
 



َة،الفكريَََالرتاكماتَمنَدََعدَََإليهاَىأدَََالتاريخ،َعربَََكربىََالتََحتوَََةاإلنسانيَََالعلومَََهدتََشََ
َمعَيتفاعلَمعريفََََسقكنََََاحلداثةَلتأيتَ،اإلسالميةَوملالعَذلكَيفَمباَالعلومَمنَاكثيََََمشلتَاليت

َالدينيةَالسياقاتَبنيَجتمعَ،خاصةَََةمعرفيَََأنساقَعربَهافهمَََوحياولَ،العلميةَلتغياتا
َ،امليادينَمجيعَيفَللحياةَرةََمتطوَََصورةَتقديَََاحلداثةَغايةَوكانتَ.واالجتماعيةَوالفلسفية

َعربهاَأقرَََيََكماََ،واالجتماعيةَالسياسيةَاحلياةَوإصالحَللعلمَاأسسَََوالتجربةَالعقلَمنَوجعلت
َوالتجربةَالواقعَََديشهَََملَماَواستشكالَنظرَحملَََديينَزمنجَََأيَََعتربويَََ،إليهاَاكموحيَََ،التاريخ

ََ.هبصدقََ
َلهاتشكَََيفَاحلداثةَإليهاَدستنَََتََواجتماعيةَََفكريةَايتغذَََمَوَاتآليَََعربَذلكَتَََوقد

َتدويلهَوَاستيادهَتَََلكنَ،واإلسالميةَالعربيةَالبيئةَخارجَََنشأَايتاملغذََََهذهَوأغلبَ،ومضامينها
َاملتخاطبنيَعرفَعربَإالَاملصطلحاتَفهمَتََالَاكونيََََامفهومَََليصيَ؛اجملتمعاتَسائرَإىلَوتوفيده

َيرادَمفاهيمَََوالتنويرَوالرتاثَاملدنيةَوالدولةَاحلريةَفكانتَ،الغربيةَالثقافةَأهلَمنَأصالةَََبه
َواثلثةَ،مساملةَوأخرىَ،هلاَموافقةَمعانَََفرضَويتمَََ،قافاتثالَمجيعَعلىَوتعميمهاَتدويلها

َوسائلَعربَهلاَاملستخدمنيَمجيعَعلىَالكلماتَهلذهَالثقافيةَاحلمولةَضََرََفََوت َََ،ومضادةَمعادية
َعليهَوفرضتَدخلتهَإالَوبرَوالَحجرَبيتَََيبقىَالَحىتَ؛العايلَالتأثيَذاتَالكونيةَعالماإل

َثقافةللَالثقافةَادوروَََاألقالمَمحلةَمنَكثيةََقطاعاتَاستسالمَإىلَالفرضَهذاَىأدَََوقدَ،نفسها
َلغربيةاَالثقافةَىتطغَََوأحياانَوأسس،َفلسفاتَمنَإليهَتستندَوماَ،فمعاَرَمنَمتليهَوماَالغربية

َ.كاتبََوغيَكاتبََمؤمنَََلكََيدركهَاظهورَََهباَرالتأثَََعليهمَظهريَأنَحدََََإىلَمنتحليهاَعلى
َبيئةَيفَهاعليَنيتَبََاليتَاحلداثةَفلسفاتَينيتبَإىلَالعلميةَالورقةَهذهَيفَىنسعَََوسوف

َىأدَََاملصطلحاتَمعَالتعاملَيفَاحملاذرةَعدمَنأَوكيفَ،منهاَالشرعيَاملوقفَونبنَيََ،هائمنشََ
َجناةَةسرَتَاستعمالَدونَامليادينَهلذهَارسنيمللمَالثقايفَواالستالبَاالستسالمَمنَنوعَإىل
َنتبََناَوقدَ،صدامَأوَممانعةَمنَمتليهَوماَالثقافيةَللخصوصيةَإدراكَأوَ،اإلسالميةَالعلومَمن

َهذهَمنَوَ،هلاَاحلقيقيَساملؤسََََهيَعدََتَالفلسفاتَمنَموعةجمَعلىَنشأهتاَبيئةَََيفَاحلداثة
َ:َالفلسفات

َ
َ



 : العقلية الفلسفة
َديكارتَالفيلسوفَإمهالَمعَاحلداثةَلدىَالعقليةَالفلسفةَعنَاحلديثَميكنَال

َمعركةَوقائدَ،الغربيةَللذاتيةَالشرعيَواملؤسسَ،للفلسفةَاحلقيقيَََاألبَوهوَ،م(1650)
َالعقلَداماصطَإىلَأدىَالذيَهوَالصراعَوهذاَ.الالهوتيةَهيمنةَمنَالعلميةَللمناهجَيصلخالت

َأدلةَإىلَيستندَملَماَ؛قناعاإلَيفَكافََََغيَالكنسيَالتنظيَاعتبارَوَ،الكنسيَابلتنظيَاملعريف
َ.(1)الطبيعيَالعقلَقهايصدََ

َعلىَممتقدََََرةاملفكََََالذاتَإثباتَََألنَ؛عقللابَالقضاايَمجيعَإثباتَوجوبَََكارتديَويرى
َ.(2)ضرورةَوالعاملَاخلالقَإثبات

َكلهاََوكانتَبكانط،َوانتهاءَََكارتيبدَامرورَََ،التتشكَََعدةَالعقليةَالفلسفةَشهدتَوقد
َإىلَاجلوهرَمرحلةَمنَلالنتقالَحماولةَوَ،رسطيةواألَالالهوتيةَهيمنةَمنَصللتخلَََحماوالت

َأنسنةَتمتَََوقدَ،كانطََحسبَوحدودهَالعقلَإمكاانتَسؤالَإىلَوااللتفاتَ،األداةَمرحلة
َعندَالذاتيةَوهذهَ،تعبيهمَحدََََعلىَالذاتيةَعصرَاحلداثةَعصرَألنَ؛الفلسفةَهذهَيفَالعقل

َ:مهاَأساسيتنيَمستنيَبسببَاحلداثةَعصرَزمتيَََومكمنَاحلداثيَاملشروعَأرضيةَهيَهيكل
ََ.والتفكيَاحلرية

َوهيَ،وماركينَفكرَيفَوامتداداهتاَاهلديغريةَالفلسفةَأبرزهتاَأخرىَمسةَةثَََهذاَإىلَوإضافة
َ(3)الطبيعةَعلىَالسيطرةَحنوَونزوعهاَالتقنيةَالعقلية َخلارجيةاَايتاملغذََََمجيعَمنَصوالتخلََ،

َ،العقليةَاملعرفةَمصادرَمنَكمصدرََالفطرةَوإبعادَ،والتجربةَالذاتيةَحنوَواجلنوحَاملدعاة،
َء،لألشياَماديةَمنَيهلمتَوماَالبشريةَالتجربةَإىلَستنادواالَ،األشياءَعلىَالعقليَابحلكمَواالنفراد

َ،احملسوسَيتجاوزَالَاطبيعيَََعقاَلََوجعلهَ،لهَابلتمجيدَللعقلَةاحلداثيَالنظرةَاتسمتَهناَومن
َخاضعةَنظرايتَدََجمرَََأهناَعلىَالدينيةَاألطروحاتَجلميعَونظرواَ،وراءهَمباَوالَغيبابلَيهتمَََوال

