العلومَاإلنسانيَةَحتَو َ
عد ََدَمنَالرتاكماتَالفكرَيةَ،
عربَالتاريخَ،أ َدىَإليهاَ ََ
التََكربىَ ََ
هدتَ ََ
ََش ََ
معريفَيتفاعلَمعَ
كنَسقَ َََ
كثياَمنَالعلومَمباَيفَذلكَالعلومَاإلسالميةَ،لتأيتَاحلداثةََ َ
اليتَمشلتََ ََ
خاصةَ ،جتمع َبني َالسياقات َالدينيةَ
معرفيَة َ ََ
فهمها َعرب َأنساق َ َ
التغيات َالعلميةَ ،وحياول َ ََ
تقدي َصورة َمتطَورَة َللحياة َيف َمجيع َامليادينَ،
والفلسفية َواالجتماعيةَ .وكانت َغاية َاحلداثة َ ََ
قرأَعربهاَ
وجعلتَمنَالعقلَوالتجربةَ ََ
أسساَللعلمَوإصالحَاحلياةَالسياسيةَواالجتماعيةََ،كماََيَ ََ
اقعَوالتجربةَ
يشهدَالو ََ
حملَنظرَواستشكالَماَملَ ََ
منجزَديينَ ََ
أيَ ََ
وحياكمَإليهاَ َ،ويَعتربَ ََ
التاريخََ َ،
بصدقَهََ.
َ
ستنَد َإليها َاحلداثة َيف َتش َكلهاَ
اجتماعية َتَ َ
ََ
وقد َتَ َذلك َعرب َآليَات َ َومغ ََذايت َفكرية َو
جَالبيئةَالعربيةَواإلسالميةَ،لكنَ َتَاستيادهَ َوتدويلهَ
ومضامينهاَ،وأغلبَهذهَاملغ ََذايتَنشأَخارََ
مفهوماََكونَياَالََتفهمَاملصطلحاتَإالَعربَعرفَاملتخاطبنيَ
وتوفيدهَإىلَسائرَاجملتمعات؛َليصيَ ََ
مفاهيم َيرادَ
به َأصال َة َمن َأهل َالثقافة َالغربيةَ ،فكانت َاحلرية َوالدولة َاملدنية َوالرتاث َوالتنوير َ ََ
معان َموافقة َهلاَ ،وأخرى َمساملةَ ،واثلثةَ
تدويلها َوتعميمها َعلى َمجيع َالثقافاتَ ،ويت َم َفرض َ ََ
ضَاحلمولةَالثقافيةَهلذهَالكلماتَعلىَمجيعَاملستخدمنيَهلاَعربَوسائلَ
معاديةَومضادةَ،وتَ َفََر ََ
بيتَحجرَوالَوبرَإالَدخلتهَوفرضتَعليهَ
اإلعالمَالكونيةَذاتَالتأثيَالعايل؛َحىتَالَيبقىَ ََ
وروادَالثقافةَللثقافةَ
نفسهاَ،وقدَأ َدىَهذاَالفرضَإىلَاستسالمَقطاعاتََكثيةَمنَمحلةَاألقالمَ َ
تطغَىَالثقافةَالغربيةَ
معارفَ،وماَتستندَإليهَمنَفلسفاتَوأسسَ،وأحياانَ َ
الغربيةَوماَمتليهَمنَ َ
َ
ظهوراَيدركهََكلَمؤم َنََكاتبَوغيََكاتبَ.
علىَمنتحليهاَإىلَح َدَأنَيظهرَعليهمَالتأثَرَهباَ ََ

نسعىَيفَهذهَالورقةَالعلميةَإىلَتبينيَفلسفاتَاحلداثةَاليتََبَنيتَعليهاَيفَبيئةَ
وسوفَ ََ
ونبنيَاملوقفَالشرعيَمنهاَ،وكيفَأنَعدمَاحملاذرةَيفَالتعاملَمعَاملصطلحاتَأ َدىَ
منشئهاَ َ َ،
ََ
سرتة َجناةَ
إىل َنوع َمن َاالستسالم َواالستالب َالثقايف َللممارسني َهلذه َامليادين َدون َاستعمال َ َ
منَالعلومَاإلسالميةَ،أوَإدراكَللخصوصيةَالثقافيةَوماَمتليهَمنَممانعةَأوَصدامَ،وقدَانَبَنتَ
املؤسس َاحلقيقي َهلاَ َ ،ومن َهذهَ
بيئة َنشأهتا َعلى َجمموعة َمن َالفلسفات َتع َد َهي َ َََ
احلداثة َيف َ ََ
الفلسفاتََ:
َ
َ

الفلسفة العقلية:
ال َميكن َاحلديث َعن َالفلسفة َالعقلية َلدى َاحلداثة َمع َإمهال َالفيلسوف َديكارتَ
احلقيقي َللفلسفةَ ،واملؤسس َالشرعي َللذاتية َالغربيةَ ،وقائد َمعركةَ
ََ
(1650م)َ ،وهو َاألب َ
التخليصَللمناهجَالعلميةَمنَهيمنةَالالهوتيةَ.وهذاَالصراعَهوَالذيَأدىَإىلَاصطدامَالعقلَ
كاف َيف َاإلقناع؛ َما َمل َيستند َإىل َأدلةَ
املعريف َابلتنظي َالكنسيََ ،واعتبار َالتنظي َالكنسي َغيََ ََ
يص َدقهاَالعقلَالطبيعي(َ.)1
إثباتَالذاتَاملف ََكرةَمتق ََدمَعلىَ
وجوبَإثباتَمجيعَالقضاايَابلعقل؛َألنَ ََ
ويرىَديكارتَ ََ
إثباتَاخلالقَوالعاملَضرورة(َ.)2

انتهاءََبكانطَ،وكانتََكلهاَ
مروراَبديكارتَو َ
وقدَشهدتَالفلسفةَالعقليةَعدةَتش َكالتََ َ،
حماوالت َللتخَلص َمن َهيمنة َالالهوتية َواألرسطيةَ َ ،وحماولة َلالنتقال َمن َمرحلة َاجلوهر َإىلَ
مرحلة َاألداةَ ،وااللتفات َإىل َسؤال َإمكاانت َالعقل َوحدوده َحسبََكانطَ ،وقد َمتَت َأنسنةَ
العقلَيفَهذهَالفلسفة؛َألنَعصرَاحلداثةَعصرَالذاتيةَعلىَح ََدَتعبيهمَ،وهذهَالذاتيةَعندَ
هيكل َهي َأرضية َاملشروع َاحلداثي َومكمن َمتَيز َعصر َاحلداثة َبسبب َمستني َأساسيتني َمهاَ:
احلريةَوالتفكيََ.
وإضافةَإىلَهذاَثَةَمسةَأخرىَأبرزهتاَالفلسفةَاهلديغريةَوامتداداهتاَيفَفكرَماركينوَ،وهيَ
العقلية َالتقنية َونزوعها َحنو َالسيطرة َعلى َالطبيعة(َ،)3والتخلَص َمن َمجيع َاملغ ََذايت َاخلارجيةَ
املدعاةَ ،واجلنوح َحنو َالذاتية َوالتجربةَ ،وإبعاد َالفطرةََكمصدر َمن َمصادر َاملعرفة َالعقليةَ،
واالنفرادَابحلكمَالعقليَعلىَاألشياءَ،واالستنادَإىلَالتجربةَالبشريةَوماَمتليهَمنَماديةَلألشياءَ،
عقالَطبيعَياَالَيتجاوزَاحملسوسَ،
ومنَهناَاتسمتَالنظرةَاحلداثيةَللعقلَابلتمجيدَلهَ،وجعلهَ ََ
يهتمَابلغيبَوالَمباَوراءهَ،ونظرواَجلميعَاألطروحاتَالدينيةَعلىَأهناَجمَرََدَنظرايتَخاضعةَ
والَ ََ
للتجربةَيفَجانبهاَاملاديَ،ومحلهاَعلىَاحملسوساتَ،ويفَجانبَاملتافيزيقيَالغييبَجمَردَخرافةَ.
(َ)1ينظرَ:املركزيةَالغربيةَإشكاليةَالتكونَوالتمركزَحولَالذاتَ(ص.)71َ:
(َ)2ينظرَ:ديكارتَمبادئَالفلسفةَ،ترمجةَعثمانَأمنيَ(ص.)38َ:
(َ)3ينظرَ:العقلَوالذاتيةَيفَفلسفةَاحلداثةَمنَديكارتَإىلَكانطَ(صَ.)2َ:

