

اللبناني». أو السوري أو العراقي ِصنوه عن بعرس إال
الوضع يف حديث فيلسوف أو مؤرخ أكرب وبني قديم فيلسوف أو مؤرخ أدنى بني كبرية قة الشُّ «لكن 2

النضال وحدة العربي الشعب يُحقق «لن شعار مؤيًدا املؤلف ويذكر (ص٧٤). العربي» العالم عليه الذي
(ص٦٠). الوحدة» نضال يُمارس لم ما

وتركيبًا األبيض غرِي للعالم املثايل للنجاح نموذًجا اليابان النسبي الغالب يف ذلك عن فضًال العرب «يعترب 3
وقت بعد التصنيع يف اليابان مرشوع نغفل بأننا علًما األصالة. عىل واملحافظة االقتصادي للنجاح مثاليٍّا
يعرف لم أنه عن فضًال القرن، يُناهز بما العربي العالم يسبق فهو ولهذا فيه. أملانيا رشوع من قصري
فرتاٍت اليابان يف التنمية عاشت كلٍّ وعىل األهيل. للجهد كامن إجداب من يتضمنه وما االستعماري الحضور
قبل من السياسية القوة إرادة أن االعتقاد عىل تُحَمل األمور كل أن يبدو لكن هابطة. وأخرى صاعدًة
أي سلمية لسياسة ثمرة هو أملانيا مثل الحايلَّ ازدهاره وأن طاقته، لتبذير عامًال باألحرى كانت اليابان
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وفلسطني العروبة سادًسا:

اإلمرباطور وكان اليابان، مع األوىل نهضتها مرصبدأت أن مع وحاًرضا، تاريًخا العرب، من
والقزم االقتصادي العمالق وإن الحديثة. الدولة بناء يف له رائًدا عيل محمد يعترب ميجي
التاريخ مجرى يف والتأثري املستقلة السياسية اإلرادة أن كما به. يُحتذَى مثاًال ليس السيايس
وكأن ومصريًا، وتاريًخا واقًعا ا تامٍّ إنكاًرا العربية األمة إنكار إىل املؤلف وينتهي وهًما. ليس
عربية أمة وجود عدم عىل دليل هو صوابه مع حتى العربية القومية أيديولوجيات نقد

الحالية.4 األيديولوجية الصياغات ضعف عىل دليًال فقط وليس
إال املعارص؛ وجدانهم وركيزة العرب تاريخ من رئييس جزء فلسطني أن من وبالرغم
أهميتها يف تُعادل ال املكان هامشية وكأنها محدودة بفقرات إال املؤلف من تحظى ال أنها
املؤلف ويدعو العربي. واملصري اإلسالمية العربية للشخصية بالنسبة األوروبي التاريَخ
فالشعب الصهيوني! للمرشوع والتاريخية األخالقية الوجاهة يف ل التأمُّ إىل العرب ُقرَّاءه
كيانه، يف مهدَّد ِكيان عن يُدافع فهو وبالتايل قبل؛ من له كانت أرض إىل يعود اليهودي
معه الشرتاكه الغرب معه تعاطف لذلك والروح. التاريخ بني والحارض، املايض بني يجمع
الصلة عىل لرتكيزهم نظًرا للقضية؛ فهمهم يف العرب وخذل الروحانية وهذه التاريخ هذا يف
يُقابله بما الحال بطبيعة هيوني الصِّ املرشوع نقُض ويُمكن واالستعمار! هيونية الصِّ بني
من وبالرغم واحدة،5 أرًضا تتنازعان رشعيتان بحجة، حجة إسالمي، عربي مرشوع من

واإلشعاع القوة عن والبحث لالضطراب متأهبًا الحايل العربي العالم يظهر لذلك خالًفا ما. سياسة لفقدان
(ص٧٩). العالم» يف

بصفتها عربية ألمة وجود ال أنه عىل تدليًال ونقدها؛ العربية القومية أيديولوجيا بتقديم سنبدأ «ولذا 4

االصطدام مشكلة كانت مهما املشرتك املصري إمكانات يف محالة ال البحث ينغي لكن فعًال، موجوًدا كيانًا
(ص٥٦). طموحاته» أسمى عن التخيل أو الواقع، بجدار

فالشعب والتاريخية. األخالقية الوجاهة من نوع عنه ينتفي ال ذاته حد يف هيوني الصِّ املرشوع «إن 5

وجود عن جديد من فبحث للغاية. تأكيدية وبنية رؤية بفعل الذات يف والبقاء بالكينونة عليه ُحِكم اليهودي
اسرتجاعها، فأراد منها وأُخِرج بالقوة احتلها أن العتيق املايض يف له سبق قد أرض عىل عادي تاريخي
معجزة املعجزة، بمظهر بالروحانية، ُمفَعم ماٍض وهو العميق، للمايض االسرتجاُع هذا له ظهر وقد
فيه، تُؤثر زالت ما يهودية روحية قواعُد للغرب يكون ما وبقدر املوجودة. األرض عىل إرسائيل انبعاث
اآلخر تجاه أوروبا يُغادرون حني ألوروبا أبناء األوروبية بالثقافة فوا تثقَّ الذين الصهاينة يصري ما وبقدر
إذ جيًدا العرب يفهمه لم ما هذا إرسائيل. ببقاء معنيٌّ بأنه يُِحس غربي كل ضمري فإن تجرده كامل يف
والقيمة املبادئ صعيد عىل «أما (ص٩٧). لإلمربيالية» اسرتاتيجية مجرد عىل يشء كل قرص أرادوا هم
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