َ.خرافةَدجمرَََالغييبَاملتافيزيقيَجانبَويفَ،احملسوساتَعلىَهالومحَ،املاديَجانبهاَيفَللتجربة

                                         
 .(71)ص:ََاملركزيةَالغربيةَإشكاليةَالتكونَوالتمركزَحولَالذاتَ:ينظرَ(1)
 .(38)ص:ََترمجةَعثمانَأمنيَ،ديكارتَمبادئَالفلسفةينظر:ََ(2)
َكانطينظر:ََ(3) َ.(2)ص:ََالعقلَوالذاتيةَيفَفلسفةَاحلداثةَمنَديكارتَإىل



َوحماولةَالعقليَشقهاَيفَألهناَ؛الفرديةَمنَنوعَإىلَاحلداثةَعندَالعقليةَالنزعةَأدتَوقد
َ:َأمههاَأخرىَممارساتَعلىَفعلَردةَدجمرَََكانتََذاتيتهَإثبات

َ.للناسَاملذلَالسلطانَوفرضَالكنسيَالطغيانَ:أوال
َ.اجملتمعاتَحياةَوغيتَحدثتَاليتَالصناعةَثورةَ:اثنيا
َخيضعَالَعاقالَكياانََََاإلنسانَواعتبارَ،الفرديةَالنزعةَإىلَأبصحابهَالتفكيَهذاَىأدَََوقد

َغاايتَللمجتمعاتَأنَترىَواليتَاملوروثةَاألفكارَويرفضَ،عامةَبصفةَََالعقلَلغيَأوَعقلهَلغي
َ.(4)هلاَمسخرَنسانواإلَ،هلاَتسعىَغيبيةَحمتومة

َمنَلكثيَطلقاملَابلرفضَثةاحملدَََالعربيةَونسختهاَالغريبَطورهاَيفَاحلداثيةَالفلسفةَسموتتََ
َالعقلَعلىَقيدَََفالوحيَ،معنامهاَيفَامَوَوالغيبَكالوحيََهلاَضةمناقَََهاواعتباَرَ،الدينيةَاملفاهيم
َاممنهَكلََكونَيَفَويشرتكانَ،سطورةاألَإىلَاملادةَمنَابلعقلَخروجَالغيبَأنَََكماََ،هلمَابلنسبة

َلألفكارَايََأسَمنهَوجيعالنَ،عاةاملدَََهحياديتَََاحلداثيَالعقلَدانفقَََيََ-والوحيَالغيبَ:أي-
َوميالدهاَالغريبَطورهاَيفَاحلداثةَمضمونَمعَيتناقضَماَوهوَ،اجلاهزةَاملعَلبةَواملعارفَاملسبقة

ََ.العريب
َمالعلَرتطوَََميليهَملاَوذلكَ؛احلقائقَيفَالنسبيةَمنَنوعَإىلَاحلداثيَالعقلَسؤالَىأدَََوقد

َيكونَكيفََ:مبعىنَالقلق،َحضارةََصنعَكيفيةََعلىَيعتمدَاحلداثيَفالعقلَ،ياوالتكنولوج
َالثقافيةَخصوصياتهَفهمَهوَالفهمَيفَوهدفهَ؟وحميطهَذاتهَََلفهمَابستمرارَمستعَداَاإلنسان

َخصوصياتهَلتفكيكَجديدَمنَتقودهَََجديدة،َعقليةَنزعاتَإىلَتتحولَلكيَ؛والغرائزيةَواجلينية
َبفعلَأوَالعقل،َرتطوَََسببهاَبنيويةَظرفيةَجتاوزَمنَنهََمتكَََ،َمنفعةَََأكثرََأخرىَعنَحبثَاَاملختلفة

ََ.العقليَالتعطيلَنظريةَأتثيات
َفإنَمثَومنَ،هحبتَََماديةَسعادةَََلتحصيلهاَاجلميعَيسعىَاليتَاملعاصرَالعاملَيفَوالسعادة

َمعَعاطيالتَيفَأمهيتهماَلعدمَ؛األشياءَمنَسوامهاَماَويبعدَ،واملادةَالطبيعةَعلىَزيركََََالعقل
َ.وجتاهلهَالروحيَالشقَََعادإبَويتمَََاحملسوسة،َاحلياة

                                         
 .(12)ص:ََالببالويازمَ،َحلعنَالدميقراطيةَالليرباليةَقضاايَومشاكلينظر:ََ(4)



َاحلاكمةَوهيَ،دةمتعدََََعصورَعربَاحلداثيَََاجلمعيَالعقلَنتكوََََاليتَهيَالفلسفةَههذ
َجندهاَالفلسفةَههذَيفَالنظرَنمنعَََوحنيَ،يرجعَوإليهاَطلقينَومنهاَ،وتقلباتهَتصرفاتهَمنَكثيل

َ،اخصوصَََالشرعيةَالعقليةَومعَا،عمومَََنالتديَََمعَتتناىفَ-أصحاهباَوليقَكما-َشكََََبال
َ:َأمرينَإىلَراجعَوذلك

 .آخرَمصدرَأيَََاعتبارَدونَ،هلاَاألساسَََوكونهَالفكرةَيفَالعقلَريةحموَََ:األول
َيغضَََوالذيَ،فيهاَوماَالطبيعةَيفَاحملصورَالسطحيَمبفهومهاَاملاديةَيفَغراقإلاَ:والثاين

َ.الطبيعةَوراءَعماَالنظر
َالفطريةَاملعرفيةَقواهَإعمالعلىََاإلنسانَحيثَََفهوَاحية،النَهذهَمنَفخمتلَََالقرآنَمنهجَو

َالعقلَأنَكماََ،منهاَاملقصدَبنييَوَ،هللاَخلقهاَكماََحقيقتهاَعلىَاألشياءَوإدراكَلالهتداء
َالعقلَجيعلَ،اإميانيَََاشرعيَََاتوظيفَََلهَفاملوظََََ،هحولَملاَالواعيَالعقلَهوَللشرعَابلنسبةَاملثمر

َالعلمَبنيَالعالقةَنألَ؛العملَيفَركحتويَالطبيعةَمعَفاعلويتَواحلياة،َالكونَمعَمامنسجََ
َحيدثَيالذَاألعمىَاملفكرَذاكَهوَالعقلَفليسَ،تالزمَعالقةَوالعملَالعقلَيفرضهَالذي

َقلقالَ،واحلياةَنالكَوَعنَاملعزولَالشخصَذاكَهوَليسَالعاقلَنأَكماََ،راتالتصوَََبنيَالنسبة
َبلَ،والعملَالعلمَبنيَخمتلقةَجدليةَثحيدَوالذيَالالمعقول،َوإدراكَاجملهولَحتديدَبسبب

َالبعدَعنَفصلهاَميكنَنظريةَمعرفةَالقرآنَمنطقَيفَاملعرفةَفليستَته،ويثبََََالعلمَيزيدَالعمل
َعندَاملعرفةَتلكَتعدَملَالعملَهباَيقرتنَوملَاملرءَعندَاملعرفةَحصلتَفإذاَوالتطبيقي،َالعملي

