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ىلحداث ة�أ�صيلة
حاج ةالفك رالعرب يالإ�سالم ي�إ 

1

إن اإلنسان بطبيعة تكوينه ووجوده ،ومبا له من وعي بذاته وشعور
مبسؤوليت ه ف ي مجتمع ه الصغير والكبير  ،يسع ى باستمرار لتطوير نفسه
وجتديدحياته،وفقمايتيحلهعصرهوإمكاناته،وفينطاقماتقتضيه
شروطالتقدمالتيالتتنافىمعالفطرةومتطلباتهاالبشريةالضرورية،وال
سيمام عاإلميا نباخلالق ،وف يإطارمايحف ظللفر دحريت هوكرامته ،وكذا
تأوبعيدة.
للجماعةقريبةمنهكان 
بفيالبحث
وهولك ييحققذلك،يحتا جإل ىفكرمعاصر ،وعملدائ 
توجمي عالواجهات ،سياسية
فاملستويا 
عمايفرض ههذاالفكرعل ىمختل 
واقتصادي ةواجتماعي ةوثقافية ،مباتتضمن ههذهالواجه ةاألخيرةم نفكر
وأدبوفن،وماتستوجبكلهام نإبداع.
نيألكادميي ةاململك ةاملغربي ةالت يعقدتأيام2 6-
ضقُدمف يالدورةالرابع ةواألربع 
.1عر 
 24منيناير2 017م،فيموضــــوع:«مناحلداثةإلىاحلداثات».
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وحتىيتسنىلهذااإلنسانأنيعيشعصرهويتصرففيالتعاملمعه
ي عل ى نحو ما يحق ق ل ه ما يصبو إلي ه م ن تقدم
عل ى النحو اإليجابي  ،أ 
ورقيوازدهار،فإنهملزمبأنيعتمدعلىالصحيحمنماضيه،وأنينفض
سفق طم نإدرا كمايتطلع
الغبارع نالبال يمن هوالفاس د ؛مماميكن هلي 
إليه،ولكنكذلكمناالنفتاحعلىالعالمومافيهمنجديد،ومايحدث
فيهم نتغييرومايستطيعأنيغنيهبه.
وليس املقصود باجلديد ما يزخر به هذا العالم من ابتكارات مادية
واختراعاتتكنولوجية،مماغالبًامايكونميسرًالالستهالكوفياملتناول
اليوميلعمومالناس،ولكناملقصودبالدرجةاألولى،هومايتصلبالعنصر
الثقافي ،مبا يقتضي من مواقف نحو مكونات الذات ،وخاصة ما يتعلق
ثأول هارتباطبه.
بالتاريخوالعاداتوالتقالي دوكلمايشكلالترا 
ت وما ُ يكونها ويتحكم فيها من
وهو ما يستدع ي مراجع ة هذه الذا 
وعيوذهنية،معاعتبارمدىاستعدادهاللتحررمنالسلبياتوالشوائب
التي راكمها ذلك التراث ،وكذا التحرر مما يكبل املالك له في عالقته
ي يتفو ق عليه  ،ويهيم ن بنم ط ثقافت ه وسلوك ه .ويزي د فيوهمه
باآلخر الذ 
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بعاملية هذا النمط وإنسانيته ،ويدفع بغير قليل من مفكريه إلى االنشغال
فجهو دعديدةف يمحاول ةفهم هوح لإشكاالت هبقص دمواكبته.
ب هوصر 
ىواألجدربهمأ نيبذلواهذهاجلهو دويركزوهاعل ىالبحث
وكا ناألجد 
فيقضاياهمالتراثيةالتييتركونلآلخرينـوهمفيالغالبخصومـأن
ش والتشوي ه واالستفزاز واإلثارة  ،ورمبا بهدف
ض التشوي 
يهتموا بها بغر 
التخويفوالتهديد.
منخاللهذهالرؤيةننظرإلىاحلداثةالغربية) (Modernitéواملواقف
ى تكون
املتخذة إزاءها وإزاء ما بعدها  ،وإل ى إمكا ن إيجا د حداث ة أخر 
البديل الذي يخرج الفكر العربي اإلسالمي من احليرة التي تستبد به
ي يعانيه  ،و ال سيما بع د أ ن لم يوف ق ف ي ح ل إشكالية
ب الذ 
واالضطرا 
األصالةواملعاصرةالتيقضىفيمناقشتهازمنًاغيريسير.
ني نتأم ل مدلو ل احلداث ة الغربي ة ـ وق د تطل ق عليها مصطلحات
ح
أخرىكالعصرنةـجندأنهارتبطبالتحديث )(Modernisationالهادف
ضالفكري ،ف يسيا قماكا نمالئمًاملرحلة
إل ىالتنويروالتجدي دوالنهو 
يحملت هالقرو نالوسطى ،بدءًامن
فالذ 
ظهورها ،وه يتتحررم نالتخل 
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سلطانالكنيسةوطغياناإلقطاع،إلىكلمظاهرالتأخرالتيطبعتهذه
القرون.
ولعلها نشأت أول األمر في بدايات القرن السادس عشر مع ظهور
الكنيسةالبروتستانيةوالثوراتالتيقامتفيموازاتها،فلسفيةوصناعية
تمع هعل ىامتدا دهذه
وسياسية ،مواكب ةبوادرالنهض ةالغربية ،ممابرز 
الفترة ،أسماء مثل كوبرنيك) ، (Nicolas Copernic 1473-1543ولوثر
)،(Martin Luther 1483-1546وبيكــون Bacon 1561-