يف ترى التي الثورية الحلول يرفض أيًضا أنه إال االستسالمية الحلول يرفض املؤلف أن
ويقرتح طوباوي. تهرُّبي حل بأنه عليه ويحكم لفلسطني، تحريًرا العربي العالم تثوير
أن بعد املستقبل، آلفاق الفلسطينية وليس «اإلرسائيلية» املؤلف يُسميها التي القضية ترك

لها!6 حل إيجاد الحارضعن عجز

نقطة وكل ضدَّها بُحجة حجة كل دحُض يُمكن إذ حدَّين ذو مرشوٌع اإلرسائييل املرشوع أن تبني فقد
يف يُقابله ما يجد فهو املرشوع، يقوم عليه الذي الثقايف األيديولوجي الحماس سيما ال ظل؛ بنقطة ضوء
الهامش: يف فأردف الكاتب بانزالق أحس قد املرتجم أن ويبدو (ص٩٧-٩٨). اإلسالمي» العربي الضمري

ص٩٧). ،٦١ (هامش الرابعة.» اإلرسائيلية العربية الحرب اندالع قبل هذا «ُكِتب
العربي العالم ر يُثوِّ أن يُريد الذي الفلسطيني املذهب أما رصف. استسالمي حل كل رفُض بدايًة «يجب 6
يجب أنه «ورأينا .(٩٧-٩٨) طوباوي» تهربي فهو الفلسطينية القضية بحل الخاص الوحيد األفق ضمن
طويًال» فيه غرق الذي املبدئي املوقع عن والتخيل املستقبل آفاق مستوى عىل اإلرسائيلية القضية وضع

(ص٩٩).
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الغربية األورويبوالثقافة التاريخ سابًعا:

العربي، واملغرب العربي املرشق وتونس، مرص بني املؤلف يصنعه الذي التقابل كان إذا
والثقافة األوروبي التاريخ اعتبار فإن وسياسية فكرية مواقف يُمثل وفلسطني والعروبة
إليه اإلحالة تتم العربي واملصري اإلسالمية العربية الشخصية لفهم نظري كإطار الغربية
آخره. إىل الكتاب أول من املؤلَف صاحَب واملنهجي النظري التغريب من نوع هو باستمرار
باستمرار إليه اإلحالة تتم مرجعي كإطار الغربية والثقافة الغربي التاريخ استعمال إن بل
املستمرة باإلحالة الذات أو األنا فهم وهو وأعمق، أبعَد حضاري موقف عن يكشف إنما
فهمها يُمكن وال الخاص النظري إطارها لها ليس الذات أو األنا وكأنَّ الغري، أو اآلَخر إىل
التي حضارتها داخل من بها الخاص النظري اإلطار باستعمال أو الداخلية بتكويناتها
ذاتها تعي ال اآلخر، مرآة يف إال نفسها تعكس ال األنا وكأنَّ اإلسالمية، الحضارة فيها تكوَّنَت
عدم هو التعريف رشوط من إن للحكم. ومعيار كمقياس اآلخر خالل من إال كأنَا بذاتها
العربي القارئ وإن معلوم، بيشء تعريفه بل مجهول آخر بيشء املجهول اليشء تعريف
يستطيع ال العربي ومصريه اإلسالمية العربية وشخصيته ذاته معرفة يُريد الذي اإلسالمي
والكاثوليك والربوتستانت والسالف والبلغار والهبسبورغ البوربون إىل بالذَّهاب يعلمها أن
واألُمويني الراشدين الخلفاء إىل اإلحالة بل ،Cincinatusوِسنِسناتوس ومردال وأوغسطني
باإلحالة وشخصيته ذاته يفهم ال العربي القارئ وإن العثمانية. والخالفة والعباسيني
ني والباقالَّ والغزايل األشعري إىل باإلحالة بل واشبنجلر، وفرويد بونتي ومريلو سارتر إىل
األوروبي التاريخ هذا يعرفكل ال الذي القارئ يستطيع أال عربي. وابن والرازي سينا وابن
اإلطار هذا يعلمون ال العرب املثقفون كان وإذا وشخصيته؟ ذاته يفهم أن الغربية والثقافة
القارئ إن بل ذلك. القراء جماهري تعرف أال فاألَْوىل الكافية بالدرجة الغربي املرجعي
باإلحالة ذاته يعرف أن أيًضا َلقادٌر الغربية والثقافة األوروبي التاريخ يعرف الذي العربي



األول) (الجزء فلسفية دراسات

نوع يف فقط املؤلف يقع ال القديمة. ورواسبها النفسية ومخزوناتها الشخصية مكوناته إىل
االغرتاب، من نوع إىل يتحول لديه التغريب إن بل بدء.1 ذي بادئ به يعرتف التغريب من
القدماء فهمها كما اإلسالمية العربية الشخصية مكونات من أن مع اآلخر، يف األنا اغرتاب
وعربانية وفارسية ورومانية يونانية اآلخر حضارات بناء وإعادة األنا، خالل من اآلخر فْهَم
مقدمتهم ويف الحديثة العربية النهضة رواد عند ذلك استمر لقد بل األنا. حضارة من ابتداءً
أسقطهم الذين الرواد وهم اإلبريز»، «تخليص يف أو األلباب» «مناهج يف سواءٌ الطهطاوي
والثقافة األوروبي التاريخ اختار أن بعد القديم، الرتاث أسقط كما الحساب من املؤلف
مرجعي وكإطار العربي واملصري اإلسالمية العربية الشخصية لفهم كأساسنظري الغربية