َوليستَالنفس،َيفَهارسوخَََعدمَعلىَتدلَََالعملَمنَدهابتجرَََألهناَ؛حقيقيةَََمعرفةَََالعارف
َمماَاإلنسانَيسمعَوماَابحلياةَروالتأثَََاملعرفةَبنيَالقرآنَيربطَولذاَ؛امطلقَََللقرآنَةاملقصودَََهي

َسبحانهَقالَعلمه،َملاَشاهدَهو َعواَََ}َوَإَذا: ََمنََََتَفيضََََأَعيَ نَ َهمَََتَ َرىَالَرَسولََََإىَلََأَنزَلََََماَمسََ
َناَآَمَناََربَ َناَيَ َقوَلونَََاحلََقَََََمنََََعَرَفواَََممَاَالَدَمعََ ََ.[83:َ]املائدةَالَشاَهَدين{ََمعَََفَاَكتَ ب َ

َمعريفَرافدَوهوَ،ابلوحيَممتزجَألنهَ؛عييالطبَاإلنسانَعقلَمنَأرقىَعقلَََالشرعيَفالعقل
َفهمَانحيةَمنَوالَ،القيمَصنعَانحيةَمنَالَ،املادةَيفَاحملصورَلالعقَمعَمقارنتهَميكنَالَغزير

َالعاديَاإلنساينَالعقلَنإَ:نقولَحنيَجمازفنيَنكونَالَهناَومنَ.عليهَبنيتَوماَاألشياء
َنسايناإلَلعقلاَهذاَيكونَعندماَحىتَ،اوساذجَََابسيطَََعقاَلََيعدَََالشرعيَالعقلَمعَابملقارنة



َبرهانيََ َوبريئََا َيفَاالنضباطَلعدمَوذلكَ؛الشرعيَابلعقلَمقارنتهَميكنَالَفإنهَاملغالطة،َمنا
َهيَتاملغذايَوهذهَ،الوحيَإالَعليهاَهينبَََالَاليتَواملؤثراتَاملغذايتَبسببَتوالتشتَََ،األول

َوهيَأالَ،احلداثيَالعقلَينتجهاَاليتَالعقليةَاألعمالَجلميعَفعاَودَهناأبَاحلداثيونَيعرتفَما
َالعقلَألنَ؛األحكامَإلصدارَوالَ،للتقييمَيصلحَالَالغرائزيَفالعقلَوالشهوات،َاتامللذََ

َمتنعَهناأَيعينَ،منعَََةمادَََالعقلَفمادةَوجوهره،َهحقيقتَََيفَعقاَلََوليسَ،ظاهريَََعقلَََالغرائزي
َوحتقيقَالشهواتَإىلَتؤديَةالنفسيَََامليوالتَوَفالشبهاتَ،املفسدةَإىلَييؤدََََاممَنساناإل

َيعرتفَالعقلَكانََفإذاَ،أملَمنَالرغباتَيفَوماَ،مفاسدَمنَالشهواتَهذهَيفَماَمعَ،الرغبات
َفيهَالثقةَميكنَالَفإنهَ؛واجملتمعَالفردَعلىَالعواقبَيفَالنظرَدونَهدوافعَهيَهذهَأبنَبداية

َالشرعيَابالعتبارَعقاَلََيعدَََالَلذلكَاملستحيلَوتذليلَالشهوةَإىلَبعقلَكلََتوصَََألنَ؛مطلقا
َ-نفسهاَيفَعنهاَالنظرَضبغََ-َهلاَالعقباتَوتذليلَاللذةَإىلَالوصولَألنَ؛األخالقيَََميوالقيََ

َوالعاملَاحلكيمَوبنيَاحلاذقَوالسارقَالعاقلَاحملتالَبنيَالفرقَفماَوإالَ،اهََوسفَََاطيشَََيعدََ
َاَلَكََََفإنَادََجمرَََالعقلَإىلَنظرانَوإنَ.القيمَليهمتَمباَواالنضباطَالعقلَتوظيفَطريقةَإالَاملتقن

َوطبقاَ.للحياةَوظفهاَوهذاَ،واالحتيالَللقتلَصنعَاليتَالتقنيةَوظفَفهذاَ،عاقلَالرجلنيَمن
َمنَاملعليةَالفرديةَوالنظريةَةواملادَاحلياةَإطارَيفَعقلهَدامَماَمصيبَكلََََ:الربغماتيةَللعقلية

َ.والشرائعَوالقيمَاألخالقَحسابَعلىَواللذةَالشهوةَنشأ
َأنَاملهمَََ،فيهَألخالقلَوجودَالَنفعيََََملنطقاَطبقَََاملالَبيكسَََأنَيريدَالغرائزيَالعقلَو
َالكذبَحيرمَالَالغرائزيَالعقلَا،مشروعَََمصدرهَيكونَأنَهمََاملَوليسَ،املالَعلىَحتصل

َخمالفةَهناأَإالَنسان،اإلَلطبعاَظاهرَََموافقةَََتعتربَاليتَالشرورَمنَذلكَإىلَوماَواالنتقامَوالغدر
َاالعتبارَهبذاَوالعقلَاألمور،َومآالتَبعواقبَالبعيدَروالتبصَََالربهانَمنَالنابعَالعقليَللتكليف

َمرادفَالقرآنَيفَوهوَ،أصاَلََعقاَلََيعتربَالَبلَ،هلاَقيمةَالَوأحكامهَ،الشرعَيفَحمرتماَليس
َسبحانهَقالَعنه،َاالبتعادَوَمبعصيتهَمطالبَنسانواإلَ،والشيطانَوالوسواسَللنفس َ}َوأََما:

َ]النازعاتَاَلَمَأَوى{ََهيَََاجَلََنةَََفََإنَََاهَلََوىََعنَََالنَ َفسََََوهنََىَرَبََهََََمَقامََََخافََََمنََ ََو[41: َقال،
َ}سبحانه ََََرَحمََََماََإالَََاَبلَسوءَََأَلَمارَةَََالنَ َفسََََإنَََنَ َفَسيَئََأَبَ رَََََوَما: َََإنََََريبََ ََرَحيم{ََغَفورََََريبََ

ََ.[53:َ]يوسف



َالَالذيَنسانواإلَ،سوايَََليسَشهوتهَاحمجَيكبحَوالَهواهَيعصيَالَالذيَنسانفاإل
َاإلنسانَألنَ؛عادايَََإنساانَليسَآنيةَمصلحةَمنَلهَرهتوفََََماَإطارَيفَإالَابألخالقَيعرتف

َومآالتَاألخالقَأمهيةَيدركأنَهَكماََ،ذاتهَعلىَيتعاىلَالَ،نمتديَََاجتماعيَََإنسانَهوَعييالطب
َهللاَفإنَوهلذاَ؛األمرَابدئَيفَمنهَيظهرَمباَالَ،إليهَيؤولَمباَإالَأمرَعلىَحيكمَفالَ،األفعال