(Francis

)، 1626وكَــــاليلي)، (Galilei 1564-1642وديكـــارت�(René Des
)،cartes 1596- 1650ونيوتن)،(Isaac Newton 1642- 1727وفرويد
)1856-1939

 ،(Sigmund Freudوآخرين .ثم لم تلبث أن تعززت

ببعضاالجتاهاتكالوجوديةواملاركسي ة .وقدتكوننشأتقبلذلكبزمن
ى ي د كَوتنبرغGutenberg
طوي ل م ع ظهور املطبع ة عل 

 .(Johannes

) 1397-1468بل إن من الدارسني من يؤرخ لها مبنتصف القرن التاسع
  ف ي فرنسا عل ى ي د الشاعر بودلير

1821-

(Charles Baudelaire

) ،1867انطالقًا من االجتاه الرومانسي الذي سرعان ما شمل مجاالت
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حضاريةوثقافيةمتعددة،معاإلشارةإلىأنمصطلحهالميستعملإالفي
أوائ لالقرنالعشرين،مرتبطًاببعضاألشكالاألدبي ةوالفنية.
ت مالئم ًة للبيئ ة األوروبية  ،فإنها
ت هذه احلداث ة ق د ظهر 
وإذا كان 
كذلكتزامنتمعامل ّدالرأسماليواحملاوالتاالستعماريةاألولى،ومعما
عرفه العرب واملسلمون من انهيار ،بدءًا من سقوط األندلس ،إلى القضاء
علىالدولةالعثمانية.
ف مفهوم هذه احلداثة  ،م ع ما
ي يكتن 
ض الذ 
وعل ى الرغم م ن الغمو 
يستدعي من استفسارات وإثارات نقدية ،فإنها تبقى حرك ًة أو نظري ًة
أو مذهبًا أو منهجًا يقوم عل ى رؤي ة فلسفي ة تعتم د الثورة عل ى املاضي،
ت عقدي ة وقيم أخالقية
ت ديني ة ومسلما 
بتاريخ ه ومبا في ه م ن مقدسا 
ومنجزات تراثية ،وكل ما هو موروث ثابت ،وكذا الثورة على احلاضر
بسياستهواقتصادهوثقافته،معالدعوةإلىإطالقحريةالتفكيروالتعبير،
بقص دمراجع ةاملنظوراملتداو للإلنسا نوالطبيعة ،والسع يإل ىالسيطـــرة
عليهمــــاوعقلنة) (Rationalisationكلذلك.
وهيانتقاداتجعلتاحلداثةتتعرض-حتىعندالغربينيأنفسهم-
ض .وتكف ياإلشارةإل ىأ نهذه
فمتباينة ،منهاماهومؤي دوماهوراف 
ملواق 
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ثأ نأعقبتهاحركة«مابع داحلداثة)(Postmodernisme»
احلداث ةلمتلب 
ت ف ي احلقيق ة ناقض ة لها ورافضة  ،إذ
ت تطورًا لها  ،وإ ن كان 
 الت ي غد 
عكست معظم االنتقادات التي وجهت لها وما فجرت أو نتج عنها من
ب .وهي بذلك حتاول تصحيح بعض وجهات النظر ،أو
أزمات وحرو 
تكميلمارأتهناقصًافيها،معإعطاءأهميةكبرىللنقد.ثمإنهاجتاوزت
موقف احلداثة من الدين إلى الدعوة إللغائه ،داعية إلى استبعاد احلق
املطلقواعتبارهغيرموجود ،وداعيةكذلكإل ىالنسبيةف يكلشيء.
تالت ينادت
تج لاملقوال 
وهكذاتبدوهذهاحلرك ةال َبعدي ةوق دنقض 

يإل ىالفوض ىوالعدمية
بهااحلداثة ،منذرةمباق دُ يوص لإل ىالالنظام ،أ 
ب م ن اآلخري ن واالنفتاح
ب إل ى االقترا 
.وه ي م ع ذل ك تزعم دعوة الغر 

عليهم،معأنهالمتفضإل ىغيراملزي دمنالعداءوالصراع.
وإننا حني نتأمل احلداثة من منظور عربي إسالمي ،ومبوضوعية كذلك،
جند أنها قد ارتكبت أخطاء حني ض ّيقت رؤيتها للعالم ،من خالل منظور

لهعبرالبيئةاألوروبيةوماأنتجتمنحضارةوثقافة،متجاهلةأومنكرةما
عرفتهوتعرفهبيئاتأخرى،وخاصةماكانللعربواملسلمنيمنتقدمحضاري
تعليهانهض ةالغرباحلديثة.
وثقافيكا نم نأهماألسسالتيارتكز 
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بعض
ثمإنناجندهاقدنظرتإلىالتقدموالرقيمنزاويةماديةساندتها ُ
األفكار الفلسفية التي لم تعن باإلنسان ،من حيث تكوينه وطبيعة وجوده
وحاجاتهوتطلعاته،وبرؤيةشموليةتبتعدعنالفرديةالتيأصبحتطاغية
زج
عليه،فكانأنفككتعالقاتهوأزالتماكانبينهامنحميمية،في ٍّ
بهفيخطمخالفملستلزماتهفيحاضرهومستقبله،وسعيلش ّدالشعوب
التيكانتمستعمرةإلىالنم طالفكريوالسلوك ياملوروثمناالستعمار.
هذا باإلضافة إلى طابع العلمانية ) (Sécularisationالذي اعتمدته
علىحساباجلوانبالقيميةوالروحية،داعيةإلىضرورةالتخلصمن
ف البدائية.
الدين  ،باعتباره مجر د وهم  ،ب ل آف ة مرتبط ة مبرحل ة التخل 
وهي إلى جانب ذلك ،تركز على الطعن في اللغة واملقدسات ،بدءًا من
القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف وما يرتبط به من سيرة ،وكذا
الطعن في التشريعات اإلسالمية وأحكامها وما توسلت به من مناهج
وضوابطومعايير.
فظهورالصحوة
تخل 
وهوماأفض ىبطبيعته ،إل ىنتائ جعكسي ةكان 
ف القر ن املاضي) العشرين( ، والت ي كان
ت من ذ منتص 
الديني ة الت ي انطلق 
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الظن أنها اخلالص من كل ما أصاب األمة ،وأنها بذلك ُت َع ّد اإلعالم