وقد َأدت َالنزعة َالعقلية َعند َاحلداثة َإىل َنوع َمن َالفردية؛ َألهنا َيف َشقها َالعقلي َوحماولةَ
إثباتَذاتيتهََكانتَجمَردَردةَفعلَعلىَممارساتَأخرىَأمههاََ:
أوالَ:الطغيانَالكنسيَوفرضَالسلطانَاملذلَللناسَ.
اثنياَ:ثورةَالصناعةَاليتَحدثتَوغيتَحياةَاجملتمعاتَ.
كياانَعاقالَالَخيضعَ
وقدَأ َدىَهذاَالتفكيَأبصحابهَإىلَالنزعةَالفرديةَ،واعتبارَاإلنسانََ ََ
بصفةَعامةَ،ويرفضَاألفكارَاملوروثةَواليتَترىَأنَللمجتمعاتَغاايتَ
لغيَعقلهَأوَلغيَالعقلَ ََ
حمتومةَغيبيةَتسعىَهلاَ،واإلنسانَمسخرَهلا(َ.)4
احملدثةَابلرفضَاملطلقَلكثيَمنَ
وتتَسمَالفلسفةَاحلداثيةَيفَطورهاَالغريبَونسختهاَالعربيةَ ََ
مناقَضةَهلاََكالوحيَوالغيبَ َوماَيفَمعنامهاَ،فالوحيَقي َدَعلىَالعقلَ
اعتبارهاَ َ
املفاهيمَالدينيةَ،و َ
ابلنسبةَهلمََ،كماَأ َنَالغيبَخروجَابلعقلَمنَاملادةَإىلَاألسطورةَ،ويشرتكانَيفََكونََكلَمنهماَ
حياديتَه َامل َدعاةَ ،وجيعالن َمنه َأس ََيا َلألفكارَ
فقدان َالعقل َاحلداثي َ َ
أيَ :الغيب َوالوحيََ -يَ ََاملسبقةَواملعارفَاملعلَبةَاجلاهزةَ،وهوَماَيتناقضَمعَمضمونَاحلداثةَيفَطورهاَالغريبَوميالدهاَ
العريبََ.
تطورَالعلمَ
وقدَأ َدىَسؤالَالعقلَاحلداثيَإىلَنوعَمنَالنسبيةَيفَاحلقائق؛َوذلكَملاَميليهَ ََ
صنع َحضارة َالقلقَ ،مبعىنََ:كيف َيكونَ
والتكنولوجياَ ،فالعقل َاحلداثي َيعتمد َعلىََكيفية َ َ
ذاته َوحميطه؟ َوهدفه َيف َالفهم َهو َفهم َخصوصياته َالثقافيةَ
اإلنسان َمستعدَا َابستمرار َلفهم َ ََ
تقودهََمنَجديدَلتفكيكَخصوصياتهَ
واجلينيةَوالغرائزية؛َلكيَتتحولَإىلَنزعاتَعقليةَجديدةَ َ،
َ
تطورَالعقلَ،أوَبفعلَ
املختلفةَحبثَاَعنَأَخرىَأكثرَمنفع َةََ،مت َك َنهََمنَجتاوزَظرفيةَبنيويةَسببهاَ ََ
أتثياتَنظريةَالتعطيلَالعقليََ.
حبتَهَ ،ومن َمث َفإنَ
والسعادة َيف َالعامل َاملعاصر َاليت َيسعى َاجلميع َلتحصيلها َسعادَة َمادية َ َ
العقل َيرَكَز َعلى َالطبيعة َواملادةَ ،ويبعد َما َسوامها َمن َاألشياء؛ َلعدم َأمهيتهما َيف َالتعاطي َمعَ
الشقَالروحيَوجتاهلهَ.
ويتمَإبعادَ ََ
احلياةَاحملسوسةََ َ،
(َ)4ينظرَ:عنَالدميقراطيةَالليرباليةَقضاايَومشاكلَ،حلازمَالببالويَ(ص.)12َ:

احلداثي َعرب َعصور َمتع ََددةَ ،وهي َاحلاكمةَ
ََ
هذه َالفلسفة َهي َاليتََك َونت َالعقل َاجلمعي َ
منعَنَالنظرَيفَهذهَالفلسفةَجندهاَ
لكثيَمنَتصرفاتهَوتقلباتهَ،ومنهاَينطلقَوإليهاَيرجعَ،وحنيَ َ
خصوصاَ،
ََ
عموماَ ،ومع َالعقلية َالشرعية َ
شك َ-كما َيقول َأصحاهباَ -تتناىف َمع َالتدَين َ ََ
بال َ َََ
وذلكَراجعَإىلَأمرينََ:
أيَمصدرَآخر.
األساسَهلاَ،دونَاعتبارَ ََ
ََ
حموريةَالعقلَيفَالفكرةَوكونهَ
األولََ َ:

يغضَ
والثاينَ:اإلغراقَيفَاملاديةَمبفهومهاَالسطحيَاحملصورَيفَالطبيعةَوماَفيهاَ،والذيَ ََ

النظرَعماَوراءَالطبيعةَ.