َأطاعَملنَالثوابَفجعلَ،وتصرفاتهَونواايهَوأقوالهَأعمالهَمقابلَيفَلإلنسانَاأجرَََجعلَسبحانه
ََوَ،هواهَوعصىَالصابرينَمنَانكََملنَاجلنةَوجعلَ،هللا َاملفسدينمل َنوعَأبيَاألرضَيفَيَتبع

َذلكَومنَ،ولغيهَلهَالقلقَثدََحيَََوماَالشرَعنَوابتعدَ،واملعنويَاملاديَالفسادَأنواعَمن
َوهتلكه،َقهتوبَََفإهناَ-الغرائزيَوليس-َاألخالقيَوالعقلَابلشرعَهبايهذََََملَإذاَاليتَونزواتهَشهواته

َوظاهرَابملادةَواشتغلَ،هواهاَهنفسَََتبعأَمنَلكلَواآلجلَالعاجلَوالعذابَالنارَجعلَكما
َالرجوعَواعتقادَ،عبادتهَةَروضرَوَهللاَوجودَمنَ؛املطلقةَالكونيةَاحلقائقَسابحَعلىَاحلياة

َكيفََإذَ؛عاقالَليسَفيهَكواملشكََََلذلكَرََكََنََمََالَََأنَواعتبارَ،هاكلَََََاألعمالَعنَواملساءلةَ،إليه
َوأمدَحيكمهَنظامَََهناكَيكونَأنَدونَاعبثَََويكونَتقانواإلَالعنايةَمنَالدرجةَهبذهَكونََََلعقََيََ

َتمََ:َتعاىلَقالَإليه،َينتهي َناََوأََنَكمََََعبَ ثَاََخَلَقَناَكمَََأمنَاَ}أََفَحَسب َ َاَلَمَلكَََاّللََََفَ تَ َعاىَلَََرَجَعونت َََالََََإلَي َ
ََأنََكَفَرواََاَلَذينَََ}َزَعمََ:َسبحانهَوقال،َ[116:َ]املؤمنونَاَلَكَري{َاَلَعَرشََََربََََهوََََإالََََإَلهَََالَََاحلََقََ

َعثَواََلن ََبَ َلىََقلَََيَ ب َ َعَثنََََوَريبََ ََ.[7:َ]التغابنََيَسي{َاّللَََََعَلىََوَذَلكََََعَمَلَتمَََمبَاَلَتَ نَ بَ َؤنَََمثََََلَتَ ب َ
َيريدونهَالذيَالعقلَهذاَأنَ:بهَونمََسلََََيََوالَلفلسفتهمَاطبقَََاحلداثيونَلهيتعقَََالَوما

َوعلىَاألخالقَمستوىَعلىَوالدمارَالويلَإالَقوانينهَمنَالبشريةَجتنَملَالبشريةَعلىَاحاكمََ
َوالَالعلماءَبهَيقمَملَالذيَالتقينَابإلجنازَالنقدَهذاَعلىَيعرتضَوالَاالقتصاد،َىمستَو

َذريعةَاألشياءَهذهَتكونَنأَننكرَوإمناَ،وجودهَوالَالعقلَيةأمهَننكرَالَألنناَ؛الصاحلون
َاجلانبَيفَعأبَدَفكماَ،مبفردهَفيهاَيبدعَأنَلهَميكنَالَاليتَاحلياةَشؤونَعلىَالعقلَلسطوة

َهذاَيفَعذرَمنَيكنَوملَالسعادة،َتوفيَويفَبلَ،والسياسةَاألخالقَيفَقأخفَََفإنهَالتقين
َاملاديَاملعىنَإىلَ،احلقيقيَالروحيَمعناهَعنَبهَوالعدولَ،السعادةَمفهومَتغييَإالَإلخفاقا

َكانََوماَآنية،َمصلحةَفواتبَبلَ،قريبَوموتَََومرضَََغضبَمنَاألشياءَأبتفهَينتقضَالذي
َللحقائقَاوتضييعَََهانفسَََمابلقيَََخماطرةَتعدَََلهَواجملتمعيةَالدينيةَالقيمَحماكمةَفإنَحالهَهذا
َ.نساناإلَعنَللمعرفةَاادََوإبع



َوالعقلَالوحيَبنيَالتامَََالتضادَََاعتقادَإىلَاحلداثةَعندَالعقلَمفهومَيفَغلوالَىأدَََوقد
َعندَريتصوَََفالَ،يرتفعانَوالَجيتمعانَالَنينقيضَثينياحلداَنظرَيفَفصاراَ،والغيبَحلسََاَوبني

َخنرجهَأنَبدَالَالبشريَابلعقلَننهضَولكيَ،الغيبَمعَمادةَوالَ،تطورالَمعَإميانَاحلداثي
َاألشياءَةقدسيَََعنَابعيدَََ،والطبيعةَاملادةَإىلَبهَلنخرجَ،والقيمَواألسطورةَالوحيَأسرَمن

َتدورَالذيَوهوَ،احلياةَأساسَهوَفالفردَاحلسية،َوالتجربةَللعقلَإخضاعهاَقبلَوتسليمها
َدية،الفَرَاحلقوقَتنشأَمنهَألنَ؛واألخالقَالقيمَمصدرَهوَاحلياةَوحقَََ،التنظيَعنَابعيدَََحوله

َماَوفقَالَ،وقناعاتهَبوسائلهَتهولذَََحياتهَعنَويعربَله،َرادَيََكماَاَلَدييَرَكماََنساناإلَعيشوي
َعاملَمنَيدارَأنَينبغيَوالَ،الشهادةَعاملَيفَاحلريةَكاملََيعيشَفهوَفرض،ويَََعليهَىميلََ

َ.(5)الغيب
َ،أوالَالواقعَيفَوالفلسفةَاحلداثةَبنيَالتضادَََحجمَََتعكسَالعقليةَسفةلوالفَالرؤيةَفهذه

َالداللةَذوَالوديعَاملصطلحَميليهَماَوفقَملفهوماَمعَالتفاعلَفإنَََوعليهَ؛ااثنيَََأصحاهباَتنظيَويف
َالثقافيةَفاحلمولةَ،اإلنصافَإىلَمنهَللبلهَأقربَََاوتساحمَََ،هحملَََغيَيفَتغافالَيعدَََالبسيطة

َإبعادَوحتميةَ،والعقلَالدينَبنيَالتناقضَاعتبارَعلىَقائمةَأصحاهباَفلسفةَووفقَللكلمة
َابجملتمعاتَوالنهوضَاحلياةَبشؤونَالقيامَللبشريةَيتسىنَحىتَ؛التأثيَومراكزَاحلياةَعنَالدين

َالناسَحياةَتطبعَأنَينبغيَاليتَالفلسفةَيدركَنأَللقارئَبقيَهذاَتبنيَفإذاَ،ينبغيَكما
َ:َوهيَأالَ،احلداثيَالتنظيَهذاَوفقَهايوحتم

 : احلرية فلسفة
َللكنسيةَملاَوذلكَ،املعاصرَالفكريَمبفهومهاَاحلداثةَصنعَيفَكبيةََمشاركةَللكنيسةَكان

َالثائرينَمنَكثيََطرفَمنَللدينَالعدائيةَالنظرةَيفَبتتسبَََ،الدينَابسمَئةسيََََارساتممَمن
َأوَمساويةَكانتََسواءَ،ذلكَبعدَاألداينَمجيعَعلىَرةالنظَهذهَتعميمَوتَ،الكنيسةَعلى