بانتهاء عهد احلداثة الغربية ،ليس فقط بالنسبة لإلسالم ،ولكن حتى
بالنسبة للديانات السماوية األخرى ؛ مما عبرت عنه حركات وأنشطة
ت املتدين ة وال
ت وغيرها  ،مما عرف ه ويعرف ه واق ع معظم املجتمعا 
وكتابا 
سيمااإلسالمية.
تع نهذاالوض عظاهرة
ثمجا لذكرها ،نتج 
سهذاالبح 
بلي 
وألسبا 
ب مهلك ة تعان ي اليوم
ى إل ى حرو 
ف واإلرهاب  ،مما أد 
ف والعن 
التطر 
ويالتهاشعوبالبلدانالعربيةواإلسالميةوغيرهامنالشعوباملستضعفة،
تواعي ةبذلك ،أمغير
ىاملتقدمة ،سواءأكان 
وتعانيهاكذل كالدو لالكبر 
ىبتدميراآلخرين.
واعيةبهوهينشو 
أنفسهم
وعل ىالرغمم نك لهذهاملآخ ذواالنتقادا 
تالت يواج هالغربيو ن ُ

بها هذه احلداثة ،فإننا حني ننظر اليوم إلى واقع الفكر العربي اإلسالمي
ونتأملموقفهمنها،فإننانالحظاجتاهاتمختلفةميكنحصرهافياآلتي:
أو ًال:االرمتاءف يأحضانهابإيجابياتهاوسلبياتها ،م عاإلحلا حعلى
ضمايحمل همن
توللماضي ،والدعوةإل ىالتخل يعن هورف 
التنكرللمقدسا 
حضارةوثقافة.
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ثانيًا:رفضهاجمل ًةوتفصي ًالملاتدعوإليهفيفصلالعلمعنالدين،
واالنسالخعنالذاتومكوناتهاواختياراتها،وخاصةمايغنيهذهالذات
م نثوابتومقومات.
ضسلبياتها،
ثالثًا:اإلميا نبها ،م عالنظرف يإمكا نترميمهابإلغاءبع 
ومحاول ةترشيدهابأفكارفلسفي ةوأخالقي ةإلضفاءالطاب عاإلنسان يعليها.
رابعًا  :تعويضها بحداثة تستند إلى األصالة في مختلف مكوناتها،
لكن بوعي عميق وفكر متطور ومناهج عقلية .وهو ما نقصد إليه في هذا
البحث.
بواملسلمني ،الذي ننظروا
نيواملفكري نالعر 
ضاملبدع 
وم ناملالح ظأ نبع 
بوالتقديرمتأثري نبحركتها ،كان
إل ىاحلداث ةالغربي ةبكثيرم ناإلعجا 
التوجهاتالتنصيرية
مماساعدهمعلىذلكظهورحركةالترجمةوبعض ّ
واملؤسسات املاسونية .وهم في سياق هذا التأثر ،يبدون متطلعني إلى
اقتباس هذه احلداثة وتبنيها ،غير منتبهني إلى السلبيات التي ال ميكن
للفكرالعرب يواإلسالم يأ نيتقبلها ،و السيمامايتعل قمنهابالدي نوالقيم
والتراث والتاري خ .ولعل أهم جانب جذبهم إليها ما يتصل باألدب على
ف القرن
ت بدايات ه ف ي منتص 
العموم والشعر عل ى اخلصوص  ،مما ظهر 
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ب والشعراء واملفكري ن ف ي العرا ق والشام
ض الكتا 
العشري ن عل ى ي د بع 
واملهجر ،ثم في أقطار املغرب العربي بعد ذلك وإلى اآل ن .إال أنهم في
الغالبتعاملوامعاحلداثةوهميقتبسونهاكسلعةاستهالكيةلميدرسوها
بجد ،ولم يتعمقوا حقيقتها إلدراك ما فيها من إيجابيات وسلبيات.
وعندنا أن شيوع مثل هذا التأثير ،وخاصة بني األجيال الصاعدة ،كان
ـ إلى جانب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ـ من بني
األسبابالتيجعلتاملجتمعاتالعربيةواإلسالميةتفقدقدراتهاالذاتية
وخصوصياتهااملتميزة،وتنقادبسرعةإل ىاإلحبا طواالنهيار.
وتأكيدًا ملا سبق ،وقبل تناول بعض معطيات احلداثة األصيلة التي
يدعوإليهاهذاالبحث،البدلناأننشيرإلىأنرفضالسيرفيركاب
احلداثة الغربية نابع من اختالف ظروف نشأتها في الغرب مع وضع
العالم العرب ي واإلسالم ي وواق ع مجتمعاته .وهو واق ع ـ عل ى ما في ه من
ت تتصل
ت وثواب 
ت م ن قيم ومقوما 
س ما لهذه املجتمعا 
ت ـ يعك 
اختالال 
بالدينواللغةوالتراثوالتقاليد،ومالهاكذلكمنمتسكواعتزازبحريتها
وكرامتهاوحقوقهاالسياسي ةواالقتصادي ةوالثقافي ةواالجتماعية ،وتطلعها