باستمرار. إليه اإلحالة تتم
شخصيته يفهم ال العربي القارئ أن عىل تشهد والنصوص كثرية. ذلك عىل واألمثلة
الشخصية فهُم يُمكن أال الغرب. يف القومية الشخصية مكونات إىل باإلحالة اإلسالمية العربية
بد ال هل والبلغار؟ واملجر والسالف واإلسبان الجرمان إىل اإلحالة دون اإلسالمية العربية
بالد يف والغاليني الرومانية اإلمرباطورية عرب املرور من اإلسالمية العربية الشخصية لفهم
والعرص الجرمانية والظاهرة أسبانيا، يف والسلتيبار بريطانيا مقاطعة يف والربوطون غاليا
العنارص تحليل من بد ال هل الزاهد؟ لويس ورثة بني والحرب رشملان ومملكة النيوليتي
التحقق دون العربية اإلسالمية الشخصية لفهم األوروبية القومية الشخصية لظهور املكوِّنة
اإلحالة من بدًال القديم الرتاث يف الداخلية مكوناته عن البحث ثم أوًال املفهوم صدق من
أصيل وامللك أوروبا يف األمريية لألَُرس الكسمبوليتية النزعة وثقافته، الغرب تاريخ إىل
وتتجاوز إنكلرتا؟2 وعرش اسبانيا وعرش بوربون وأرسة هابسبورغ وأرسة هانوفر بالد
القومية الشخصية فتكوين للحكم. منطق إىل والفهم للتقريب منطق مجرد من اإلحالة

(ص٩). وروحاني» وأيديولوجي وسلفي متغرب بأنه (الكتاب) وصفه «فيمكن 1
أن منذ والعربي-الفاريس الهندي-الصيني، اليوناني-الروماني، التقليد التاريخي: التالحق «وبمفعول 2

اإليبريية الجزيرة شبه يف اإلسبانية الشخصية ترسيخ أُعيد أن إىل الرومانية األرض الجرمان اكتسح
الرتكية والظاهرة البلغار مملكة وإنشاء املجر وقدوم السالفية األمم باستقرار مروًرا كلها اسرتدت التي
متفردة شعوب عىل هيمنته فرض ثقافيٍّا سياسيٍّا بناءً الرومانية اإلمرباطورة «كانت (ص٣٢). املغولية»
يف والسلتيبار بريطانيا مقاطعة يف والربوطون غاليا بالد يف كالغاليني قارة جغرافية كيانات يف محددة
يف تدهور جدَّ متميزة، ممالَك وظهور الجرمانية الظاهرة وبتدخل إلخ. … أفريقيا يف واملغاربة اسبانيا
القومي بالواقع التصاًقا أكثر سياسية بناءات نشوء يف سببًا كانتا الظاهرتنَي أن عىل العالم. توحيد مرشوع
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الغربية والثقافة األوروبي التاريخ سابًعا:

وكأن اإلسالمية، العربية الشخصية تكوين عليه يُقاس الذي املعياَر هو يُصبح الغرب يف
األخرى. الشعوب لدى النماذج كل تُقاس عليه األوروبي النمط هو فريًدا واحًدا نمًطا هناك
املايض، القرن منذ والوسطى والرشقية الغربية أوروبا يف انترش الذي العاملي النموذج فهو
هيونية الصِّ يف يستمر لم وكأنه االستعمار بزوال مرتبًطا القرن هذا حتى القوميات عرص
يف مرموًقا مكانًا فرنسا وتأخذ املايض.3 القرن يف القوميات عرص بقايا من باعتبارها
الفرنسية فالثورة العربي. العالم يف نفَسها املكانة تونس أخذت كما األوروبي التاريخ
طويلة لفرتة الوطني ونشيدها وعيدها األلوان املثلَّث بَعَلمها القومية الشخصية نموذج
وطني ووالء قومي تضامن من لها أعطت بما كذلك وهي بونتي! ومريلو بيجي بشهادة
حدَّ تجاوز األمر إن بل األمة. وسيادة الديمقراطي وبطابعها امللك لشخص وليس لألمة
آلخر الربوتستانت واملستشارين بفرنسا فرنسا رشح الفرنيس، للتاريخ الشارحة الهوامش
الشخصية لفهم ذلك كل عرش، الرابع لويس وتسامح وعدله ريشيليو وتعاليم الغالوا ملوك
والسوفياتي واألنجلوسكسوني األملاني النموذج يأتي ثم العربي!4 واملصري اإلسالمية العربية

األمم فسيفساء حصلت أن رشملان مملكة لتقسيم وكان الجديد)، (الحجري النيوليتي العرص من انبعثت
بمعاهدة والغربية الرشقية الفرنجة مملكتا خاصة فظهرت النهائي، وجهها عىل املقبلة األوروبية الغربية
كانت لكنها الزاهد، لويس ورثة األشقاء بني الحروب تنشأ حني القومية االرتباطات وتتضح فردان.
الذي الثالث «والعنرص (ص٣٣) الحربية» والضغائن السياسية الكوارث عن نجَمت واعية غريَ ارتباطاٍت
ومن والحديث، الوسيط العرص يف العربية البالد يف الدولة بنية هو القومي الشعور ضعف رشح يف يعترب
األرس هذه تتكيَّف أن قط تمنع لم أوروبا يف األمريية لألرس الكسمبوليتية النزعة أن نُالحظ أن الغريب
إذا هانوفر بالد أصيل امللك إن وطموحاته. آماله تحملت ما رسيًعا الذي القومي بالواقع وثيًقا تكيًفا
باللغة وتحدث تمادى ولو حتى اإلنكليزية السياسة أساس عىل الحال يف يعمل كان إنكلرتا عرش ارتقى
املطامع يتبنى فهو أسبانيا عرش اعتىل إذا بوربون أرسة من أو هابسبورج أرسة من امللك وكذلك األملانية،
لعبته الذي الرئييس الدور هو اعتباره يقع ما ألن مقولتنا؛ يف األسايس األمر هو هذا ليس لكن األسبانية،
كذلك األمر كان فهل واإلقليمي. الجهودي التشتت من انطالًقا األوروبية األمم بناء يف املالكة األرس بعض