َجواوروَََ،اجملتمعاتَيفَنفعيونَصنعهاَاجتماعيةَفكرةَجمردَََالدينَأنَعلىَالتنظيَوسادَ،وضعية
َكماََ.امضامينهَيفَيناملوجودَوالعقليَاملعريفَاخلللَلتغطيةَ؛القداسةَصبغةَعليهاَواوأضفَََ،هلا

                                         
َالليرباليةَ(5) َيف َخواطر َاحلمدلَ،ينظر: َبتاريخَ،رتكي َاألوسط َالشرق َجبريدة َمنشور َ/1َ/30)َمقال
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َالذيَاإلراديَاملعىنَعندهمَهباَيرادَوالَ،احلريةَمفهومَعلىَلتأكيدابَريةالتحرَََاحلركاتَقامت
َثقافيةَمحولةَذاَاكونيََََامفهومَََللحريةَأرادواَوإمناَ،بسيطَعقديَََمبحثَفذلكَ،اجلربَقابلي

َإىلَتسعىَاليتَاليوميةَاملمارسةَمنَمعناهَليستقيَالفلسفي،َصطالحياالَاللغويَاملعىنَتتجاوز
َابملفهومَاحلريةَفكانتَاحلياة،َشؤونَمجيعَيفَعوتتوسَََدتتجدَََومفاهيمَاتفاقياتَعربَتطويره

َواعتربَوغيه،َالدينَوبنيَ،واجملتمعَالفردَوبنيَ،والدولةَاجملتمعَبنيَللعالقةَاتنظيمَََتعينَاملدين
َاإلنساين،َللوجودَالزماَاطبيعيَََاوحقَََاعليَََسيةأساَقيمةَ-الفردَحريةَاوخصوصََ-َاحلريةَاحلداثيون

َتعينَوهيَ،شياءاألَعلىَابحلكمَاملعنيةَنظومةاملَوهيَوالغاية،َواملنتهىَاملبدأَهيَفاحلرية
َ.(6)وفكره"َوجسمهَنفسهَعلىَمطلقَانطسلَ"لإلنسان:َبعضهمَيقولَكماََابختصار

َ،وحدودهاَمفهومهاَيفَكبيََاوتََفتَديوجَأنهَإالَاحلداثيَالفكرَيفَاحلريةَيةحموَرَفمع
َحلملتهاَالفعليةَاملمارسةَمنَمدلوهلاَفيهَاستقتَالذيَللكلمةَالداليلَالتطورَعنَاوبعيدََ

َوسعته،َعندهمَاحلريةَمفهومَتعكسَقواننيَيصدرونَعلهمجيَذيالَاحلياةَالقانونيةَمنَنهمكومت
َ:َمفهومهاَيفَرئيسينيَاجتاهنيَإىلَاحلريةَحيالَانقسمواَمأهنَإال

َاملطلقة،َالفرديةَاحلريةَأمهيةَعلىَديؤكََََاالجتاهَوهذا: لكالسيكيا االجتاهاالجتاه األول: 
َاإلنسان،َخارجَمنَتدخلَأيَومينعَ،ةوالدولَاألفرادَبنيَالقةالعَويفَاحلياةَيفَاأساسَََوجيعلها

َالسلطانَحفظَيفَحمصورانَوسلطتهاَالدولةَوجمالَ،نفسهَعلىَاملطلقَالسلطانَلهَنسانفاإل
َ.(7)احلياةَجماالتَشىتَيفَالفردَعلى

َإخفاقَبعدَلكالسيكياَاالجتاهَعنَبدياَلََظهرَاجتاهَوهو: العصري االجتاه :الثاين االجتاه
َابلكسادَعرفَفيماَاملدمرةَنتائجهاَروظهَوَ،ماليةَالرأسَبسببَاقتصادايَََلكالسيكياَاالجتاه
َكيلكالسياَاالجتاهَلوحتمَََ،والثانيةَاألوىلَالعامليتنيَاحلربنيَونشوبَ،م1929َعامَالكبي
َاجلديدَمبفهومهَللحداثةَالعصريَاالجتاهَفظهرَ،وتداعياهتماَاحلربنيَهاتنيَزارأَوَمنَالكثي

َليخوضَ،اخلارجيةَوالضغوطَالقيودَانعدامَهباَويتجاوزَ،أوسعَدائرةَاحلريةَمينحَوالذيَ،للحرية
َنميكَأوَنساناإلَيعوقَماَوكلَالسماويةَواألداينَاالجتماعيةَوالتقاليدَاألعرافَمعَالصراعَهبا

                                         
 .(128)ص:ََجونَستوارتَميلَ،ةيينظر:َأسسَالليرباليةَالسياسَ(6)
 .(68)ص:ََومفهومَاحلريةَ،(68)ص:ََينظر:َحدودَاحلريةَ(7)



َالناسَاتفاقَجهةَمنَوإمناَ،ذاهتاَمنَلزاميةإَصبغةَتنالَالَوالقواننيَ،حريتهَيفَعقبةَليشكََََأن
َ.(8)اخلاصةَسعادهتمَلتحقيقَعليها

َبينماَ،ابلسلطةَاحلريةَضبطَإىلَيسعىَلكالسيكياَاملفهومَأنَهوَ:املفهومني بني والفرق
َ.(9)السلطةَعلىَالستيالئهاَيسعىَالثاينَاملفهوم

َعندَملاَحرفيةَترمجةَجمردَكانتََفقدَالعريبَطورهاَيفَأماَ،الغريبَطورهاَيفَعنهاَوهذا
َمبنطقَاملفاهيمَهذهَمعَيتعاملَفالغريبَالنفسية،َيفَسوىَفاختالَأوَإضافةَبدونَالغرب

َيفَمتكلَََمنَأكثرَومنَ.املنبهرَالتابعَمبنطقَمعهاَيتعاملَالعريبَبينماَ،هلاَواملنشئَاملتعايل
َيفَخلصَوقدَ،العرويَهللاَعبدَاملغريبَاملفكرَالعربَاحلداثينيَمنَوفلسفتهاَاحلريةَمفهوم
َالرتاثَيفَاستخداماتَعدةَََهلاَنأَإىلَاللغويةَالكلمةَداللةَعنَحبثهَبعدَللرتاثَتقييمه

َ:َمعانَأربعةَأمههاَ،اإلسالمي
 .كريََ:أيَ،حرَََعبدَ:يقولونَحنيَالعربَيعنيهَماَوهوَخلقي،َمعىنَ-1
 .{ةَََنَمََؤََمَََةََبََق ََرَََيرََرََحتَََمثل:َ}َيفَالقرآنَيعنيهَماَمثلَوهوَقانوين،َمعىنَ-2
 .الضرائبَمنَاملعفىَىلإَلإلشارةَالفقهاءَأخريمتَبعضَاستخدمهَاجتماعي،َمعىنَ-3
َ.(10)واألغيارَالعالئقَمجيعَوقطعَالكائناتَرقََََعنَالكاملَرالتحرَََوهوَصويف،َمعىنَ-4