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الطبع ي واملشرو ع للتقدم والرق ي واالزدهار  ،وكذا ألداء رسالتها والقيام
بالدوراملنوطبهافيالعالماملعاصر.
تإيجابي ةف يجوانبها
فإل ىذل كأ نهذهاحلداث ةالغربية ،إذاكان 
يضا 
التنويرية واإلبداعية ،فإنها في جوانب أخرى وعلى يد بعض املتعاطني
س عن
ث بالعق ل والعلم وحري ة التفكير وإبعا د النا 
ت غير عب 
لها  ،ليس 
إنسانيتهم.وهيبهذاتقودهمليسفقطإلىاالغتراب،ولكنإلىاخلراب
والفناء،مماأخذالعالمالعربيواإلسالمييعيشويالتهاملدمرة .وقديصيب
بآثارهالتخريبي ةم نيدع يالقوة ،إذامااستمرف يغرورهوطغيان هوجبروته.
فعوائ قكثيرة،
عل ىأ نالوصو لإل ىإيجا دحداث ةأصيلة ،ق ديصاد 
منها:
أو ًال  :أننا لم ندرس تراثنا في أصوله ومرجعياته بعمق يجعلنا ندرك
ت الت ي تشوب ه وه ي كثيرة  ،حت ى يتسن ى لنا
حقائق ه ونص ّفي ه م ن السلبيا 
إدرا كهذهاحلقائق،سواءعل ىمستوىالفكرأواملنهج.
ثانيًا:أننالمنتمكنبع ُدمنتعاملنامعالدينـوهوهنااإلسالمـمبا
بمتجدد
تاجتهادي ةوخطا 
بب هالعصر ،م نخال لتشريعا 
يجعلنانواك 
ومضمو نلهذااخلطابوكيفيةأدائ هوتبليغه.
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ثالثًا:ثمإننارغمموقفنااملبدئيمناحلداثةالغربية،فإننالمنتعمقها
فع نانحرافاتها
ف يأبعادهاالعلمي ةوالعقلي ةعل ىالنحوالصحيح ،للكش 
وماتعرضتلهمننقد،واكتفينابالتقاطمظاهرهااملاديةوبعضمالمحها
البراقة؛بلزدنافنظرناإليهاباعتبارهامنتوجًاأوروبيًافياألصل،دون
مراعاة ما ينافسه ،مما تقدمه حداثات أخرى ،وال سيما منها األمريكية
واألسيويةالتيالشكأنهاأخذتتتفوقعلىماقدمهاألوروبيون،والتي
ميكناالستفادةمنهافيإنشاءاحلداثةاألصيلةالت ينطمحإليها.
إن الفكر العربي اإلسالمي الذي نسعى به إلى التحديث ،يبدو اليوم
فيحاجةأكثرمنأيوقتمضى،إلىمراجعةتبدأمننقدالذاتبجرأة
نيأسباب
يشعوربالنقص ،حت ىتتب 
وشجاع ةومعرف ةصحيحة ،ودو نأ 
التأخرالذييعاني ه .والبدلهذهاملراجعةأنمتسمختلفجوانبتلك
التوسع
املعرفة،وأنتخضعملتطلباتالبحثالعلمي،معاستحضارمدى ّ
يبلغت هعلومالعصرمبناهجهاومستجداتهاف يك لميدا ن .وهو
الهائ لالذ 
ض إعادة
ث ومتداول  ،مما يفر 
ما يستلزم عدم االقتصار عل ى ما هو متوار 
قراءتهواإلضافةإليهحتىيالئمالعصر،وقبلذلكتصفيتهمنالشوائب
فواالنحطاط.
التيعلقتبهعلىامتدادفتراتالضع 
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ت الفكر العرب ي اإلسالمي،
ف مجاال 
ثم إ ن مث ل هذه املراجع ة ملختل 
ينبغيأنتبدأبتجديدالوعيباحلاجةإلىاالجتهادالفقهيفيالقضايا
احلقيقيةالتييثيرهاواقعاملرحلةاملعاصرةبتحدياتهاملتعددةواملتنوعة،
ت هامشي ة  ال تزي د ع ن كونها تركز التخلف
بعيدًا عما يفتع ل م ن مشكال 
وتبعثعلىاإلحباط.
وذلكممايستلزمخطابًاجديدًا–كماأشرنام نقب ل -عل ىأ نيقومبه
علماءالدي ناملؤهلون ،بتعاو نوتنسي قم عسائرالعلماءواملفكري نوالباحثني
منمختلفالتخصصات،الشاعرينبنبضمجتمعاتهموماهيفيحاجة
إليه ،ويكون ـ أي هذا اخلطاب ـ قادرًا مبعرفة وشجاعة ،على إقناع
مكونات املجتمع كافة ،مما لن يتسنى إال مبا هو جامع ومشترك بني
العربواملسلمني،وبعي ٌد،تبعًالذلك،عنكلطائفيةأومذهبيةأوعرقية
ت ومتز ق وتنشر العداوة والبغضاء وتقو د إلى
م ن شأنها أ ن تفر ق وتشت 
الصراعوالصدام.
رئيسحلداثة
ولعلناأننلحفيالبدءعلىالقولبأنالدينالذيهومرمى ٌ

الغربُ  ،ي َع ُّد مبا يشكله من مفاهيم وتعاليم وتشريعات وقيم وممارسات
ىوتصورات ،أما نالفر دوأم ناملجتمع ،فيشعرك لمنهماـوهوينتمي
ورؤ 
19