خمتلَفَمنَهذهَالناحيةَ،فهوَحيثَََاإلنسانَعلىَإعمالَقواهَاملعرفيةَالفطريةَ
َومنهجَالقرآنَ َ
لالهتداء َوإدراك َاألشياء َعلى َحقيقتهاََكما َخلقها َهللاَ َ ،ويبني َاملقصد َمنهاََ،كما َأن َالعقلَ
املثمرَابلنسبةَللشرعَهوَالعقلَالواعيَملاَحولهَ،املو ََظفَلهَتوظي َفاَشرعَياَإميانَياَ،جيعلَالعقلَ
منسجما َمع َالكون َواحلياةَ ،ويتفاعل َمع َالطبيعة َويتحرك َيف َالعمل؛ َألن َالعالقة َبني َالعلمَ
ََ
الذي َيفرضه َالعقل َوالعمل َعالقة َتالزمَ ،فليس َالعقل َهو َذاك َاملفكر َاألعمى َالذي َحيدثَ
النسبةَبنيَالتصَوراتََ،كماَأنَالعاقلَليسَهوَذاكَالشخصَاملعزولَعنَالك َونَواحلياةَ،القلقَ
بسبب َحتديد َاجملهول َوإدراك َالالمعقولَ ،والذي َحيدث َجدلية َخمتلقة َبني َالعلم َوالعملَ ،بلَ
العمل َيزيد َالعلم َويثبََتهَ ،فليست َاملعرفة َيف َمنطق َالقرآن َمعرفة َنظرية َميكن َفصلها َعن َالبعدَ
العملي َوالتطبيقيَ ،فإذا َحصلت َاملعرفة َعند َاملرء َومل َيقرتن َهبا َالعمل َمل َتعد َتلك َاملعرفة َعندَ
رسوخهاَيفَالنفسَ،وليستَ
تدلَعلىَعدمَ ََ
العارفَمعرفَةَحقيقي َة؛َألهناَبتجَردهاَمنَالعملَ ََ
املقصودةَللقرآنَمطل َقا؛َولذاَيربطَالقرآنَبنيَاملعرفةَوالتأثَرَابحلياةَوماَيسمعَاإلنسانَمماَ
ََ
هيَ
يض ََم ََنَ
َعيَنَ َه ََم َتََف ََ
ىل َالَر َس ََ
{وإَ َذا َ ََمسعَواَََما َأَن َزََل َإَََ
ول َتََرى َأ َ
هو َشاهد َملا َعلمهَ ،قال َسبحانهَ َ:
الد َ
احل ََقَي َقولَو َنَربَناَآمنَاَفَا َكت ب ناَم َعَالش َ
َ
َاه َدين}َ[املائدةََ.]83َ:
َ
َ َ َ َََ َ َ
َم َعَممَاَ َعَرفَواََم ََنَ ََ َ َ
عقلَأرقىَمنَعقلَاإلنسانَالطبيعي؛َألنهَممتزجَابلوحيَ،وهوَرافدَمعريفَ
فالعقلَالشرعيَ ََ
غزيرَالَميكنَمقارنتهَمعَالعقلَاحملصورَيفَاملادةَ،الَمنَانحيةَصنعَالقيمَ،والَمنَانحيةَفهمَ
األشياء َوما َبنيت َعليهَ .ومن َهنا َال َنكون َجمازفني َحني َنقولَ :إن َالعقل َاإلنساين َالعاديَ
وساذجاَ،حىتَعندماَيكونَهذاَالعقلَاإلنساينَ
عقالَبسيطَاَ ََ
ابملقارنةَمعَالعقلَالشرعيَيع َدَ ََ

برهانيَاَوبرَيئَاَمن َاملغالطةَ ،فإنه َال َميكن َمقارنته َابلعقل َالشرعي؛ َوذلك َلعدم َاالنضباط َيفَ
ينبَهَعليهاَإالَالوحيَ،وهذهَاملغذايتَهيَ
األولَ،والتشتَتَبسببَاملغذايتَواملؤثراتَاليتَالَ َ
ما َيعرتف َاحلداثيون َأبهنا َدَوافع َجلميع َاألعمال َالعقلية َاليت َينتجها َالعقل َاحلداثيَ ،أال َوهيَ
املل َذات َوالشهواتَ ،فالعقل َالغرائزي َال َيصلح َللتقييمَ ،وال َإلصدار َاألحكام؛ َألن َالعقلَ
حقيقتَهَوجوهرهَ،فمادةَالعقلَما َدةَمن َعَ،يعينَأهناَمتنعَ
عقالَيفَ َ
ظاهريَ،وليسَ ََ
عقلَ ََ
الغرائزيَ ََ
يؤدي َإىل َاملفسدةَ ،فالشبهات ََوامليوالت َالنفسيَة َتؤدي َإىل َالشهوات َوحتقيقَ
اإلنسان َمما َ َََ
الرغباتَ،معَماَيفَهذهَالشهواتَمنَمفاسدَ،وماَيفَالرغباتَمنَأملَ،فإذاََكانَالعقلَيعرتفَ
بدايةَأبنَهذهَهيَدوافعهَدونَالنظرَيفَالعواقبَعلىَالفردَواجملتمع؛َفإنهَالَميكنَالثقةَفيهَ
عقالَابالعتبارَالشرعيَ
صلَكَبعقلَإىلَالشهوةَوتذليلَاملستحيلَلذلكَالَيع َدَ ََ
مطلقا؛َألنَتو َ
األخالقي؛َألنَالوصولَإىلَاللذةَوتذليلَالعقباتَهلاََ -بغَضَالنظرَعنهاَيفَنفسهاَ-
ََ
القيَميَ
و َ
طيشا َوس َف ََهاَ ،وإال َفما َالفرق َبني َاحملتال َالعاقل َوالسارق َاحلاذق َوبني َاحلكيم َوالعاملَ
يع َد َ ََ
الَ
املتقن َإال َطريقة َتوظيف َالعقل َواالنضباط َمبا َمتليه َالقيمَ .وإن َنظران َإىل َالعقل َجمَرََدا َفإنََ َكََ
منَالرجلنيَعاقلَ،فهذاَوظفَالتقنيةَاليتَصنعَللقتلَواالحتيالَ،وهذاَوظفهاَللحياةَ.وطبقاَ
كل َمصيب َما َدام َعقله َيف َإطار َاحلياة َواملادة َوالنظرية َالفردية َاملعلية َمنَ
للعقلية َالربغماتيةََ ََ:
شأنَالشهوةَواللذةَعلىَحسابَاألخالقَوالقيمَوالشرائعَ.
املهمَأنَ
نفعيَالَوجودَلألخالقَفيهََ َ،
يكسبَاملالَطب َقاَملنطقَ ََ
َوالعقلَالغرائزيَيريدَأنَ ََ
مشروعاَ ،العقل َالغرائزي َال َحيرم َالكذبَ
هم َأن َيكون َمصدره َ ََ
حتصل َعلى َاملالَ ،وليس َامل ََ
ظاهراَلطبعَاإلنسانَ،إالَأهناَخمالفةَ
والغدرَواالنتقامَوماَإىلَذلكَمنَالشرورَاليتَتعتربَموافق َةَ ََ
التبصرَالبعيدَبعواقبَومآالتَاألمورَ،والعقلَهبذاَاالعتبارَ
للتكليفَالعقليَالنابعَمنَالربهانَو ََ
أصالَ،وهوَيفَالقرآنَمرادفَ
عقالَ ََ
ليسَحمرتماَيفَالشرعَ،وأحكامهَالَقيمةَهلاَ،بلَالَيعتربَ ََ
{وأََماَ
للنفس َوالوسواس َوالشيطانَ ،واإلنسان َمطالب َمبعصيته ََواالبتعاد َعنهَ ،قال َسبحانهَ َ:
اجلَنََة َ َه ََي َالَ َمأََوى} َ[النازعاتَ َ،]41َ:وقالَ
ام ََربََََه ََوَهنَى َالنََف ََ
اف ََمَق ََ
َم ََن َ َخ ََ
س َ َع َن َاَهلََوى َفََإ َن َ َ
ور ََرَحيم}َ
يب َ َغَف ََ
يب َإَ َن ََرَََ
وء َإَالَََما ََرَح ََم ََرََََ
س َألََم َارَة َ َابل َس ََ
ئ َنََف َسي َإَ َن َالنََف ََ
سبحانهَ{َ:وَما َأَبَََر ََ
[يوسفََ.]53َ:

سوايَ ،واإلنسان َالذي َالَ
فاإلنسان َالذي َال َيعصي َهواه َوال َيكبح َمجاح َشهوته َليس َ ََ
عاداي؛ َألن َاإلنسانَ
يعرتف َابألخالق َإال َيف َإطار َما َتوفََره َله َمن َمصلحة َآنية َليس َإنساان َ ََ
متديَنَ،الَيتعاىلَعلىَذاتهََ،كماَأنهَيدركَأمهيةَاألخالقَومآالتَ
اجتماعيَ َ
ََ
الطبيعيَهوَإنسانَ
األفعالَ،فالَحيكمَعلىَأمرَإالَمباَيؤولَإليهَ،الَمباَيظهرَمنهَيفَابدئَاألمر؛َوهلذاَفإنَهللاَ
أجراَلإلنسانَيفَمقابلَأعمالهَوأقوالهَونواايهَوتصرفاتهَ،فجعلَالثوابَملنَأطاعَ
سبحانهَجعلَ ََ
هللاَ ،وجعل َاجلنة َملنََكان َمن َالصابرين َوعصى َهواهََ ،وملَيتَبعَاملفسدين َيف َاألرض َأبي َنوعَ
من َأنواع َالفساد َاملادي َواملعنويَ ،وابتعد َعن َالشر َوما َ ََحي ََدث َالقلق َله َولغيهَ ،ومن َذلكَ
شهواتهَونزواتهَاليتَإذاَملَيه ََذهباَابلشرعَوالعقلَاألخالقيَ-وليسَالغرائزيَ-فإهناَتوبَقهَوهتلكهَ،
نفسه َهواهاَ ،واشتغل َابملادة َوظاهرَ
كما َجعل َالنار َوالعذاب َالعاجل َواآلجل َلكل َمن َأتبع َ ََ
احلياة َعلى َحساب َاحلقائق َالكونية َاملطلقة؛ َمن َوجود َهللا َوضرَوَرة َعبادتهَ ،واعتقاد َالرجوعَ
إليهَ،واملساءلةَعنَاألعمالََكَلَهاَ،واعتبارَأنَالَ ََمَن ََكََرَلذلكَواملش ََككَفيهَليسَعاقال؛َإذََكيفَ
نظامَحيكمهَوأمدَ
عبثَاَدونَأنَيكونَهناكَ ََ
َيَع َقلََكو َنَهبذهَالدرجةَمنَالعنايةَواإلتقانَويكونَ َ
كَ
اّللََالَ َملَ ََ
اىلَ ََ
ينتهيَإليهَ،قالَتعاىل{َ:أَفَ َح َسَبتَََمَأََمنَاَ َخلََقنَا َك ََمَ َعبَثَاََوأَنَ َك ََمَإَلََينَاَالََتََر َجعَونَفَتَ َع ََ
ينَََكَفَرواَأَنَ
{زَع ََمَالَ َذ ََ
بَالََعَر ََ
احلَ َقَ َالَإَلََهََإَالََ َهََوََر ََ
َ
شَالَ َك َري}َ[املؤمنونَ،]116َ:وقالَسبحانهَ َ:
اّللَيَ َسي}َ[التغابنََ.]7َ:
كَ َعلَىَ َََ
يبَلَتََب َعثَ َنَ َمثََلَتَنَ بَ َؤ َنََمبَاَ َع َمَلتَََمََوَذلَ ََ
لَنَيََب َعثَواَقَ ََلَبَلَىََوَرَََ
وما َال َيتع َقله َاحلداثيون َطب َقا َلفلسفتهم َوال ََيَسَلَ ََمون َبهَ :أن َهذا َالعقل َالذي َيريدونهَ
حاكماَعلىَالبشريةَملَجتنَالبشريةَمنَقوانينهَإالَالويلَوالدمارَعلىَمستوىَاألخالقَوعلىَ
ََ
مستَوى َاالقتصادَ ،وال َيعرتض َعلى َهذا َالنقد َابإلجناز َالتقين َالذي َمل َيقم َبه َالعلماء َوالَ
الصاحلون؛ َألننا َال َننكر َأمهية َالعقل َوال َوجودهَ ،وإمنا َننكر َأن َتكون َهذه َاألشياء َذريعةَ
أبدعَيفَاجلانبَ
لسطوةَالعقلَعلىَشؤونَاحلياةَاليتَالَميكنَلهَأن َيبدعَفيهاَمبفردهَ،فكماَ َ
التقين َفإنه َأخ َفق َيف َاألخالق َوالسياسةَ ،بل َويف َتوفي َالسعادةَ ،ومل َيكن َمن َعذر َيف َهذاَ
اإلخفاق َإال َتغيي َمفهوم َالسعادةَ ،والعدول َبه َعن َمعناه َالروحي َاحلقيقيَ ،إىل َاملعىن َاملاديَ
وموتَقريبَ،بلَبفواتَمصلحةَآنيةَ،وماََكانَ
ومرضَ ََ
الذيَينتقضَأبتفهَاألشياءَمنَغضبَ ََ
وتضييعا َللحقائقَ
نفسها َ ََ
ابلقيَم َ ََ
هذا َحاله َفإن َحماكمة َالقيم َالدينية َواجملتمعية َله َتع َد َخماطرة َ َ
اداَللمعرفةَعنَاإلنسانَ.
وإبع ََ

التام َبني َالوحي َوالعقلَ
التضاد َ ََ
وقد َأ َدى َالغلو َيف َمفهوم َالعقل َعند َاحلداثة َإىل َاعتقاد َ ََ
حلسَوالغيبَ،فصاراَيفَنظرَاحلداثينيَنقيضنيَالَجيتمعانَوالَيرتفعانَ،فالَيتصَورَعندَ
وبنيَا ََ
احلداثيَإميانَمعَالتطورَ،والَمادةَمعَالغيبَ،ولكيَننهضَابلعقلَالبشريَالَبدَأنَخنرجهَ
بعيدا َعن َقدسَية َاألشياءَ
من َأسر َالوحي َواألسطورة َوالقيمَ ،لنخرج َبه َإىل َاملادة َوالطبيعةََ َ ،
وتسليمها َقبل َإخضاعها َللعقل َوالتجربة َاحلسيةَ ،فالفرد َهو َأساس َاحلياةَ ،وهو َالذي َتدورَ
الفرديةَ،
وحقَاحلياةَهوَمصدرَالقيمَواألخالق؛َألنَمنهَتنشأَاحلقوقَ َ
بعيداَعنَالتنظيََ َ،
حولهَ ََ
ويعيشَاإلنسانََكماَ َيريدَالََكماََيَرادَلهَ،ويعربَعنَحياتهَول َذتهَبوسائلهَوقناعاتهَ،الَوفقَماَ
ميلَى َعليه َ َويَفرضَ ،فهو َيعيشََكامل َاحلرية َيف َعامل َالشهادةَ ،وال َينبغي َأن َيدار َمن َعاملَ
الغيب(َ.)5
التضاد َبني َاحلداثة َوالفلسفة َيف َالواقع َأوالَ،
حجم َ ََ
فهذه َالرؤية َوالفلسفة َالعقلية َتعكس َ ََ
اثنيَا؛َوعليهَفإ َنَالتفاعلَمعَاملفهومَوفقَماَميليهَاملصطلحَالوديعَذوَالداللةَ
ويفَتنظيَأصحاهباَ َ
أقرب َللبله َمنه َإىل َاإلنصافَ ،فاحلمولة َالثقافيةَ
وتساحمَا َ ََ
البسيطة َيع َد َتغافال َيف َغي َحمَلهَ َ ،
للكلمة َووفق َفلسفة َأصحاهبا َقائمة َعلى َاعتبار َالتناقض َبني َالدين َوالعقلَ ،وحتمية َإبعادَ
الدينَعنَاحلياةَومراكزَالتأثي؛َحىتَيتسىنَللبشريةَالقيامَبشؤونَاحلياةَوالنهوضَابجملتمعاتَ
كما َينبغيَ ،فإذا َتبني َهذا َبقي َللقارئ َأن َيدرك َالفلسفة َاليت َينبغي َأن َتطبع َحياة َالناسَ
وحتميهاَوفقَهذاَالتنظيَاحلداثيَ،أالَوهيََ:
فلسفة احلرية:
كانَللكنيسةَمشاركةََكبيةَيفَصنعَاحلداثةَمبفهومهاَالفكريَاملعاصرَ،وذلكَملاَللكنسيةَ
من َممارسات َسيََئة َابسم َالدينَ ،تسبَبت َيف َالنظرة َالعدائية َللدين َمن َطرفََكثي َمن َالثائرينَ
على َالكنيسةَ ،وت َتعميم َهذه َالنظرة َعلى َمجيع َاألداين َبعد َذلكَ ،سواءََكانت َمساوية َأوَ
وروجواَ
جمردَفكرةَاجتماعيةَصنعهاَنفعيونَيفَاجملتمعاتَ َ،
وضعيةَ،وسادَالتنظيَعلىَأنَالدينَ ََ
هلاَ،وأض َفواَعليهاَصبغةَالقداسة؛َلتغطيةَاخلللَاملعريفَوالعقليَاملوجودينَيفَمضامينهاََ.كماَ
(َ )5ينظرَ:خواطرَيفَالليرباليةَ ،لرتكيَاحلمدَ ،مقالَمنشورَجبريدةَالشرقَاألوسطَبتاريخ َ(َ/1َ /30
1428ه).