َاملسلمةَاجملتمعاتَنأَديؤكََََاإلسالميَالرتاثَيفَاحلريةَمعىنَضيقَأنَََىرأَََطويلَتنظيَوبعد
َوليسَالديينَالبعدَيفَاحمصورَََظلَََللكلمةَلاَوالتدَأنَوذلكَ؛ةحقيقيَََحريةَدتشهَََملَاترخيهاَعرب

َحريةَعنَميتكلَََالغربَنأَيفَنمكيَوالغربيةَاإلسالميةَاملفاهيمَبنيَالتغايرَوجهَوأنَ،اإلنتاجيََ
َ"املؤمن"َكلمةََلهحتمَََماَمعَهذاَ.املؤمنَالفردَعنَاإلسالميةَالثقافةَمتتكلَََبينماَ،املنتجَالفرد

ََ.(11)العرويَفكرَيفَتلطيخيةَداللةَمن

                                         
 .(49)ص:ََإيزايَبرلنيَ،حدودَاحلريةَ:ينظرَ(8)
 .نفسَالصفحةَ،املرجعَالسابقَ:ينظرَ(9)
َ.وماَبعدهاَ(7)ص:ََعبدَهللاَالعرويَ،مفهومَاحلريةينظر:ََ(10)
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َوحاولَ،اللغويةَالغربَحماكمَعندَاإلسالميةَتطلحاللمصَاحماكمَََكونهََعنَخيرجَملَوهو
َوملَ،اإلسالميةَفةالثقاَعلىَاملفاهيمَوحتوالتَالتارخييةَالصراعاتَأملتهَوماَالغربيةَالقيمَفرض

َواعتبارَالتاريخَيفَوالنظرَاقعيةالَوَلشعارَهرفعَمعَ،والتحدايتَالبيئاتَالختالفَاعتبارَأيَلقيََ
َداللةَمنَالغربيةَالثقافةَمنَيفهمَماَوهوَ،واحدَمدلولَإالَهلاَليسَالدينَمةفكلَ،السياقات

َمعَالعلنيةَالقطيعةَإىلَادعَمثَومنَ،واألعرافَقاليدوالتَيالوحَكلمةََاومثلهَ،للكلمةَسلبية
َ.احلياتيةَومتطلباهتاَالغربيةَالقيمَمعَيتالءمَالَازََمتجاوَََترااثَبوصفهَاإلسالميَالرتاث

َالفََخَََيعدَََالغربيةَاحلداثةَيفَاومفهومهَاإلسالمَيفَاحلريةَهوممفَبنيَاملقارنةَأنَشكَوال
َيفَاحلريةَمبفهومَمقابلتهاَأنَكماََ،واملكانَالزمانَالختالفَذلكَوَ؛داللةَأوَمعىنَذيَوغي

َاملنتسبنيَأوَالعربيةَفةاقالثَمحلةَتعاملَكنلَ،املوضوعَعنَاإجرائيَََاخارجَََيعدَرىخاألَالدايانت
َاخلصوصيةَىعلَاحلفاظَيفَجنحواَوهلَ،مقارنتهَينبغيَالذيَهوَالوافدَاحلريةَمفهومَمعَإليها

َ.الغربيةَالثقافةَلضغطَاستسلمواَأمَالثقافية
َيعارضهاَالَجوانبهاَبعضَيفَوهيَ،اإلنساينَالفكرَأساسياتَمنَحلريةاَقضيةَكانتََلقد

َاكينهاسكَةشاحذَ،ابلغربَمنبهرةَنفسيةَاحلداثيَالفكرَيفَابتتَلكنهاَ،دينَيرفضهاَوالَعقل
َأنَويرونَاإلسالمية،َاجملتمعاتَعلىَقيودَجمردَواعتبارهاَاإلسالميةَالثقافةَهلدمَمعاوهلاَورافعة

َوصادرواَالذات،َحولَوالتموقعَالفكريَواالنغالقَللجمودَمرادفَاإلسالميةَةافابلثقَالتمسك
َاحلضارةَمتليهاَاليتَاملفاهيمَلصاحلَالرتاجعَمنهاَوطالبواَ،يتهاوهَوَبثقافتهاَالتمسكَيفَاألمةَحقََ

َوقمعواَ،احلداثيونَكربهََتوىلَالذيَالشعارَهوَنفسهَاحلريةَشعارَأنَالغريبَومنَ.الغربيةَدنيةامل
َ،نشأتهَبيئةَيفَعليهَاستقرَماَوهوَامعينَََمعىنَلهَوفرضواَ،الثقافيةَخصوصيتهاَيفَاألمةَحقَبه

َأَتضييقَوهذا َاملصدرَالوضعيَابلقانونَإالَتضبطَالَيةَرفاحلَ،نيابلقوانَإالَاحلريةَدتقيَََالن
َماديَعقلَوهوَ،التشريعَأبيديهمَملنَرداجملَالعقلَعلىَيعتمدَالقانونَوهذاَ،للتشريعَالوحيد

َلذلكَ؛نظامَأبشعَهلوَوالدولةَالدينَبنيَالتوحيدَ"إن:َفولتيَيقولَ،احملسوساتَبغيَيؤمنَال
َالراهبَفيهَعوخيضَ،الدولةَلنظمَالدينَرجلَفيهَخيضعَآخرَنظامَوإقامةَإلغاؤهَجيب

َ.(12)للقاضي"

                                         
 .(75َ/8)َتراثَاإلنسانيةَ(12)



َاإلسالميةَالشريعةَمعَصراعَيفَاحلداثينيَعأوقَأنهَشكَالَاألداينَبنيَالتعميمَوَالطرحَوهذا
َعصراََيفَاحلداثيونَفاخنرطَ،التناقضَوَالتضادَََحدَإىلَتصلَوكلهاَ،طرحالَمنَعدةَجوانبَيف

َاألخالقَإىلَالنظرَيتمَوَ،للحريةَةاملؤهلََََالوافدةَاحلداثةَأبسلحةَحنيمتسلََََ؛والثقافةَاجملتمعَمع
َجيبَفإنهَ،الدينيةَالقيمَوكذاَ،مكانَإىلَمكانَومنَعصرَإىلَعصرَمنَتتغيَنسبيةَكقيمة

َألنَ؛األخالقَعنَينالدَفصلَجيبَمثَومنَ،املفروضةَصايةالَوَمتثلَأصبحتَهناألَجتاوزها
َ،واللذةَوالنشوةَادةابلسعَقتهاعالَوإمناَ،الروحيةَجاتالحتيااَأوَابلفضيلةَهلاَعالقةَالَاألخالق

َعكسَوالشرَ،املنفعةَلحيصَََماَهوَفاخليَ،مادايَََاتعريفَََإالَيعرفانَالَواخليَالشرَفإنَمثَومن
َيفَوالقيمَاألخالقَصتلخَََالعريبَوميالدهاَالغريبَطورهاَيفَاحلداثةَأنَاألمرَوخالصةَذلك،

َلكنهَ،احلديثةَمنةاألَزَيفَاحلرَالفكرَلفلسفاتَكارتديَأسسَوقدَ،متغيةَوجتعلهاَ،النسبية
َ.(13)للزمنَاملمتدَالظلَحتتَتزدحمَاإلجابةَمتوفرةَغيَأسئلةَترك