صوالعام ،ومبكانت هف يهذاالوجو دومايتحم لفيه
إلي هـبوجودهاخلا 
منرسالة .فهوبهذاحافظللوجدان،وباعثللطمأنينةالنفسيةوالعقلية،
ومحقق للتوازن مع الذات ومع الكون وما يخفي هذا الكون من غوامض
ت يعجز العلم ع ن جتاوزها ما لم يتسل ح باإلميان .وال
ت ومجردا 
وغيبيا 
يخفى أن احلاجة إلى هذا اإلميان غدت ملحة في املرحلة الراهنة التي
ت املعرف ة ومستجداتها أوجًا يكا د يهد د آدمي ة اإلنسان  ،إ ذ يساعده
بلغ 
ـأياإلميانـعلىمواجهةمادياتاحلياةوأزماتهاومايتولدعنهامن
معاناة .وتتفاقم هذه األزمات ـ كما هو احلال اليوم ـ حني يواجه الدين
مبنينكرهأويحاربهأويثيرحولهفتنًاالتلبثأنتبعثاحليرةوالقلق
ت .وق دتؤثرعلى
فالديانا 
نيم نمختل 
ساملؤمن 
ف يالنفوس ،مبافيهانفو 
ٍ
اعتراف
بهذهالديانات ،ف ي
نيأصحا 
تالت يينبغ يأ نتكو نب 
العالقا 
أساس هالتسامحواالحتراموالقدرةعل ىالتحاوروقبو لاالختالف.
ُ

وهذاعلىعكسمايرىالداعونحلداثةالغربومابعدها،إذيتهمون

الدينبتخلفالشعوباملتمسكةبهـكماذكرناسابقًاـفيحنيأناملصدر
الرئيس لهذا التخلف ،ليس في الدين أو التراث أو الثقافة ،ولكنه في
كامنفياالختالالتالسياسيةواالقتصاديةالتيأنتجتها
الدرجةاألولىٌ ،
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أنظم ة متحكم ة ف ي غالبيتها  ،وكذا ف ي فش ل هذه األنظم ة وعدم توفيقها
ف ي تطبي ق الدميوقراطي ة والعدال ة االجتماعي ة وحقو ق اإلنسا ن عل ى النمط
تاقتباس هدو نفهمحلقيق ةمراميه ،ب لدون
الغربي ،وماإليها ،مماحاول 
إرادةأورغبةفيهذاالفهم،فض ًالعنالتطبيق.
ثم إن الدين هو الذي يجعل اإلنسان على صلة بخالقه وخالق الكون
واملتحكم فيه ،يحبه وميتثل له على النحو الذي يجعله يقوم بواجباته
ب لنواهيه  ،ويجعل ه بذل ك في
ويلتزم بأدائها  ،ف ي طاع ة ألوامره واجتنا 
عالقةرفيعةمعخالقه .وهيعالقةتسموبهو ُتعلمهباستمراركيفيتعامل
مبني
مع الله ومع نفسه ومع الناس بسلوك ،إن لم يكن مثاليًا ،فهو ٌّ
علىقيمتشعرهبضرورةاالبتعادعناملدنسات،واالقترابمنكلماهو
مقدس،ممايحققلذاتاإلنسانمايتطلعإليهمنرفعةوعلو .ثماليلبث
أنيشعربأنمايؤديهمنعباداتهومايقربهإلىالعالمالالمرئيالذي
ض األسرار
ب منه  ،يتصوره ويدر ك بع 
هو املقدس ؛ ب ل جتعل ه وهو يقتر 
والغوامضالتيالتفسيرلهاكاملوت.
ي يشعر املنتم ي إلي ه بحريت ه التي
و ال ش ك م ع هذا أ ن الدي ن هو الذ 
 ال حت ّدها إ ال العبودي ة لله  ،ف ال يطغ ى و ال يتجبر  ،ب ل يتسام ح ويتعايش
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ويحسمبنهوأضعفمنهويرأفبه .وبذلكيتحققلهامللمحاإلنساني
س بأي ة فلسف ة أو أي
ي  ال ميك ن أ ن يتحق ق إ ال بالدين  ،ولي 
الشمول ي الذ 
نسقعقليكيفماكان.
واحلديثعنالدينيقودإلىمسألةالقيمالتيُ تع ّدفياملنظوراإلسالمي

ش وجوده
مرتبط ًة به  ،إ ذ يوج ه السلو ك وف ق قواع د جتع ل اإلنسا ن يعي 
االجتماعيبأخالقمعروفةلهادالالتهاعلىمستوىاألفرادواملجتمعات.
ومناملؤكدأنخلفهذهاحلقيقةيكمنالتعارضالذييشعربهاملسلمون
فيسلوكهماليوم،بنيتلكالقواعدوماغدا،لألسف،شائعًايفرضنفسه
على األجيال ،من ممارسات توصف عن حق بأنها الأخالقية ،أو أنها
منافيةللشرعوللتقاليداملؤسسةعليه.
سباعتباره
واجلديربالذكروالتنبي هأ ناإلسالميحتا جف يالنظرإليه ،لي 
مجرددينفقط،أييتضمنتشريعاتوأحكامًاوقيمًا،ولكنباعتبارهكذلك
تاريخًاوحضارةوثقافة،معمايتطلبهذااالعتبارمنجتديد،باالجتهاد
فقضاياهـوف قماسب قالقو لـإلمكان
ف يالشريع ةوف يغيرها ،وف يمختل 
جعلهقادرًاعلىاالستجابةملستلزماتالعصر،أيحلاجاتاملسلمنيفي
تواصلهممعاآلخرين.
هذاالعصروعالقاتهمفيمابينهمأوفي ُ
22