قامتَاحلركاتَالتحَرريةَابلتأكيدَعلىَمفهومَاحلريةَ،والَيرادَهباَعندهمَاملعىنَاإلراديَالذيَ
مفهوماََكونيَا َذا َمحولة َثقافيةَ
عقدي َبسيطَ ،وإمنا َأرادوا َللحرية َ ََ
يقابل َاجلربَ ،فذلك َمبحث َ ََ
تتجاوزَاملعىنَاللغويَاالصطالحيَالفلسفيَ،ليستقيَمعناهَمنَاملمارسةَاليوميةَاليتَتسعىَإىلَ
تطويره َعرب َاتفاقيات َومفاهيم َتتج َدد َوتتو َسع َيف َمجيع َشؤون َاحلياةَ ،فكانت َاحلرية َابملفهومَ
تنظيماَللعالقةَبنيَاجملتمعَوالدولةَ،وبنيَالفردَواجملتمعَ،وبنيَالدينَوغيهَ،واعتربَ
املدينَتعينَ ََ
عليَاَوحَقاَطبيعيَاَالزماَللوجودَاإلنساينَ،
وخصوصاَحريةَالفردَ-قيمةَأساسيةَ َ
ََ
احلداثيونَاحلريةَ-
فاحلرية َهي َاملبدأ َواملنتهى َوالغايةَ ،وهي َاملنظومة َاملعنية َابحلكم َعلى َاألشياءَ ،وهي َتعينَ
ابختصارََكماَيقولَبعضهم"َ:لإلنسانَسلطانَمطلقَعلىَنفسهَوجسمهَوفكره"(َ.)6
اوتََكبي َيف َمفهومها َوحدودهاَ،
حمورية َاحلرية َيف َالفكر َاحلداثي َإال َأنه َيوجد َتف ََ
فمع َ َ
وبعيدا َعن َالتطور َالداليل َللكلمة َالذي َاستقت َفيه َمدلوهلا َمن َاملمارسة َالفعلية َحلملتهاَ
ََ
ومتكنهمَمنَاحلياةَالقانونيةَالذيَجيعلهمَيصدرونَقواننيَتعكسَمفهومَاحلريةَعندهمَوسعتهَ،
إالَأهنمَانقسمواَحيالَاحلريةَإىلَاجتاهنيَرئيسينيَيفَمفهومهاََ:
االجتاه األول :االجتاه الكالسيكي :وهذاَاالجتاهَيؤَكَدَعلىَأمهيةَاحلريةَالفرديةَاملطلقةَ،

أساساَيفَاحلياةَويفَالعالقةَبنيَاألفرادَوالدولةَ،ومينعَأيَتدخلَمنَخارجَاإلنسانَ،
وجيعلهاَ ََ
فاإلنسانَلهَالسلطانَاملطلقَعلىَنفسهَ،وجمالَالدولةَوسلطتهاَحمصورانَيفَحفظَالسلطانَ
علىَالفردَيفَشىتَجماالتَاحلياة(َ.)7
بديالَعنَاالجتاهَالكالسيكيَبعدَإخفاقَ
االجتاه الثاين :االجتاه العصري :وهوَاجتاهَظهرَ ََ

اقتصادايَبسببَالرأسَماليةَ،وظهَورَنتائجهاَاملدمرةَفيماَعرفَابلكسادَ
ََ
االجتاهَالكالسيكيَ
وحتمل َاالجتاه َالكالسيكيَ
الكبي َعام َ1929مَ ،ونشوب َاحلربني َالعامليتني َاألوىل َوالثانيةََ َ ،
الكثي َمن َأَوزار َهاتني َاحلربني َوتداعياهتماَ ،فظهر َاالجتاه َالعصري َللحداثة َمبفهومه َاجلديدَ
للحريةَ،والذيَمينحَاحلريةَدائرةَأوسعَ،ويتجاوزَهباَانعدامَالقيودَوالضغوطَاخلارجيةَ،ليخوضَ
هباَالصراعَمعَاألعرافَوالتقاليدَاالجتماعيةَواألداينَالسماويةَوكلَماَيعوقَاإلنسانَأوَميكنَ
(َ)6ينظرَ:أسسَالليرباليةَالسياسيةَ،جونَستوارتَميلَ(ص.)128َ:
(َ)7ينظرَ:حدودَاحلريةَ(صَ،)68َ:ومفهومَاحلريةَ(ص.)68َ:

أنَيش ََكلَعقبةَيفَحريتهَ،والقواننيَالَتنالَصبغةَإلزاميةَمنَذاهتاَ،وإمناَمنَجهةَاتفاقَالناسَ
عليهاَلتحقيقَسعادهتمَاخلاصة(َ.)8
والفرق بني املفهومنيَ:هوَأنَاملفهومَالكالسيكيَيسعىَإىلَضبطَاحلريةَابلسلطةَ،بينماَ

املفهومَالثاينَيسعىَالستيالئهاَعلىَالسلطة(َ.)9

وهذا َعنها َيف َطورها َالغريبَ ،أما َيف َطورها َالعريب َفقدََكانت َجمرد َترمجة َحرفية َملا َعندَ
الغرب َبدون َإضافة َأو َاختالف َسوى َيف َالنفسيةَ ،فالغريب َيتعامل َمع َهذه َاملفاهيم َمبنطقَ
املتعايل َواملنشئ َهلاَ ،بينما َالعريب َيتعامل َمعها َمبنطق َالتابع َاملنبهرَ .ومن َأكثر َمن َتكلَم َيفَ
مفهوم َاحلرية َوفلسفتها َمن َاحلداثيني َالعرب َاملفكر َاملغريب َعبد َهللا َالعرويَ ،وقد َخلص َيفَ
تقييمه َللرتاث َبعد َحبثه َعن َداللة َالكلمة َاللغوية َإىل َأن َهلا َعدَة َاستخدامات َيف َالرتاثَ
اإلسالميَ،أمههاَأربعةَمعانََ:
َ-1معىنَخلقيَ،وهوَماَيعنيهَالعربَحنيَيقولونَ:عبدَح َرَ،أيََ:كري.
َ-2معىنَقانوينَ،وهوَمثلَماَيعنيهَالقرآنَيفَمثلَََ {َ:حت َر ََيرَََرقََبَََةَََمََؤََمَنَََة}.