َتوصلواَحىتَ،احلريةَيفَعالتوسَََمنَنوعَإىلَ-األدبيةَوخصوصا-َاألوربيةَالفلسفةَدتأَوقد
َوالنظمَالسلوكَعلىَاملفهومَهذاَانعكسَوقدَ،إنسانيةَقيمةَبوصفهاَهلاَوالتنظيَاإلابحيةَإىل

َ،مكوانتهَأحدَصارتَحىتَلتهاوشكَََاحلداثيَفكرالَعمَاحلركةَهذهَتزجتماَوقدَ،االجتماعية
َ:َأمورَعدةَيفَاحلداثةَإليهَتسعىَماَإمجالَوميكن

َدنيوايَََاطابعَََحيملَأخالقيَرتصوَََوضعَ:أوال
َ.املطلقةَبصورهتاَالسلطةَحتجيمَ:اثنيا
َكانتََسواءَ،اإلنسانيةَاحلياةَمناحيَسائرَيفَللحريةَاملعارضةَالقيودَضدَََالثورةَ:اثلثا

َ.(14)دينيةَأوَاجتماعيةَأوَسياسية
َإبزاحتهاَكوذلَ،القرآينَالنصَمعَاصدامَََلتشكَََللحريةَاملفهومَهبذاَاحلداثةَأنَشكَوال

َكلمةََداللةَمعَيتناىفَماَوهوَ،والتقييمَالنقدَحملَََيفَوجعلهَ،تشريعوالَيالتأثَمركزيةَمنَله
َوهوَ،احلياةَشؤونَمجيعَيفَلهَذعانواإلَوجلَعزَهللَاالستسالمَمنَبهَتوحيَوماَ،اإلسالم

َفَ َقدَََحمَََسنََََوَهوَََاّللَََََإىَلَََوَجَههََََيَسَلمََََوَمن}َ:القرآنيةَةيعالشَرَالنصوصَعليهَأكدتَماَكذلك
                                         

 .(87)ص:ََأندريهَاناتفَ،ينظر:َالفكرَاحلرَ(13)
 .(979)ص:ََينظر:َموقفَالليرباليةَيفَالبالدَالعربيةَمنَحمكماتَالدينَ(14)



ََأَسَلمََََمنَََ}بَ َلى:َسبحانهَوقوله،َ[22:َ]لقمانَاألََمور{ََعاَقَبةَََاّللَََََوَإىَلََاَلَوثَ َقىَاَبَلَعَرَوةَََاَسَتَمَسكََ
َوقوله،َ[112:َ]البقرةَحيَََزنَون{ََهمََََوالََََعَلَيَهمََََخَوفََََوالََََربََهََََعندََََأَجرَهَََفَ َلهَََحمَََسنََََوَهوَََّللَََََوَجَههََ

َسبحانه َغونَََاّللَََََدينَََ}أَفَ َغَيََ: ََوَإلََيهَََوََكَرَهاََطَوَعاََواأَلَرضَََالَسَماَواتَََيفَََمنََأَسَلمََََوَلهَََيَ ب َ
ََ.[83:َعمرانَ]آلَيَ َرَجَعون{

َيفَاحلقَلنفسهَيرىَأوَ،حبذرَالوحيَمعَيتعاملَوهوَنامتديََََيكونَأنَلإلنسانَميكنَفال
:َسبحانهَقالَ،االمتثالَعلىَقائمَالدينَبلَ،األخبارَيفَوالتوقفَالشرعيةَاألوامرَعلىَاالعرتاض
َ]هودََبَصي{َتَ َعَمَلونَََمبَاََإنَهََََتَطَغَواََََوالََََمَعكَََاَتبََََوَمنَأََمَرتََََكَماََ}فَاَسَتَقمََ :112]َ َوقال،

ََكَتابَََََمنَاّللََََأَنَزلَََمبَاَآَمنتََََوَقلَََأََهَواءَهمَََتَ َتَبعََََوالَََأََمَرتََََكَماَََواَسَتَقمَََفَادَعَََ}فََلَذَلكََ:َسبحانه
َنَكمَََأَلَعَدلََََوأََمَرتََ نَ َناََحَجةَََالََََأَعَماَلَكمََََوَلَكمََََأَعَمالََناَلََناََوَرَبَكمََََربَ َناَاّللََََبَ ي َ َنَكمَََبَ ي َ َعََجيََمَََاّللَََََوبَ ي َ

نَ َنا َتستقيمَأنَ:"االستقامةَ:عنهَهللاَرضيَاخلطابَبنَعمرَقالَ.[15َ:]الشورىَاَلَمَصي{ََوَإلََيهَََبَ ي َ
َ.(15)الثعالب"َروغانَتروغَوالَ،والنهيَاألمرَعلى

:َوتعاىلَسبحانهَابهللَخاصةَوجعلهاَالبشرَمنَالتشريعَألحقيةَالقرآنَنزعَعنَفضالَهذا
نَََهَلَمََشَرَعواََشرََكاءَهَلَمَََ}أَمََ ينَََمََ نَ َهمََََلَقَضيَََاَلَفَصلََََكَلَمةَََََوَلَوالَََاّللَََََبهََََيَََذنَملَََََماَالدََ ََوَإنَََبَ ي َ

ََواألَنَ َعامَََاحَلََرثََََمنََََذرَأَََممََاَّللََََ}َوَجَعَلواََ:َسبحانهَوقال،َ[21:َ]الشورىَأَلَيم{ََعَذابَََهَلَمَََالظَاَلَمنيََ
َّللَََََكانَََََوَماَاّللَََََإىَلَََيَصلََََفالََََلَشرََكائََهمََََكانَََََفَماََلَشرََكائََناََوَه َذاََبَزَعَمَهمَََّللَََََه َذاَفَ َقاَلواََََنَصيَبا

ََ.[136:َ]األنعامَحيَََكَمون{ََماََساءََشرََكائََهمََََإىَلَََيَصلَََفَ َهوََ
َوإنَ،ابطلَجاهليَََحكمَفهوَإليهاَيرجعَوالَااهتمامَََالشريعةَََيويلَالَللبشرَتشريعَفكل

َماَأوَنفسهَعلىَميليهَمباَإالَديتقيَََالَإنسانَوجودَرتصوَََنأَكماََ،أبقطارهاَمنَعليهَاتفق
َ،وخصيمهَالشرعَنقيضَهوَالذيَللهوىَاتباعَالشرعَنظرَيفَهوَاخلاصَََجمتمعهَعليهَتواضع

َسبحانهَقالَ،للشرعَتركَلهَاإلذعانَألنَ؛لهَاإلذعانَللمسلمَحيقَوال ََعَلىََجَعَلَناكَََ}مثَََ:
نََََشرَيَعةََ ََ.[18:َ]اجلاثيةَيَ َعَلَمون{َالَََاَلَذينََََأَهَواءَتَ َتَبعََََوالَََفَاتََبَعَهاَاأَلَمرَََمََ

                                         
َ.(104َ/2)َمدارجَالسالكنيينظر:ََ(15)



