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 : الدراسة ملخص

   
له املعر�ّ� أّوال، والتصّدي  ة هذه الورقةتنحصر غاي

ّ
�� أمرْ�ن اثنْ�ن: وْضع "ال��اث" �� سياق �ش�

للعوائق ال�ي امتنع ��ا هذا ال��اث عن البقاء �� حدود ذاك السياق ثانيا. وحاصل �مرْ�ن معا: ما الذي 

ده؟. جعل العقل العر�ّي �سالمّي ا�حديث واملعاصر يخلق موضوعه (ال��اث) ثّم ��جز عن ضبط تمرّ 

وتوّسلنا للنظر �� هذا السؤال بقراءة تحليلّية نقدّية وقفنا ف��ا ع�� محاور رأْيناها أساسّية وأهّمها: رصد 

السياقات ال�ي �شأ ف��ا ال��اث قطاعا معرفّيا، وا�حداثة ح�ن ت�ون إر�ا�ا لليق�ن، واملرجع التحدي�ّي ب�ن 

 
ّ
 ر �من النف��ّي و�منع الفعل العق�ّ�.التبّ�ي و�ستلهام، و�سالم ح�ن ي�ون مالذا يوف

Abstract: 
This paper purports to look into tow issues: 1) to situate the patrimony within its epistemic context and 

2) to overcome the challenges that prevent the patrimony from remaining in that specific context. This 

paper will try to answer the following research question: Why was the contemporary and modern Islamic 

mind able to construct its patrimony, on the one hand, and unable to hold control over that patrimony, on 

the other hand? We try to respond to this research question on the basis of a critical and analytical reading 

that pushed us to delve into main issues such as the survey of the context that gave birth to patrimony as a 

modernist epistemic domain when it becomes soul disturbing and a modernist background oscillating 

between inspiration and adoption; Islam can be a spiritual shelter providing a psychological peace as well as 

a factor hindering the critical and rational spirit. 

 عوائق. -تار�خ -تجديد -عقل -حداثة -: تراثال�لمات املفتاحّية: ال�لمات املفتاحّية

  طة الاث.. ومأزق الحداثةلُس
 (مقاربة تحليلّية نقدّية)
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 : املقدّمة 
   

 وا�غمس �� ال��اث وتوّرط 
ّ
وما أنتجْت صيحات القطيعة  ،لم َيكتْب حدا�يٌّ عر�ّي �� ا�حداثة إال

ره منذ قرنْ�ن 
َ

 مز�دا من الوالء للما��ي. وهكذا �ستمّر معضلة الفكر العر�ّي مع نفسه ومع آخ
ّ
إال

لذي ب�ى العقُل ا�حدا�ّي العر�ّي نفَسه من الزمان. ورّ�ما قاد ذلك إ�� ما �شبه خيبة �مل �� املسار ا

داخله. ولكّن هذا العقل مازال مصّرا ع�� خوض معركته الك��ى: معركة تحر�ر ا�حاضر واملستقبل 

من سطوة ال��اث وسلطته لتثبيت قاعدة �نطالق نحو ا�حداثة. ورغبة مّنا �� تبّ�ن السياقات ال�ي 

ر ا�حاّد ب�ن العقل 
ّ
جهْت هذه ا�حاولة البحثّية �شأ داخلها هذا التوت

ّ
ا�حدا�ّي العر�ّي وموضوعه ات

وجهة من�جّية أساسا و�� تروم �شتغال ع�� إش�الّية العالقة ب�ن الذات القارئة وموضوع 

له هذه الورقة مجاَل نظرها حصر تالقراءة. ولذلك، س
ّ
�� أمرْ�ن اثنْ�ن: وْضع "ال��اث" �� سياق �ش�

 لعوائق ال�ي امتنع ��ا هذا ال��اث عن البقاء �� حدود ذاك السياق ثانيا. املعر�ّ� أّوال، والتصّدي ل

وغ�ّي عن البيان أّن الكتابات �� هذه �ش�الّية انطلقت ع�� نحو �سقّي منذ ثمانيات القرن 