َ-3معىنَاجتماعيَ،استخدمهَبعضَمتأخريَالفقهاءَلإلشارةَإىلَاملعفىَمنَالضرائب.
رقَالكائناتَوقطعَمجيعَالعالئقَواألغيار(َ.)10
َ-4معىنَصويفَ،وهوَالتحَررَالكاملَعنَ َََ

وبعدَتنظيَطويلَرأَىَأ َنَضيقَمعىنَاحلريةَيفَالرتاثَاإلسالميَيؤَكَدَأنَاجملتمعاتَاملسلمةَ
حمصوراَيفَالبعدَالديينَوليسَ
حقيقيَة؛َوذلكَأنَالتدا َولَللكلمةَ ََ
تشهدَحريةَ َ
عربَاترخيهاَملَ ََ
ظلَ ََ
اإلنتاجيَ،وأنَوجهَالتغايرَبنيَاملفاهيمَاإلسالميةَوالغربيةَيكمنَيفَأنَالغربَيتكلَمَعنَحريةَ
ََ
حتملهََكلمةَ"املؤمن"َ
الفردَاملنتجَ،بينماَتتكلَمَالثقافةَاإلسالميةَعنَالفردَاملؤمنَ.هذاَمعَماَ ََ
منَداللةَتلطيخيةَيفَفكرَالعروي(ََ.)11

(َ)8ينظرَ:حدودَاحلريةَ،إيزايَبرلنيَ(ص.)49َ:
(َ)9ينظرَ:املرجعَالسابقَ،نفسَالصفحة.
(َ)10ينظرَ:مفهومَاحلريةَ،عبدَهللاَالعرويَ(صَ)7َ:وماَبعدهاَ.
(َ)11للمزيدَينظرَ:مفهومَاحلريةَ(ص.)12َ:

حماكماَللمصطلحاتَاإلسالميةَعندَحماكمَالغربَاللغويةَ،وحاولَ
وهوَملَخيرجَعنََكونهَ ََ
فرضَالقيمَالغربيةَوما َأملتهَالصراعات َالتارخييةَوحتوالتَاملفاهيمَعلىَالثقافةَاإلسالميةَ،وملَ
َيَلقَأيَاعتبارَالختالفَالبيئاتَوالتحدايتَ،معَرفعهَلشعارَالَواقعيةَوالنظرَيفَالتاريخَواعتبارَ
السياقاتَ،فكلمةَالدينَليسَهلاَإالَمدلولَواحدَ،وهوَماَيفهمَمنَالثقافةَالغربيةَمنَداللةَ
سلبية َللكلمةَ ،ومثلهاََكلمة َالوحي َوالتقاليد َواألعرافَ ،ومن َمث َدعا َإىل َالقطيعة َالعلنية َمعَ
متجاوََزاَالَيتالءمَمعَالقيمَالغربيةَومتطلباهتاَاحلياتيةَ.
الرتاثَاإلسالميَبوصفهَترااثَ ََ
والَشكَأن َاملقارنةَبنيَمفهومَاحلرية َيفَاإلسالمَومفهومهاَيفَاحلداثةَالغربيةَيع َدَ ََخل َفاَ
وغيَذيَمعىنَأوَداللة؛ َ َوذلكَالختالفَالزمانَواملكانََ،كماَأنَمقابلتهاَمبفهومَاحلريةَيفَ
خارجاَإجرائَياَعنَاملوضوعَ،لكنَتعاملَمحلةَالثقافةَالعربيةَأوَاملنتسبنيَ
الدايانتَاألخرىَيعدَ ََ
إليهاَمعَمفهومَاحلريةَالوافدَهوَالذيَينبغيَمقارنتهَ،وهلَجنحواَيفَاحلفاظَعلىَاخلصوصيةَ
الثقافيةَأمَاستسلمواَلضغطَالثقافةَالغربيةَ.

لقدََكانتَقضيةَاحلريةَمنَأساسياتَالفكرَاإلنساينَ،وهيَيفَبعضَجوانبهاَالَيعارضهاَ
عقلَوالَيرفضهاَدينَ،لكنهاَابتتَيفَالفكرَاحلداثيَنفسيةَمنبهرةَابلغربَ،شاحذةَسكاكينهاَ
ورافعةَمعاوهلاَهلدمَالثقافةَاإلسالميةَواعتبارهاَجمردَقيودَعلىَاجملتمعاتَاإلسالميةَ،ويرونَأنَ
التمسكَابلثقافةَاإلسالميةَمرادفَللجمودَواالنغالقَالفكريَوالتموقعَحولَالذاتَ،وصادرواَ
ح َقَاألمةَيفَالتمسكَبثقافتهاَوه َويتهاَ،وطالبواَمنهاَالرتاجعَلصاحلَاملفاهيمَاليتَمتليهاَاحلضارةَ
املدنيةَالغربيةَ.ومنَالغريبَأنَشعارَاحلريةَنفسهَهوَالشعارَالذيَتوىلََكربهَاحلداثيونَ،وقمعواَ
معينَاَوهوَماَاستقرَعليهَيفَبيئةَنشأتهَ،
بهَحقَاألمةَيفَخصوصيتهاَالثقافيةَ،وفرضواَلهَمعىنَ َ
تقيَد َاحلرية َإال َابلقواننيَ ،فاحلَرية َال َتضبط َإال َابلقانون َالوضعي َاملصدرَ
وهذا َيقتضي َأنَال َ َ
الوحيدَللتشريعَ،وهذاَالقانونَيعتمدَعلىَالعقلَاجملردَملنَأبيديهمَالتشريعَ،وهوَعقلَماديَ
الَيؤمنَبغيَاحملسوساتَ،يقولَفولتي"َ:إنَالتوحيدَبنيَالدينَوالدولةَهلوَأبشعَنظام؛َلذلكَ
جيب َإلغاؤه َوإقامة َنظام َآخر َخيضع َفيه َرجل َالدين َلنظم َالدولةَ ،وخيضع َفيه َالراهبَ
للقاضي"(َ.)12
(َ)12تراثَاإلنسانيةَ(.)75َ/8

وهذاَالطرحََوالتعميمَبنيَاألداينَالَشكَأنهَأوقعَاحلداثينيَيفَصراعَمعَالشريعةَاإلسالميةَ
التضادََوالتناقضَ،فاخنرطَاحلداثيونَيفَصَراعَ
يفَجوانبَعدةَمنَالطرحَ،وكلهاَتصلَإىلَحدَ ََ
معَاجملتمعَوالثقافة؛َمتسَلَحنيَأبسلحةَاحلداثةَالوافدةَاملؤََهلةَللحريةَ َ،ويتمَالنظرَإىلَاألخالقَ
كقيمةَنسبيةَتتغيَمنَعصرَإىلَعصرَومنَمكانَإىلَمكانَ،وكذاَالقيمَالدينيةَ،فإنهَجيبَ
جتاوزها َألهنا َأصبحت َمتثل َال َوصاية َاملفروضةَ ،ومن َمث َجيب َفصل َالدين َعن َاألخالق؛ َألنَ
األخالقَالَعالقةَهلاَابلفضيلةَأوَاالحتياجاتَالروحيةَ،وإمناَعالقتهاَابلسعادةَوالنشوةَواللذةَ،
حيصلَاملنفعةَ،والشرَعكسَ
مادايَ،فاخليَهوَماَ ََ
ومنَمثَفإنَالشرَواخليَالَيعرفانَإالَتعري َفاَ ََ
تلخصَاألخالقَوالقيمَيفَ
ذلكَ،وخالصةَاألمرَأنَاحلداثةَيفَطورهاَالغريبَوميالدهاَالعريبَ ََ
األزمنة َاحلديثةَ ،لكنهَ
النسبيةَ ،وجتعلها َمتغيةَ ،وقد َأسس َديكارت َلفلسفات َالفكر َاحلر َيف َ َ
تركَأسئلةَغيَمتوفرةَاإلجابةَتزدحمَحتتَالظلَاملمتدَللزمن(َ.)13
التوسعَيفَاحلريةَ،حىتَتوصلواَ
وقدَأدتَالفلسفةَاألوربيةَ-وخصوصاَاألدبيةَ-إىلَنوعَمنَ ََ
إىلَاإلابحيةَوالتنظيَهلاَبوصفهاَقيمةَإنسانيةَ،وقدَانعكسَهذاَاملفهومَعلىَالسلوكَوالنظمَ
االجتماعيةَ،وقدَامتزجتَهذهَاحلركةَمعَالفكرَاحلداثيَوش َكلتهاَحىتَصارتَأحدَمكوانتهَ،
وميكنَإمجالَماَتسعىَإليهَاحلداثةَيفَعدةَأمورََ:
دنيوايَ
طابعاَ ََ
تصورَأخالقيَحيملَ ََ
أوالَ:وضعَ ََ
اثنياَ:حتجيمَالسلطةَبصورهتاَاملطلقةَ.