س حلداث ة الغرب  ،فإنا ندعو
ي هو مرم ى آخر رئي 
ث الذ 
أما ع ن الترا 
إلى االعتناء به واعتماده ،باعتباره ذاكرة األمة ومرجعها وحافظ هويتها
وإرثها،وجامعماأنتجتبعبقريتهاطوالاألزمنةوالعصور،مبرزًاخالصة
حضارةهذهاألم ةوثقافتها .و ُيع ّدثمرةنبو غاألجيا لاملاضية  ،الفر قفيه

ف الف ن واآلثار  ،وما هو قائم
ب ومتاح 
ني ما هو محفو ظ ف ي خزائ ن الكت 
ب 
أمامنا م ن مظاهر عمرانية  ،وكذا ما هو ح ي ماث ل ف ي حياتنا باملعايشة
ت شعبية  ،وما إليها مما يحتاج
ت وتقالي د وإبداعا 
واملمارسة  ،م ن عادا 
بدوره إلى املراجع ة لتصفيته من الشوائب التي تراكمت عليه ،بعيدًا عن
املباهاةبهوالتفاخر،ولك نلالستفادةمن هفيجتربتنااحلاضرة.
ومثلذلكنقولهعنالتاريخوأهميته،إذلميكنمنقبيلاملصادفةما
عاشته الدولة أو الدول اإلسالمية عبر مختلف احلقب ،قبل أن يتعرض
املسلمونلالنهيارواالستعمار.ولميكنمنقبيلاملصادفةكذلك،ماعرفه
التاريخ في ظل هذه الدول من ازدهار حضاري وثقافي كان ،باعتراف
ب .هذا مع
أساس النهضة التي عرفها الغر 
مؤرخي الغرب املنصفنيَ ،
العلمأنأنظمةتلكالدوللمتكنمنوذجية،بلكانتفيمعظمهاتعاني
تسياسي ةواقتصادي ةواجتماعية ،لع لف يطليعتهاعدم
تومشكال 
تناقضا 
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القدرةعل ىحف ظوحدةاألمة ،وعل ىمواصل ةاالجتها دالفقه يوالتشجيع
عليه ،وبالتالي على متكني العلماء من حرية كانت ال شك ستسعف في
حتقيقه.
ت أو
عل ى أ ن اعتبار التاري خ يقتض ي مراعاة تأثيره عل ى تقدم املجتمعا 
تأخرهاوالعواملالفاعلةفيذلك .وهومايستوجبأنتكونهذهاملراعاة
قائمةعلىمنهجنقديمنشأنهأنيفضيإلىحتديثهذاالتاريخ،أي
جعلهقاب ًالليكونأحدمقوماتاحلداثةاألصيلةاملرجوة .وفيسياقهذا
االعتبار للتاريخ ،ينبغي أن نستحضر وجودنا في املنطقة املتوسطية التي
شهدتحضاراتمتقدمةوثقافاتمزدهرةـأوروبيةوعربيةإسالميةـمما
نيعل ىتاريخنااملشتر كوحذري نمما
ضعليناجميعًا ،أ ننكو نحريص 
يفر 
قديشوههأويزيفتراثه.
إن احلداثة األصيلة التي ندعو لها ـ وكما يوضحها الوصف باألصالة
ت الهوية
ي عل ى مقوما 
ـ ترتكز وينبغ ي أ ن ترتكز عل ى هذه األصالة  ،أ 
اإلسالمي ة بجمي ع مكوناتها وروافدها العربي ة واألمازيغي ة وسائر التيارات
تفيهاوأغنتها ،بدءًام نمرجعيتهاالديني ةوالقيمي ةوالتراثية،
الت يصب 
سفق طللحفا ظعل ىتل كاملقومات ،ولك نكذل كـوكماقلناوأعدناالقول
لي 
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ى قرون
ف مد 
ـ لتصفيتها مما شابها وما تراكم عليها م ن فسا د وحتري 
عديدة  ،ثم لتطوير الصال ح منها والنظر ف ي إمكا ن مالءمت ه م ع ما يبدو
ث مناهجها العقلية
لنا إيجابيًا ف ي احلداث ة الغربية  ،و ال سيما م ن حي 
اجلديدة ،وماق ديكو نمفيدًالناف يبحوثناالعلمي ة .وهذادو نإغفا لما
ت العلم والعقل  ،يوم كا ن الغرب
عرف ه الفكر العرب ي اإلسالم ي ف ي مجاال 
تاجله لوالتخلف.
غارقًاطوالقرونهالوسطىفيسبا 
نتوسع في إبراز جوانب من هذه املجاالت ،فإنه يكفينا
ومن غير أن ّ

أن نشير إلى ما في القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف ،من تنويه
ثعل ىاستعمالهما .وهومابرزب هـعل ىسبي لاملثال
بالعلموالعق لواحل 
ـ علماء الكالم منذ القرن الهجري األول ،أولئك الذين تناولوا مبعرفة
ني هـؤالء
ت الل ه وصفات ه وعالقتها باحلوادث .وم ن ب 
وحرية  ،قضي ة ذا 
يـذكرمعب دب نخـال داجلـهن ي )تـ8 0هـ) ،وغـيال نب نمسـلمالدمـشقي
)تـ105هـ)،واحلسنالبصري )تـ110هـ)منالقدرينيالذينآمنوابحرية
اإلنسان.وف يمقابلهماجلع دب ندرهم )تـ1 17هـ) ،واجلهمب نصفـوان )
ق127هـ)،مناجلبرينيالذينكانواَ ي ُح ّدونمنهذهاحلرية.
25