(ص٣١). العربي؟» العالم بلدان يف
إال الغربية أوروبا يف بالتحديد تماًما ق تتحقَّ لم األمة أن التأكيد تُتيح خاطفة تاريخية نظرة «ولكن 3

أوروبا إىل امتد الغربي األوروبي النموذج إن ثم بالذات، القوميات قرن وهو عرش التاسع القرن من بدايًة
الثاني النصف يف رواًجا القى إنه ثم العرشين، القرن من األول النصف خالل الرشقية وأوروبا الوسطى

(ص٤٨). العاملية» األبعاد يُطابق فجعله االستعمار بزوال وارتبط متناهيًا، كان القرن هذا من
بتنظيمها لهما مدينة فرنسا إن وفوًرا. مبارشة الحاليَّة فرنسا صنعتا اللتان هما واإلمرباطورية الثورة «إن 4
املثلَّث كالَعلم القومية رموزها أيًضا اقتبست الثورة ومن الفكرية. وصورها االجتماعية وبنياتها اإلداري
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بجانب والعرق الرتاب عىل يعتمد األملاني فالنموذج العربي. اإلسالمي النموذج إال واألمريكي
الواسع االقتصادي املجال عىل األمريكي األنجلوسكسوني النموذج ويعتمد والدين. اللغة
املاركسية األيديولوجية قوة عىل السوفياتي النموذج ويقوم البنَّاءة. الطاقات كل عىل املنفتح
نشأة تاريخ يعرف فاملؤلف للشعوب.5 القومي التجنيد عىل قادرة توحيدية كونية كرسالة

استثنائية ممتازة فرتات الشعوب تاريخ يف توجد ما فغالبًا (المارسياز). الوطني والنشيد يوليو ١٤ وعيد
بونتي. مارلو االصطالَح هذا واقتبس بيجي ذلك عىل اصطلح كما طويلة لفرتة املستقبل خاللها يُشيد
التقليدية األرضية خاللها تنهار التي األزمنة تلك من «واحد بأنه فيُعرِّفه العرص بني بونتي مارلو يُقابل
البرشية العالقات بناء بنفسه يُعيد أن اإلنسان فعىل الوضع كان ومهما معني، مجتمع أو األمم من ألمة
علَمنا «لقد (ص٤٦٧). موضوَعني.»» حق أو نظام إدارة عىل السيايس اإلنسان يقترص حني الفرتة وبني
أن البلد لهذا أمكن أنه الواقع األمة. فكرة الوضوح بأقىص حددت التي هي الثورة فرنسا أن التاريخ
للثقافة وضعت ولغة الجغرافيا عىل س مؤسَّ متني قومي لواقع بامتالكه عرش السادس القرن منذ يعقد
امللقى ومصريها األمة طموحات تتحمل السيادة صاحبة كانت الدولة أن عن فضًال معينة حضارية ووحدة
وقد املايض يف حية كانت التي الجهوية الحضارات نجاه متعسفة الفرنسية الدولة كانت عاتقها. عىل
بقي الثورة وقبيل لألرايض اع جمَّ جهاز عن عبارة أنها الحكم الكابيسان توىل أن ومنذ باستمرار أثبتت
القومي الوعي وألن قوة، من الجهوية الخصوصيات عليه كانت ملا وجَهني؛ من منقوًصا القومي الحدث
توسيع يف متمثلة للثورة الرئيسية اإلضافة كانت وقد للملك. الوالء مرحلة يتجاوز لم مستوى أعىل يف
املجردة باألمة تتعلق بوطنية الدولة — للملك والء كانت التي الوطنية واستبدال القومي التضامن قواعد
السيادة تحقيق أرادت والتي السلطة عىل الديمقراطية إضفاء أرادت التي العظيمة الحركة هذه إن بحيث
الهامش يف املؤلف ويذكر (ص٣٨). منسجًما» كيانًا بصفتها الفرنسية األمة أن يف وحققت الشعبية
(الدفاع الفاليكانية مبدأ بقوة وأكد أسبانيا وحارب الربوتستانت األمراء مع عرش) الرابع (لويس «تحاَلَف

.(٤ هامش (ص٣٥، بالربوتستانت» الخاص نائط مرسوم ألقى لكنه فرنسا) كنيسة حرية عن
وأن قارٍّ ترابي أساس وجود إنكار يمكن ال أنه شك ال آخر. صنف وهو األملاني، النموذج «وهناك 5

اللغة فكانت مراحل، عىل املوحدتنَي والثقافة اللغة تشكلت ومتى ملتحًما كان الثقايف العرقي األساس
تناقض من فيها وما ألملانيا التاريخية القضية لكن الُفصحى. غوته لغة وأخريًا لوثر أملانية ثم التودسك
معاًشا وكان ضمنيٍّا، محالة ال بقي الذي واضح وعي كل إخماد ذلك عن فرتتب القومية، الدولة فقدان هي
واستمرار الدول د تعدُّ بسبب السيايس الصعيد عىل ُمعاًقا كان لكنه ثقافية تاريخية مجموعة إىل كانتماء
فكري اضطراب جدَّ كما نابليون وإمرباطورية الفرنسية الثورة مع الصدام وجدَّ اإلمرباطورية. فكرة
إىل ووجهتها الطاقات األمور هذه فوترت السيايس. الرَّْكب عن غيابها األملانية العبقرية به عوضت حاٍم
حكم يف الرايش نظام يكن لم لكن الحرية، إىل بالطموح الفكر رجال ربطها التي القومية الدولة تحقيق
جوٍّ يف النازية مع الذروة التوحيد بَلغ وقد الرجعية. القوى ُصنع وِمن نسبيٍّا رخو تركيٍب سوى بيسمارك
(ص٤٨-٤٩). هادئًا» تقبًال الحديث العالم قيم وتقبل الديمقراطي التوازن ضمن ال والهيجان الحدَّة من
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تعميق دون إليها العربية اإلسالمية الشخصية ويُحيل والرشق الغرب يف وتطورها القوميات
األيديولوجية به قامت الذي نفِسه بالدور قام الذي التوحيد يف الشخصية هذه لجذور