اثلثاَ :الثورة َض َد َالقيود َاملعارضة َللحرية َيف َسائر َمناحي َاحلياة َاإلنسانيةَ ،سواءََكانتَ

سياسيةَأوَاجتماعيةَأوَدينية(َ.)14

صداماَمعَالنصَالقرآينَ،وذلكَإبزاحتهاَ
والَشكَأنَاحلداثةَهبذاَاملفهومَللحريةَتش َكلَ ََ
حمل َالنقد َوالتقييمَ ،وهو َما َيتناىف َمع َداللةََكلمةَ
له َمن َمركزية َالتأثي َوالتشريعَ ،وجعله َيف َ ََ
اإلسالمَ ،وما َتوحي َبه َمن َاالستسالم َهلل َعز َوجل َواإلذعان َله َيف َمجيع َشؤون َاحلياةَ ،وهوَ
اّللََوَهََوَ ََحم َس ََنَفَ َق ََدَ
ىلَ َََ
الشرعيةَالقرآنيةَ{َ:وَمنَيَ َسلَََمََو َج َه َهََإَََ
كذلكَماَأكدتَعليهَالنصوصَ َ
(َ)13ينظرَ:الفكرَاحلرَ،أندريهَاناتفَ(ص.)87َ:
(َ)14ينظرَ:موقفَالليرباليةَيفَالبالدَالعربيةَمنَحمكماتَالدينَ(ص.)979َ:

ىلَ َََ َ
َسلَ ََمَ
كَ َابلَعََرَوََةَالََوثَ َقىََوإَََ
استَ َم َس ََ
اّللَ َعاقبََةَاألََمور}َ[لقمانَ،]22َ:وقولهَسبحانه{َ:بَلَىََم ََنَأ َ
َ
َ
فَ َعلََي َه ََمََوالََ َه ََمَ ََحيَزنَون}َ[البقرةَ،]112َ:وقولهَ
ندََربََََهََوالََ َخَو ََ
َجَرَهََ َع ََ
َو َج َه َهََََََ
ّللََوَهََوَ ََحمس ََنَفَلََهََأ َ
ض َطََو َعا ََوَكَرَها ََوإَلََيََهَ
ات ََواألََر ََ
يف َال َس َم َاو ََ
َسلَ ََم ََمن ََ َ
سبحانه{َ :أَفَغََََي َ َدي َن َ َََ
اّلل َيََب غَو َن ََولََهَ َأ َ
يََر َجعَون}َ[آلَعمرانََ.]83َ:

فالَميكنَلإلنسانَأنَيكونَمتديََناَوهوَيتعاملَمعَالوحيَحبذرَ،أوَيرىَلنفسهَاحلقَيفَ
االعرتاضَعلىَاألوامرَالشرعيةَوالتوقفَيفَاألخبارَ،بلَالدينَقائمَعلىَاالمتثالَ،قالَسبحانهَ:
ك َو َال َتَطَغَواَ َإَنََه ََمبَا َتَعملَو َن َب َ
صي} َ[هودَ،]112َ:وقالَ
ت ََوَمن َ َات ََ
استََق ََمَََك َما َأََمَر ََ
{فَ َ
َ َ ََ َ
ب ََم َع ََ َ
عَو َ
َ
تَوالََتَتَبَ َعَأَهواءه َمَوقَ َلَآم َ َ
ابَ
اّللَََمنََكَتَ ََ
َنزََلَ ََ
سبحانه{َ:فَلَ َذلَ ََ
استَق َمَََك َماَأَمَر ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
كَفَ َاد ََ َ َ
نتَمبَاَأ َ
اّللََ ََجي ََم ََعَ
َع َمالَ َك ََمَ َالَ َح َج َةَبََي نَنَاََوبََينَ َك ََمَ ََ
َع َد ََلَبََينَ َك ََمَ ََ
َوأََمَر ََ
َع َمالَنَاََولَ َك ََمَأ َ
اّللَََربَنَاََوَربَ َك ََمَلَنَاَأ َ
تَأل َ
ب ي نَنَاَوإَلَيََهَالَم َ
صي}َ[الشورىَ.]15َ:قالَعمرَبنَاخلطابَرضيَهللاَعنه"َ:االستقامةَ:أنَتستقيمَ
ََ َ َ َ
علىَاألمرَوالنهيَ،والَتروغَروغانَالثعالب"(َ.)15
هذاَفضالَعنَنزعَالقرآنَألحقيةَالتشريعَمنَالبشرَوجعلهاَخاصةَابهللَسبحانهَوتعاىلَ:
َ َ
ََ
اّلل َولَو َالَََكلَم َة َالََفص ََل َلََق َ
ض ََي َبََي نَ َه ََم ََوإَ َنَ
َ
{أَََم َ َهلَََم َ َشَرَكاء َ َشَرعَوا َ َهلَم ََم ََن َال َدي َن ََما َ َملََ ََيَذَن َب َه َ َََ َ َ َ
نيَ َهل َمَع َذ َ َ
ََ
امَ
ثََواألَنَ َع ََ
احلََر ََ
{و َج َعلَوَاَََََ
ّللََممََاَ َذَرأَََم ََنَ َ
الظَالم ََ ََ َ َ
ابَأَليم}َ[الشورىَ،]21َ:وقالَسبحانهَ َ:
َ َ
َ َ
الَي َ
صيباَفَ َقالَوَاَه َذاََ ََ َ َ
َ
ّللَ
اّللََوَماَََكا َنَََََ
ىل َ َََ
ص ََلَإَََ
َ َ
نَ َ
ّللَبَزَعم َه ََمََوَه َذاَل َشَرَكائنَاَفَ َماَََكا َنَل َشَرَكائ َه ََمَفَ َ َ
فَه َوَي َ
ىلَ َشَرَكائََه ََمَ َساءََماَ ََحي َك َمون}َ[األنعامََ.]136َ:
ص ََلَإَََ
ََ َ

جاهليَابطلَ،وإنَ
اهتماماَوالَيرجعَإليهاَفهوَحكمَ ََ
فكلَتشريعَللبشرَالَيويلَالشريع َةَ ََ
تصور َوجود َإنسان َال َيتقيَد َإال َمبا َميليه َعلى َنفسه َأو َماَ
اتفق َعليه َمن َأبقطارهاََ،كما َأن َ ََ
اخلاصَهوَيفَنظرَالشرعَاتباعَللهوىَالذيَهوَنقيضَالشرعَوخصيمهَ،
تواضعَعليهَجمتمعهَ ََ
اك َ َعلَىَ
{مث َ َج َعَلنَ ََ
وال َحيق َللمسلم َاإلذعان َله؛ َألن َاإلذعان َله َترك َللشرعَ ،قال َسبحانهََ َ:
ينَ َالَيََعلَ َمون}َ[اجلاثيةََ.]18َ:
َش َر َيعََةَََم ََنَاألََم َرَفَاتَبََع َهاََو َالَتَتَبَ ََعَأ ََهَواءَالَ َذ ََ