وامتدادًا لهؤالء املتكلمني ،ظهر املعتزلة الذين تناولوا قضية احلرية
والعدل ،وما يتميز به الله تعالى من صفات جعلَتهم يقفون عند صفة
الكالم،فاعتبروهامحدثةوقالواتبعًالذلك،بأنالقرآنمخلوقغيرقديم.
الهذيل الع َّالف )تـ
وكان بعضهم متأثرًا بالفلسفة اليونانية ،أمثال أبي ُ

النظام) تـ 2 31هـ( .ثم ظهر ف ي مقابلهم
226هـ( ، وإبراهيم ب ن س َّيار َّ

ي معتد ل أعانهم عل ى إعطاء صياغ ة عقلية
األشاعرة الذي ن كا ن لهم رأ 
للعقيدة بلورها أبو احلسن األشعري (تـ 324هـ( .وكان من أعالمهم أبو
بكرالباقالني )تـ403هـ(،وعبدامللكاجلوينيامللقببإماماحلرمني (تـ
438هـ(.
وفيسيا قهذهاحلرك ةالعلمي ةالعقلي ةنفسها ،سيتجلىاجتاهفلسفي
تل هعناي ةفائقة
ي )تـ2 60هـ(، وكان 
فب نإسحا قالكند 
برزفي هأبويوس 
ب الفلسف ة اليوناني ة وترجمتها وشرحها ف ي مز ج لها
ض كت 
ص بع 
بتلخي 
بتعاليماإلسالم.كمابرزفي هأبونصرمحم دالفاراب ي )تـ3 39هـ(، وكانت
ت أرسطو وأفالطو ن وا َألفلُوطينية  ،م ع االهتمام بإشكالية
ل ه عناي ة بكتابا 
األلوهية وعالقة احلق سبحانه بالعالم ،في توجيه لفلسفته نحو غاية
معينةهيالسعادةالت يخصصلهاكتاب«املدينةالفاضلة».
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س واملغرب  ،وعلى
ى هذا االجتاه الفلسف ي عن د أعالم األندل 
وسيتقو 
رأسهم أبو الوليد محمد بن رشد احلفيد )تـ 595هـ( الذي كان مبرزًا
ف ي علوم كثيرة  ،وخاص ة ف ي الفلسف ة الت ي عم ل فيها عل ى شر ح مؤلفات
أرسطووإصالحترجمتها.وكانلهالفضلالكبيرفيتقريبهاألوروباعبر
فبـ«الرشدية».واجلديرباإلشارةف يهذااملجا لالعلم ياملتحرر،
مايعر 
أن بعض علمائه كانوا حكماء ،إذ كانوا يدعون إلى عدم إشاعة بعض
القضايا الدقيقة والعميقة التي قد تشوش على عامة املسلمني .ولو اتسع
املجالألضفناإشاراتإلىماكانللعربواملسلمنيفياملشرقواألندلس
واملغرب من سبق علمي في الهندسة والرياضيات واجلغرافيا والطب
واالجتماع وفي االكتشافات املتصلة بالعمران ،وحتى في املوسيقى وما
ب وفنون  ،مما يد ل عل ى ما بلغت ه احلرك ة العلمي ة والعقلية
إليها م ن آدا 
بعبقريتهم وإبداعاتهم ،وما كان له تأثير كبير على نهضة الغرب .وإنه
فاإلدريســـــ يالسبتي )تـ5 60هـ
ليكف يأ ننذكرأسمـاءمث لالشــــري 
(فياجلغرافيا،وعبدالرحمنبنخلدون (تـ808هـ(فيعلماالجتماع،
وقبلهماابنسينا )تـ428هـ(فيالطبالذيكانألففيهابنرشداملشار
إلي هكتاب«الكليات».
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علىأناالهتمامبهذااجلانبالتراثياليعني،ونحننتطلعحلداثة
أصيلة  ،أ ن جنع ل هذه احلداث ة تنحصر ف ي ذا ك املاض ي وتنغل ق على
نفسها ،بل نريدها أن تكون متفتحة على كل احلداثات املستنيرة عبر
الالئ قم نأنساقهااملعرفية ،مبافيهااحلداث ةالغربية ،وأ نتكو نحاملة
ثهووف يجمي عأبعاده.وبذل كتكون
لرؤي ةشمولي ةتراع ياإلنسا نم نحي 
م ع أصالتها وانبعاثها ف ي أحضا ن الفكر العرب ي اإلسالمي  ،مالئم ة لفكر
آخر،إميانًامنهابتعددمظاهرالفكراإلنسانيوتنوعها،وقبو ًالمنهاكذلك
لالختالف وضرورة األخذ والعطاء .وهذا هو ما لم تراعه احلداثة الغربية
التي نبعث من مجتمعات في مكان وزمان معينني ،وكانت غير موافقة
ملجتمعات أخرى ،بل إنها حتى ملجتمعات نشأتها ،لم تعد صاحلة،
وفتحتاملجالملابعدهاكماأشيرقبل.
ييخامرنابظهورحداث ةأصيلة ،فإنه
يم عك لالتفاؤ لالذ 
وم عذلك ،أ 
ينبغيالتنبهإلىالصعوباتالتيقدتواجهاملفكرينالذينيتقاسمونهذا
تمايكم نف يمنظوربعضهمللتاري خوالتراث،
التفاؤل.م نهذهالصعوبا 
ضم عأي ةحداثة .ومنهممن
ضويتناق 
مم نيرو نأ ناعتمادهماق ديتعار 
يرىإمكاناعتمادالدينفيحدود،شريطةالتعاملمعنصوصهاملقدسة
28