القوميات. النصهار بالنسبة املاركسية
مثل الحديثة أو الوسطى العصور من سواءٌ الغربيني املؤلفني إىل اإلحاالت وتكثر
وسارتر ومردال واشبنجلر وفرويد وماركس وأوغسطني وسرييل وأوريجان سنسناتوس
الحسني عىل جائر وحكم تعسف من املقارنة وجه يف مما بالرغم الرومان مع رصاعه يف
وسرييل أوريجان بأثر املسيحية مرص وتُوَصف للحكم! متعطًشا كان بأنه ووصفه شهيًدا
أوغسطني القديس العربي املغرب يف العربية الثقافة يف ويتساوى خلقيدونية. ومجمع
يعتمد القومي للوعي أساسية قاعدة باعتباره والتاريخ باشا! الدين وخري َخلدون وابن
«زاوية مثل أعجميٍّا التشبيه كان ولو حتى بالرضورة الشبنجلر شهادة عىل بالرضورة
عند أيًضا بل محمد الرسول عند فقط يوجد ال اإلسالم يف بالعمل النظر واقرتان املدخن!».
وهم» «مستقبل يف فرويد إىل باإلحالة إال يتم ال اإلسالمي العربي الشعور وتحليل ماركس.
يشعر الذي وهو العبارة، ركيَك الَفهم صعَب االستشهاد كان ولو حتى بونتي مريلو وإىل
طريق عن العربي والعالم سارتر طريق عن الخلق ووصف كبري، بقرب نحوه املؤلف
الثقافة إىل اإلحالة طريق عن أيًضا يتم البعث أيديولوجية عن الحديث إن بل مردال.6
والهيجلية برونربغ عفلق ميشيل تأثر يف أو التاريخية، للمادية إنكاره يف سواءٌ الغربية؛

إن البناءة. الطاقات كل عىل وحدتها املتحدة الواليات دعمت أنجلوسكسونية لغوية بوتقة من «انطالًقا
وإىل توحيدية كونية رسالة مرشوع إىل أي املاركسية، األيديولوجيا قوة إىل يستند السوفيتي االتحاد تماُسك
املهاجرين. ملوجات القومي للتجذير تجاوز هناك األوىل الصورة يف قرون. عدة تراكم الذي للتأخر تحدٍّ
االتحاد يرتكب منها والتي مسبًقا املوجودة الشعوب لفسيفساء تجاوز فهناك الثانية الصورة يف أما
اإلنساني يندرج بها معينة دائرة يف يتطور لكي القومي للحدث املجاَل واحد آٍن يف ترك وقد السوفياتي.

(ص٧٠). الكلمة» لهذه هيغل أعطاه الذي املعنى حسب ترضيته ويجد
عن الرومان اقتلعه الذي Cincinnatus سنسناتوس يُشبه يكن ولم للحكم متعطًشا كان حسينًا «وإن 6

عىل بقوة أثر الذي أوريجان بحضور سابًقا (مرص) تأثرت «وقد (ص٣٩). دكتاتوًرا» ونصبوه محاربته
وكانت خلقيدونية، بنتائج موَلعة العامة وكانت اإلسكندر. أصيل سرييل مع باالشرتاك املسيحية تطور
الدين خري َخلدون، ابن أوغطسني، «القديس (ص٣٢). البيزنطيني» والحكام األساقفة خصومات يف تُساهم
فيما اشبنجلر يُسميه الذي ذلك هو مبارشة محسوسية واألكثر وجودية األكثر التاريخ «إن (ص٧). باشا»
(ص٤٥). ثالثة» أو جيَلني إىل َعوًدا األجداد مالحم تستعرض بواسطته حيث املدخن زاوية تاريخ أظن
حينًا تنجح الحركة إن بونتي مريلو «قال (ص٨). وماركس» محمد عند املحدد للعمل النظرية «مصاحبة
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بطيِّ يتعلق فيما له ونقٍض بمالرو استشهاد من تسلم لم الخاتمة حتى والشخصانية.7
غموًضا أكثَر آخر الغامضبيشءٍ اليشء تعريف إن الالهوت.8 صفحة بطي التاريخ صفحة
الحايل اإلسالمي العربي الشعور مكونات إحالة فإن وبالتايل التعريف، قواعد مع يتفق ال
اإلحالة أن مع غموًضا، أكثر يشء الغامضإىل لليشء إحالة هي الغربي الشعور مكونات إىل