(َ)15ينظرَ:مدارجَالسالكنيَ(َ.)104َ/2

فكل َمن َال َيتبع َالشرع َهو َمن َالذين َال َيعلمون َوإن َعلم َما َعلم َمن َالعلوم َالتجريبيةَ،
فإن َالتجربة َال َتنال َاملصداقية َمن َذاهتاَ ،وإمنا َمن َإقرار َالشرع َهلا َواعتبارهاَ ،ومثلها َالظنونَ
املعتربةَ،فإمناَاعتربتَمنَجهةَالشارعَالَمنَجهةَنفسهاَوالَاتفاقَالناسَعليهاَ.
هذاَمعَأنَاحلريةَاليتَيناديَهباَاحلداثيونَاختلفواَعليهاَاختالفاََكبياَبعددَأقالمهمَ،والَ
ميكن َأن َتسي َالبشرية َوتقاد َمبفهوم َعائم َتتولَد َمعانيه َمن َممارسات َالناس َبغض َالنظر َعنَ
صواهباَوخطئهاَ،فماَيراهَهذاَحريةَيراهَاآلخرَسقو َطاَأخالقَياَ،وماَيراهَهذاَسقو َطاَأخالقَياَ
يراهَاآلخرَاَزدر َاءََلرغبةَالفردَ،وهكذاَدواليكَحىتَيدخلَالناسَيفَأمرَمريجَ،ويكونَأمرَاحلياةَ
عليهمَغ َمةَ.
وضوحا َإىل َاخلروج َعلى َمجيع َاألخالقَ
وقد َأدت َاحلداثة َبتش َكالهتا َويف َصورها َاألكثر َ ََ
والقيمَ ،سواء َتعلَق َاألمر َابجلنس َأو َابملأكل َواملشرب َوامللبس َوغي َذلك َمما َينادي َبه َمحلةَ
رايتها َيف َهذه َالعصورَ ،فهي َيف َصورهتا َالنهائية َخروج َابإلنسان َعن َإنسانيته َوبشريته َإىلَ
البهيميةَاحملصورةَيفَالغريزةَواللذةَ،واليتَالَتوىلَاهتماََماَخللَقَوالَلدينَ.
فكرة استحالة التأصيل:
جنملَفلسفةَاحلداثةَالعربيةَحولَالشريعةَ
َوقبلَاالنتهاءَمنَختمَهذهَالورقةَحيسنَبناَأنَ ََ
من َخالل َمرتكزاهتا َاليت َمَرت َمعنا َوذلك َبتبنيها َلفكرةَ:استحالة التأصيل؛ ألن َاحلداثة َيفَ
طورها َالعريب َترفض َالتأصيل َللشريعة َمبدأََوغاي َةَ ،ويتبنَون َفكرة َالتنازع َبني َالتأويالت َبدلَ
الدفاعَعنَفكرةَواحدةَيفَالتأويلَ،وهذاَماَمتليهَالعقالنية؛َألنَمنَشروطَالعقلَأنَالَيتورطَ
تؤصل َللحقيقة؛ َألن َانتاجات َالعقل َستنقلب َإىل َسياج َدغمائيَ
يف َبناء َمنظومة َمعرفية َ ََ
مغلق(َ.)16
كما َاتَسمت َاحلداثة َاملعاصرة َ-كما َيقول َفتحي َالرتيكيَ -بنقدها َالالذع َلكل َحماولةَ
لبناءَمرجعيةَموحدةَوممركزةَللفلسفةَ،وترفضَاأليديولوجياتَاليتَحتبسَالفكرَداخلهاَوتضيقَ
عليهَاخلناق(َ.)17
(َ)16ينظرَ:الفكرَاألصويلَواستحالةَالتأصيلَ،حممدَأركونَ(ص.)15َ:
(َ)17ينظرَ:احلداثةَوماَبعدَاحلداثةَ(ص.)304َ:

ولذلكَفإهنمَيعتربونَالفلسفةَالنقديةَوالتجريبيةَقدَقضتَعلىََكلَمعرفةَتستندَألساسَ
ديينَوأخالقيَ،واستبدلتَذلكَابملادةَاملتغيةَوقوانينهاَوجعلتهاَاملرجعيةَالوحيدةَ،ومن َهذهَ
النظرية َقام َمبدأ َرفض َالتأصيل َأو َوجوده َأصال؛ َألن َالتأصيل َيعين َإثبات َاحلقائق َاملطلقةَ
جوَمنَالقيودَاملق َدسةَوالذهنياتَالوصيةَ،وهوَماَيتناىفَتنافياَ
وسجنَاألفكارَوحماصرهتاَيفَ ََ
كليَاَمعَاحلداثةَ،فأوجبتَاحلداثةَالتخلصَمماَتعتربهَأوهاماَدينيةَ،واعتبارَالكونَنس َقاَسائالَ
بال َيقني َأو َغايةَ ،واإلنسان َليس َله َحدود َأو َذاتَ ،وال َيوجد َشيء َخارج َالكون َلإلنسانَ
ارتباط َبه َأو َعالقه َتوجب َعليه َأن ََيخذ َالتفكي َفيه َمساحة َمن َفكره َوعقله؛ َوقد َد َارتَ
عباراهتم َحول َإنكار َالوحي َوالغيب َواعتبارمها َأساطيَ ،وكان َهذا َالدوران َمبعثه َوغايتهَ
االستسالم َلفكرة َالعقالنية َوالفردية َواحلرية َيف َاألفكار َالغربيةَ ،واليت َوصلت َإىل َحد َاإلحلادَ
واعتبار َاألداين َوضعية َمنتحلة َليس َفيها َما َيستحق َالتسليم َوالقبول َدون َتفكي َورويةَ ،والَ
خيفىَماَيفَهذاَمنَإبعادَللحقيقةَعنَاإلنسانَوتطويلَطريقَاملعرفةَوتوسيعَدائرةَالشكَيفَ
حياةَاإلنسانَ،هذاَمعَماَيؤديَإليهَمنَمشاكلَاجتماعيةَوأخالقيةَبسببَالثورةَعلىَالقيمَ
ورفضهاَحىتَتثبتَالتجربةَواحلسَجدوائيتهاَ،وهوَماَجيعلَالفردَيعيشَمنَأجلَاللذةَ،ولكيَ
مرَالعصورَمنَأخالقَومعارفَ،ليبدأَرحلتهَ
جيدهاَالَبدَأنَيصارعَماَتواضعَعليهَالبشرَعلىَ ََ
الشاقةَمنَجديدَ،ويوقعَنفسهَيفَهالكَ،فهوَالَيعتربَالرتاكماتَوالَيبينَعليهاَ،بلَيستبعدهاَ
ويعتربَمعرفتهَهلاََكافيةَيفَالتخلصَمنها؛َولذاََكانَسؤالَاألينَوالغايةَوالبديلَمنَأكثرَاألسئلةَ
إقالقاَللحداثة؛َألهناَالَتق َدمَأجوبةَوإمناَتق َدمَإشكاالتَ،تنفيَاإلميانَوالَأتيتَابليقنيَ،تثورَ
تعيَنهاَ،إىلَغيَذلكَ
علىَالقيمَوالَتنتجهاَ،تدعوَللحريةَوالَحتفظهاَ،تركزَعلىَاحلقوقَوالَ َ
من َالتناقضات َالفكرية َواألخالقية َاليت َجتعلََكل َصاحب َعقل َوفكر َجاد َيعترب َهذا َالطرحَ
هزيالَالَيليقَإالَابجملتمعاتَالبدائيةَاملظلمةَ.