مبناهجعقليةجتعلتلكالنصوصبعدجتريدهامنقدسيتها،قادرةفي
نظرهم عل ى التالؤم م ع احلداث ة الغربي ة أو غيرها  ،حت ى يكو ن لها موقع
ف يالعامليةالتيينشدهاالغربم نخاللحداثته.
واحلقأنالعامليةأواإلنسانيةالتعنيفقطماعنداآلخراملتفوقالذي
تمح ٍن،حتى
يريدأنيفرضمنوذجهكام ًال،أوأنيتحكمفيماعندغيرهِ ب ُّ

ص املقدس ة  ؛ ولكنها
ف م ن النصو 
يواف ق هذا النموذج  ،كما يكشف ه املوق 
ت األخرى  ،بهوياتها وما لها من
تقتض ي أ ن تضم كذل ك ما ف ي احلداثا 
خصوصياتقديكونمنهاماهومشتركمعغيرهوماهومختلفعنه،إال
أنهفيالنهايةيغنيهذهالعاملية،والسيمافيمجاالتالقيموالثقافة،
يالطرف
مبافيهامايتعل قباملعتقدات.وهومالميدرك هالطرفا نمعًا ،أ 
ببعض
ييري دأ نيتب عولوعل ىحسا 
فالتاب عله ،أوالذ 
املتقدموالطر 
ني يظ ن أ ن العاملي ة ثابت ة  ال تتغير و ال تتطور
ت ذاته .وك ال الطرف 
مقوما 
وال تتجدد ،في حني أن كل شيء مبا في ذلك ما يتصل بالدين ،قابل
للتحديث،طاملامتتاحملافظةعلىثوابت هومكونات هاألساس.
وبعد،فإنأهممايتطلبهجناحاحلداثةاألصيلةالتيَ يدعوإليهاهذا

البحث،هوأنيقتنعالعربواملسلمون-شعوبًاوأنظم ًة -بإمكانقيامها
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واحلاجةامللحةإليها،وأنتكونلهماإلرادةفيذلك .وهومايستلزممن
نيبهذهاحلاجة ،أ نيتبنوها -ك لم نجانبه -بالدرس
املفكري ناملقتنع 
والتحليل والنقد ،حتى تكتمل رؤيتها وتتبلور ثم تطبق بعد ذلك ؛ على
أال يكتفوا مبجرد املوافقة الشكلية عليها .هذا إن لم يتخذوا منها موقف
يل نيتحقق.
فويعتبروهام ناحللمالذ 
الرفض ،أوينظرواإليهاباستخفا 
ونو ّد أن نضيف أنه لن يتسنى للحداثة املرجوة أن تنتج وتثمر في

املرحل ة الراهن ة وفيما نتو ق إلي ه م ن مراحل  ،ما لم نلتزم برؤي ة مستقبلية
تراعيجميعمتطلباتحتقيقهذاالهدف،بدءًامنتكويناألجيالاحلالية
واملقبلةملسايرتهاواالندماجفيهاواملساهمةكذلك.وهومايستوجبإعادة
النظرجملةوتفصي ًالفيبرامجالتربيةوالتعليممبقرراتهاومناهجهاوطرق
أدائها،حتىتنغرسقيمتربويةومعرفيةجديدةفيالنشءالصاعد،على
يدمعلمنيوأساتذةمنمختلفمستوياتالتدريس،علىأنيكونواكذلك
مكوننيومؤهلنيبهذاالتكوينملواكبةهذهاحلداثةاألصيلةوإغنائهاباملزيد
منالدراساتالعلميةاملقنعة،والسيماعلىصعيداجلامعةومراكزالبحث.
مهمايكن ،فإنناجميعًاف يحاج ةماس ةإل ىاالقتنا عبضرورةحتديث
كلشؤوننااخلاصةوالعامة،انطالقامنأنالتحديثفيحدذاتهظاهرة
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فرغمالعوائ قالت يغالبًاما
يمجتم عو الينبغ يأ نتتوق 
فف يأ 
 التتوق 
فاملسيرأوحتو لدو نتصحي حاألوضا عالفكري ةومراجعة
تعم لعل ىحتري 
املظاهرالواقعيةواملوروثة.
بعليه ،إ ذيتطلب-كما
ييسه لجتاوزهوالتغل 
سذل كباألمرالذ 
ولي 
ذكرنا-إرادةقويةلقبولمبدأالتجديدوالتغييرومواكبةالعصر،فيغير
تهيبمنمراجعةالذات،وفيغيرانبهاركذلكمبستجداتالعصرإلى
ح داالستسالملهاوقبولهاعل ىماه يعلي ه ؛ولك نباإلضاف ةإليها ،مع
امتالك مفاتيح ابتكاراتها والقدرة على إيجاد مسالك بينها وبني املوروث
توالقيمالنابعة
ي الإمكا نلالنفصا لعنه ،وخاص ةف يمجا لاملعتقدا 
الذ 
منها  ،وما هو منسجم م ع الطبيع ة الت ي خل ق الل ه عليها البشر وسائر
الكائنات.
وإنناف يذل كغيرمخيري نو المسمو حلنابالترد دوالتلكؤأوالتراجع،
ت الت ي حتاصرنا والتي
ب عل ى األزما 
ب ل نح ن مضطرو ن إذا أردنا التغل 
يعانيهاعاملناالعربيواإلسالميالذيأخذتتنهارأسسهوتتهدمأركانه.

2

 .2يرجعفيالقضايااملثارةفيهذاالعرضإلىبعضمؤلفاتالكاتب )انظرعناوينهافي
املوقعاخلاصبهحتتاسمهبالعربيةوالفرنسيةواإلجنليزية).
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