َ،التجريبيةَالعلومَمنَعلمَماَعلمَوإنَيعلمونَالَالذينَمنَهوَالشرعَيتبعَالَمنَفكل
َالظنونَومثلهاَ،واعتبارهاَهلاَالشرعَإقرارَمنَوإمناَ،ذاهتاَمنَاملصداقيةَتنالَالَالتجربةَفإن

َ.عليهاَالناسَاتفاقَوالَنفسهاَجهةَمنَالَالشارعَجهةَمنَاعتربتَفإمناَ،املعتربة
َوالَ،أقالمهمَبعددَكبياََاختالفاَعليهاَاختلفواَاحلداثيونَهباَيناديَاليتَاحلريةَنأَمعَهذا

َعنَالنظرَبغضَالناسَرساتاممَمنَمعانيهَدتتولَََعائمَمبفهومَوتقادَالبشريةَتسيَأنَميكن
َاأخالقيَََاسقوطَََهذاَيراهَوماَ،اأخالقيَََاسقوطَََاآلخرَيراهَحريةَهذاَيراهَفماَ،وخطئهاَصواهبا

َاحلياةَأمرَويكونَ،مريجَمرأَيفَالناسَيدخلَحىتَدواليكَوهكذاَ،الفردَرغبةلَدراءََزَاَاآلخرَيراه
َ.ةغمَََعليهم

َاألخالقَمجيعَعلىَاخلروجَإىلَاوضوحَََاألكثرَصورهاَويفَالهتابتشكَََاحلداثةَأدتَوقد
َمحلةَبهَيناديَمماَذلكَوغيَوامللبسَواملشربَابملأكلَأوَابجلنسَاألمرَقتعلَََسواءَ،والقيم
َإىلَوبشريتهَإنسانيتهَعنَابإلنسانَخروجَالنهائيةَصورهتاَيفَفهيَ،العصورَهذهَيفَرايتها

َ.لدينَوالَقخللَََامََاهتماَتوىلَالَواليتَ،واللذةَالغريزةَيفَاحملصورةَةيالبهيم
 :فكرة استحالة التأصيل

َالشريعةَحولَالعربيةَاحلداثةَةفلسفَلجنمَََنأَبناَحيسنَالورقةَهذهَختمَمنَاالنتهاءَقبلَو
َلفكرةَايهبتبنَوذلكَمعناَتمرَََاليتَامرتكزاهتَخاللَمن َيفَاحلداثةَألن ؛التأصيل استحالة:

َبدلَالتأويالتَبنيَالتنازعَفكرةَونويتبنَََ،وغايةَََأََمبدَللشريعةَالتأصيلَترفضَالعريبَطورها
َيتورطَالنَأَالعقلَشروطَمنَألنَ؛العقالنيةَمتليهَماَوهذاَ،التأويلَيفَواحدةَفكرةَعنَالدفاع

َدغمائيَسياجَإىلَستنقلبَالعقلَانتاجاتَألنَ؛ةللحقيقَلتؤصَََمعرفيةَمنظومةَبناءَيف
َ.(16)مغلق

َحماولةَلكلَالالذعَبنقدهاَ-الرتيكيَفتحيَيقولَكما-َاملعاصرةَاحلداثةَسمتاتَََكما
َوتضيقَداخلهاَالفكرَحتبسَاليتَاأليديولوجياتَوترفضَللفلسفة،َوممركزةَموحدةَمرجعيةَلبناء
َ.(17)اخلناقَعليه

                                         
 .(15)ص:ََحممدَأركونَ،ينظر:َالفكرَاألصويلَواستحالةَالتأصيلَ(16)
 .(304)ص:ََينظر:َاحلداثةَوماَبعدَاحلداثةَ(17)



َألساسَتستندَمعرفةَكلََعلىَقضتَقدَوالتجريبيةَالنقديةَالفلسفةَيعتربونَفإهنمَولذلك
َهذهَومنَالوحيدة،َاملرجعيةَوجعلتهاَوقوانينهاَاملتغيةَابملادةَذلكَواستبدلتَ،وأخالقيَديين

َاملطلقةَاحلقائقَإثباتَيعينَصيلالتأَألنَ؛أصالَوجودهَأوَالتأصيلَرفضَمبدأَقامَالنظرية
َتنافياَيتناىفَماَوهوَ،الوصيةَوالذهنياتَسةاملقدَََالقيودَمنَجوَََيفَوحماصرهتاَاألفكارَوسجن

َسائالَانسقَََالكونَواعتبارَ،دينيةَأوهاماَتعتربهَمماَالتخلصَاحلداثةَفأوجبتَاحلداثة،َمعَاكليََ
َلإلنسانَالكونَخارجَشيءَيوجدَوالَذات،َأوَحدودَلهَليسَنسانواإلَ،غايةَأوَيقنيَبال

َتاَردَوقدَوعقله؛َفكرهَمنَمساحةَفيهَالتفكيََيخذَأنَعليهَتوجبَعالقهَأوَبهَارتباط
َوغايتهَمبعثهَالدورانَهذاَوكانَ،أساطيَواعتبارمهاَوالغيبَالوحيَإنكارَحولَعباراهتم

َحلاداإلَحدَإىلَوصلتَواليتَ،الغربيةَاألفكارَيفَواحلريةَوالفرديةَةالعقالنيَلفكرةَستسالمالا
َوالَ،ورويةَيتفكَدونَوالقبولَالتسليمَيستحقَماَفيهاَليسَمنتحلةَوضعيةَاألداينَواعتبار

َيفَالشكَدائرةَوتوسيعَاملعرفةَطريقَوتطويلَنساناإلَعنَيقةقلحلَإبعادَمنَهذاَيفَماَخيفى
َالقيمَعلىَالثورةَبسببَوأخالقيةَاجتماعيةَمشاكلَمنَإليهَيؤديَماَمعَهذاَ،نساناإلَحياة

َولكيَ،اللذةَجلأَمنَيعيشَالفردَجيعلَماَوهوَ،يتهاجدوائَواحلسَالتجربةَتثبتَحىتَورفضها
َرحلتهَليبدأَ،ومعارفَأخالقَمنَالعصورَمرَََعلىَرالبشَعليهَتواضعَماَيصارعَأنَبدَالَجيدها

َيستبعدهاَلبَ،عليهاَيبينَوالَتالرتاكماَيعتربَالَفهوَ،هالكَيفَنفسهَويوقعَ،جديدَمنَشاقةال
َاألسئلةَأكثرَمنَوالبديلَوالغايةَاألينَسؤالَكانََولذاَ؛منهاَالتخلصَيفَكافيةََهلاَتهمعرفَويعترب
َتثورَ،ابليقنيَأتيتَوالَاإلميانَتنفيَ،إشكاالتَمتقدَََوإمناَأجوبةَمتقدَََالَألهناَ؛حداثةللَإقالقا

َذلكَغيَإىلَ،نهاتعيَََوالَاحلقوقَعلىَتركزَ،حتفظهاَوالَللحريةَتدعوَ،تنتجهاَوالَقيمالَىعل
َالطرحَهذاَيعتربَجادَوفكرَعقلَصاحبَكلََجتعلَاليتَواألخالقيةَالفكريةَالتناقضاتَمن

َ.املظلمةَالبدائيةَابجملتمعاتَإالَيليقَالَهزيال