املطلوب. التوضيح عىل يُساعد الثقايف الرتاثي املخزون إىل أو املعاشة التجاِرب إىل
العامة األحكام يف سواءٌ اإلسالمية؛ العربية الشخصية دراسة يف التغريب مظاهر وتبدو
فمن العامة. املراجع يف أو املصطلحات بعض يف أو والعصور التاريخ إىل النظرة يف أو
ثقافيٍّا العربي املغرب وتقدم العربي املرشق تقهقر أنَّ من املؤلف يقوله ما العامة األحكام
الثقافة باع من ينهل لم العربي املرشق أن إىل يرجع إنما — بذلك جدًال التسليم مع —
حني يف الحداثة، عن وقطعه القديم يف املرشق أغرق مما العربي املغرب نهل ما قدر الغربية
الحكم هذا ومثل االثننَي. بني مازًجا والحداثة التقليد ملشكلة حلوًال قدَّم العربي املغرب أن
كما حدود، املايضبال القرن منذ الغرب عىل املرشق النفتاح وذلك معكوس، وضع عىل يقوم
يف عامة ِسمٌة القديم يف واإلغراق الفرنسية. الثقافة عىل فقط وليس متنوًعا كان انفتاحه أن
املرشق يف وضوًحا أكثر والجديد القديم بني املزاوجة إن بل سواء. حد عىل واملغرب املرشق
ازدواجية إىل املزاوجة فيه تحولت الذي املغرب يف منه اإلصالح حركات يف وضح ما عىل

(ص١٢٢). تستمر» أن عليها كان لو كذلك تكون أن يجب لكن قيمة، واألكثر ا حقٍّ األكثر دائًما ليست
«مستقبل كتابه يف بارعة بصورة فرويد قال «وكما (ص١٢٩). كبري» بقرب نحوه أشعر الذي «وهو
طريق عن العربي العالم «وعن (ص١٣٤). سارتر». طريق عن الخلق عن «الحديث (ص٢١٢). وهم»»

(ص١٨٧–١٩١). مردال»
مثل متباعدة مؤثرات وتلتقي تتجاور (البعثية) «وفيها (ص٦١). التاريخية» للمادة البعث «إنكار 7

دون املجردة للعاملية إدانة الشاب هيغل من بإيماء تجد مونييه. بها أتى التي والشخصانية الهيغلية
الحياة مفاهيم ولعل العاملية. تُحقق األمة إن القائلة الفكرة وأيًضا مبارش. التقاءٍ عىل التدليل يُمكن أن

(ص٦٣). هيغل» من كذلك متأتية تاريخي حيوي اتجاه من نجد ما عامة وبصفة واملصري
حني الوسط هذا يف التحلل عىل كلها قادرة لكنها الكوني، وتشكل بينها فيما الخصوصيات تنصهر «ولن 8
الالهوت التاريخ عوَّض فإذا الالهوت. صفحة طوينا قد نكون أن بعد التاريخ صفحة طوينا قد نكون
يخلف فلن — له ونقًصا بمالرو استشهاًدا وذلك — فحسب املتعايلَ الكائَن التاريخي الكائُن يُعوض حني
وسيكون ذوبان. بل تركيب يُوَجد لن وعندئٍذ التاريخية. الكائنات املصري يمتصُّ حني إال التاريخ الكوني

(ص٢٢٤). كياننا» سيكون مصرينا أن كما مصريَنا بتمامه كياننا
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عن دفاًعا الرتاث مثَّله الذي القديم وبني املستعمر ثقافة مثََّلته الذي الجديد بني ورصاع
العرص يف الشواُم قدمه ما يُشابه العرص هذا يف العربي املغرب يُقدمه وما الوطنية. الهوية
من عديدة جوانب تردَّد التي اللفظية الشقشقات من قريبًا منه البعض يُصبح املايض،
جزءًا اإلسالم يعترب املؤلف فإن والعصور للتاريخ بالنسبة أما الالتيني. الحي ثقافات
الغرب فتاريخ الحضارات، لكل كمقياس الغرب يتبنَّى وكأنه الوسيط، العرص تاريخ من
فاملؤلف وعصورها. الحضارات لكل تاريخ هي واملعارصة والحديثة الوسطى وعصوره
عن املؤلف يتحدث أطراف. مجرد سواها ما تجعل والتي األوروبية املركزية ضحية يقع
خالل العربية البالد يف الدولة ِبنْية وعن املتوسطي، الرتكي واإلسالم الوسيط العرص إسالم
ويُسقط امليالدي التاريخ املؤلف يتبنَّى الحديثة العصور ويف والحديث. الوسيط العرص
وعن امليالدي، السابع القرن يف اإلسالم ظهور عن فيتحدث الهجري، التاريخ حسابه من
الربجوازيات، املؤلفمصطلح ويستعمل السادسعرش.9 القرن يف املسلمني خليفة السلطان
أما املعارص. العربي الفكر يف وشيوعه املصطلح الستقرار نظًرا الصغرى والربجوازية
بني فمن .١ : ٧ كنسبة األجنبية املراجع إىل العربية املراجع نسبة فإن املراجع إىل بالنسبة
١٧ منها األجنبية باللغات مرجًعا ١٤١ مقابل يف عربيٍّا مرجًعا ٢١ هناك مرجًعا ١٦٢
العربي االسترشاق نسبة وبالتايل أوروبيني، ملسترشقني مرجًعا ٤٧ عرب، ملفكرين مرجًعا
ومحمد واألفغاني الطهطاوي مؤلفات املراجع يف تدخل وال .١ : ٣ األوروبي االسترشاق إىل

اإلسالمية! العربية الشخصية دراسة يف أمني وقاسم عبده
والثقافة الغربي التاريخ استعمال هو الكتاب إىل توجيهه إذن يُمكن نقد أهم إن
اإلسالمية العربية الشخصية لفهم باستمرار إليه اإلحالة تتم مرجعي كإطار الغربية
ذلك إرجاع ويُمكن املوضوع. لتحليل نظري كأساس «التغريب» وهو العربي واملصري
والثقافة العربي املغرب يف املثقفني األخوة بني العالقة طول األول رئيسيَّني. سببنَي إىل
تتم حتمي مرجعي كإطار ثقافته يف يظهر الغرب جعل منها الفرنسية خاصة األوروبية
لبنان. يف خاصة الشوام اإلخوة لدى وحديثًا قديًما الحال هو كما باستمرار إليه اإلحالة

عىل األمم فسيفساء وضع حيث رئيًسا الوسيط العهد تاريخ «كان (ص٧). املتوسطي» الرتكي «اإلسالم 9

«وأصبح (ص١٥). «(…) للميالد السابع القرن عرب مثل عرب نحن «فهل (ص٣٢). الحيوية» أراضيها
خطوطها رسم الوسيط العهد آخر «وإن (ص٣١). عرش» السادس القرن من املسلمني خليفة السلطان

(ص٣٩). عرش» التاسع القرن إىل عرش السادس القرن من بتونس «ولنتمثل (ص٣٨). األولية»
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األول) (الجزء فلسفية دراسات

الفرنيس، الجمهور مخاطبة إىل ويهدف الفرنسية باللغة مكتوب أصًال الكتاب أن والثاني
عامة الغربي للقارئ يُمكن حتى رضورية الغربية الثقافة إىل اإلحالة أصبحت وبالتايل
ويرس بسهولة العربي واملصري اإلسالمية العربية الشخصية يفهم أن خاصة والفرنيس
للجمهور العربية باللغة أصًال الكتاب كان ولو وثقافته. تاريخه إىل املستمرة وباإلحالة
بالثقافة استعواضها ولتم الغربية الثقافة إىل املستمرة اإلحالة هذه ظهرت ملا العربي
تقريبًا إليها املوضوعات إحالة يسهل والتي العربي القارئ يعرفها التي اإلسالمية العربية

لألفهام.
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وغياب االسترشاق حضور ثامًنا:
الرتاثاإلسالمي

فيعتمد األوروبي االسترشاق خالل من ولكن مبارشة، اإلسالمي الرتاث املؤلف يُحلل وال
جب يُحاور كما بواتييه. معركة إىل وبالنسبة أسبانيا يف للمسلمني خ كمؤرِّ فلهاوزن عىل
كاردينار تصور تطبيق ويرفض الديني. الفكر جمود هو االنهيار أسباب بأن رأيه Gibb
التاريخي املنهج يظهر كما العربي. العالم عىل وباألَوىل الحارض الوقت يف الغرب عىل
ذاتي «نقد األول محوره يف املسلم العربي اإلنسان عن الخامس الجزء يف االسترشاقي
بجاك االستشهاد ويتم والتاريخ. اإلسالم بني الخلط فيه يتمُّ حيث ذاتية» واستنقاصات
واملصري الشخصية بني الفصل باستحالة يتعلق فيما Eric weil إيريك عبارة يف بريك
الشخصية عىل ودراساته جرينباوم استرشاق نوع من استرشاقي فالكتاب التاريخي.1
من ذلك يعني بما االنهيار ومسار السقوط عوامل ًدا محدِّ التاريخ يف اإلسالمية العربية
الخاصة ثقافته عن واستئصاله للتجزئة وتكريس عليه وحقد املوضوع تجاه عدوانية
وفارس املغول، مع ك والرتُّ الغرب، مع اإلسالم عام، مرجعي كإطار الغرب إىل وإحالته

حضاري. أو ثقايف تمايز بال وأملانيا وإنكلرتا فرنسا مع والهند والصني
العروبة إىل يميل أنه إال اإلسالمية العربية الشخصية يتناول الكتاب أن من وبالرغم
الذي املغرب أهل تصور هو مما أكثر الشام أهل تصور وهو اإلسالم، إىل يميل مما أكثَر

(ص١٤٥– ذاتية» واستنقاصات ذاتي «نقد (ص١٥٦). كاردينار (ص١١٣)، جب (ص٣٤)، فلهاوزن 1

بمعنى القول بريك لجاك يحلو كما الفعل عن الكائن فصل تروم التي الثنائية تلك بالفعل «وهو .(١٥٤
(ص٩). يف» إيريك عبارة يف كما الوضعية عن واألنا التاريخي املصري عن الشخصية فصل



األول) (الجزء فلسفية دراسات

من املؤلف وينتقي القومية. هو متوسط عنرص تدحل دون بالوطنية اإلسالم فيه اتحد
يلتقي وبالتايل قديمة، إسالمية ال ُمحَدثة عربية قراءة ويقرؤه موقفه، يُؤيِّد ما التاريخ
اإلسالمي العالم مقابل يف العربي العالم عن يتحدث الذي جديد من االسترشاق مع املؤلف
العنرصية، للنَُّعرة وإذكاء بالعرب، وللمسلمني باملسلمني للعرب ورضبًا للتجزئة تكريًسا
مرشوًعا يُمثل فكالهما العروبة أو اإلسالم كان وسواءٌ بالدين. وليس بالِعْرق للثقافة وربًطا
إنكار إىل الكتاب ينتهي وبالتايل الشعوب! تأباها لوحدة وفرًضا املفتوحة األمم عىل للهيمنة
الغربية والثقافة الضيقة اإلقليمية الشوفينية إال تبقى وال ثانيًا، اإلسالم ثم أوًال العروبة

املهيمنة.2
العربية الشخصية يف الرئييس ن املكوِّ وهو تماًما، غائب فإنه اإلسالمي الرتاث أما
النقلية العقلية أو العقلية أو النقلية اإلسالمية والعلوم معدومة. األوىل املصادر اإلسالمية.
الفرنسية: عن مرتجمة األخرى هي وكأنها خاطئة إحداها مذكورة، قرآنية آيات ثالث غائبة.
اإلسالم. قلب القرآن بأن اعرتافه من بالرغم أمواتًا!»3 هللا سبيل يف ُقِتلوا الذين تظننَّ «وال
ويُحاول القرآن. يف والطبيعة العقل اكتشاف ويرفضمحاوالت العلمانية إىل املؤلف ويدعو
األسطوري العطاء إىل باللجوء التوراة لروايات القرآن بتشويه القائل االسترشاق تهمة دفع
األوائل وروَّادها اإلصالحية الحركة أما آخر.4 استرشاق عىل اعتماًدا الديني للضمري املشرتك
اإلسالمية الحركات لدى وروَّادها البنا وحسن رضا ورشيد عبده ومحمد األفغاني مثل
كلها عبده محمد إىل املؤلف فيها أشار التي القليلة واملرات تُذَكر. تكاد ال فإنها املعارصة؛

بني يختار أن وعليه ذميٍّا، يكون أن للعربي يُمكن «ال الخراج كتاب يف يوسف أبي قول املؤلف يذكر 2

جزيرة يف كدين لإلسالم إال يسمح «ال أنه لقاعدة عمر خط ويذكر (ص٢٧). املوت.» أو اإلسالم اعتناق
اإلسالم «ارتبط التاريخي». اإلسالم مصري عن األوىل بالدرجة املسئول هو العربي العنرص وكأن العرب
املفتوحة» األمم عىل سلَّطوه الذي الهيمنة مرشوع يف برز ما وهو األموي والعرص الراشدين الخلفاء منذ
مفتعلة وبصورة الخارج من املتفرق العالم هذا عىل معينة وحدة فرضت التي العرب «وبالد (ص٢٨).

(ص٨٤). املنترشة» اإلسالم رسالة التاريخ يف لنشأتها الخاص الطابع بسبب وذلك نوًعا؛
[عمران: يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال أنه املؤلف يعني 3

(ص٤٢). [١٦٩
ألن لألمور؛ قصرية نظرة عن طبًعا ناشئ بالتوراة ذكرها ورد التي األحداث شوَّه القرآن إن «القول 4

التوراة لطريقة العادلة بطريقته وصاغه الديني للضمري املشرتك األسطوري العطاء من اقتبس القرآن
ص١٣٣). ،٢٠ (هامش الحقيقة» صعيد عىل
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اإلسالمي الرتاث وغياب االسترشاق حضور ثامنًا:

والعالم اإلسالمي املجتمع هناك أن يرى الذي األصويل االتجاه نقد مثل رافضة؛ نقدية
امليادين كافة يف محرًكا دوًرا للدين أن اعتبار ونقد لوجه، وجًها واقعنا سياق يف الحديث

والعلم!5 العقالنية عىل وباعثًا
صاحبه شجاعة عن يكشف إنما الكتاب فإن يشء، كل من وبالرغم النهاية، ويف
يل يبدو كان الذي العجز «ذلك اإلنجاز، ملعجزة تحديًا املغامرة» هذه «اقتحام يف ورغبة
عن له يبحث فاملؤلف وبالتايل (ص٥) أعم» بصفة املغربي املفكر بل التونيس للفكر سمة
من املتغربني تيار بأكمله، تيار عن يكشف النهاية يف ولكنه املغاربة. للمفكرين مسار دور
اإلسالمي بالرتاث التحاًما أكثر آخر قومي وطني تيار مقابل يف والتاريخ االجتماع علماء
اكتشاف محاولته فخًرا يكفيه ذلك ومع لألسماء، ذكٍر دونما العربي باملرشق ارتباًطا وأكثر

القومي. وعينا يف الغائبنَي والتاريخ اإلنسان بُعَدِي
فهم املغاربة؛ اإلخوة عىل الهجوم أو األخطاء تصيد العرض هذا من القصد ليس
يف الالمعني املفكرين أحد مع حوار يف الدخول القصد إنما أصدقاء. منهم وكثري زمالء،
بدا الذي جعيط هشام الصديق لألخ ووطني ثقايف لواجب وأداء الشقيق، التونيس الُقطر
الُقطر، تونيسَّ العربي» واملصري اإلسالمية العربية «الشخصية املثري كتابه خالل من يل

الثقافة. غربيَّ اإلقليم، مغربي

سياق يف الحديث والعالم اإلسالمي املجتمع هناك أن عبده محمد عند األصويل االتجاه مثًال رأى «فقد 5

غريب كجسد الحديث العالم ويدمج اسمه عىل يُحافظ أن املجتمع هذا عىل عيب لوجه، وجًها واقعنا
ومرونة إمربيالية إنها يُحركه. الذي االستيحاء من أكثر القوة عىل كإشارات املادية ظواهره يف وباألحرى
عبده، محمد ألفكار نقًدا رسمنا أن لنا سبق «وقد (ص١٠٤). دفاعية» وخطة حرب وحيلة األبدي اإلسالم
التي امليادين كافة يف دافًعا محرًكا دوًرا للدين أن االعتقاد عىل أرصَّ الكبري الشيخ أن ذلك إىل ولنُِضف
يف مفيًدا وعمله تفكريه كان املستقل. الترشيعي واالبتكار العلمية والطريقة العقالني الفكر عادة يشملها
للعامل سيطرة كلِّ خارَج يُتابعه أن ويجب سريه يُتابع عقالني هو ما أن يُدرك ال منا َمن لكن عرصه،
ممارستهما أسس عن يبحثا أن السياسية والعقالنية للعلم فليس وهكذا الديني. بواسطة تربير وكل الديني

(ص١١٢). واإلنسان» الكون مصري يخص فيما فريًدا فكريٍّا ثريًا القرآن كان لو حتى القرآن يف
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