 من املشاريع الك��ى. ولكّن املردود العَم�ّ� لم يكن دوما �� 
ٌ
لْت بما تراكم جملة

ّ
العشر�ن. و�ش�

ر�ن. و�ان هناك باستمرار ثّمة ما يحجز تلك املشاريع �� عقول أ�حا��ا أو مستوى طم
ّ
وحات املنظ

�� قطاعات محدودة من القّراء فال تتحّول إ�� فاعلّية ثقافّية عمومّية. ولعّل سؤال شكيب أرسالن 

ص أزمة القرن التاسع عشر مازال إ�� اليوم تحّديا حقيقّيا �� وجه الن�عة ا�حداثيّ 
ّ

ة الذي �خ

 العر�ّية.

ه يحاول أن ينكّب ع�� قضّية محّددة و�� 
ّ
را، غ�� أن

ْ
ه يطرق مجاال بك

ّ
ال يّد�� هذا البحث إذن أن

رة ب�ن ا�حداثة وال��اث ودراسة ا�ع�اسا��ا ع�� 
ّ
النظر �� السياقات ال�ي برزت ف��ا العالقة املتوت

 آفاق التجديد ا�حتملة.

 التراث: في تاريخيّة املصطلح:
   

من   عرفت �لمة ال��اث �� الفكر العر�ّي ا�حديث واملعاصر �عدا إش�الّيا لم �سبق لها أْن عرفْته

. ومرّد ذلك أساسا إ�� الو�� ببشرّ�ة ال��اث و�سبّيته وعالقته املباشرة �عقل ا�جماعة ال�ي بلق

 -أنتجته وفق قضاياها ومقتضيات عيشها. وال شّك �� أّن هذا الو�� عائد إ�� أّن العرب واملسلم�ن

العالم لم �عد كما �ان، انت��وا فجأة إ�� أّن  -�� ا��جام مع تار�خهم وطمأنينة  �عيشون الذين �انوا 

فمركز ا�جاذبّية فيه ما عادت لدار �سالم. لقد أصبحت أوروّ�ا ا�جديدة بقيمها وقّو��ا وعلومها 
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بلة الدنيا. واع��ف تّيار �صالح والتمدين العر�ّي �� القرن التاسع عشر بأّن �� أوروّ�ا وصنائعها قِ 

ل�ي �سّوغ له استقدام ما يراه مالئما للمسلم�ن ا "ا�حيل"محاسن ال يمكن إن�ارها. و�دأ يبحث عن 

وغ�� مناف للشرع. وظهرت �� الثقافة العر�ّية ا�حديثة مصط�حات �� تأصيل الوافد من املعا�ي 

هكذا سيشرع املا��ي �� ا�خروج  .0F1و�شياء تدّل ع�� ِعوز �� ال��اث وحاجة إ�� إثرائه بما عند �خر

لعرب واملسلم�ن من غموضه و�حرّ�ته وجالله إ�� شروط إنتاجه تدر�جّيا وألّول مّرة �� تار�خ ا

املوضوعّية. وال شّك �� أّن عملّية �نفصال هذه، منطلٌق رئي��ّي إلعادة النظر �� ال��اث معطى 

 تار�خّيا.

�� هذا �طار نحاول إذن أن نتبّ�ن الكيفّية ال�ي �عامل ��ا الفكر ا�حدا�ّي العر�ّي مع تراثه.  

 من�جّيا �نطالَق من �عر�فات لل��اث بدت لنا مهّمة �� هذا الباب.ونتخّ�� 

* جاء �� املوسوعة الفلسفّية العر�ّية �عر�ف عاّم يمكن �خذ به مبدئّيا وفيه: إّن ال��اث "تركة 

و�تضّمن العناصر  �جيال املاضية من حضارة ماّدية ومعنوّ�ة ال�ي يتلّقاها �فراد من ا�جتمع...

1Fّية واملعنوّ�ة �املعرفة واملعتقدات والفّن و�خالق والصناعات وا�حرف"املادّ 

2. 

 إنجازا إ�سانّيا 
ّ
ة: "ال��اث ليس إال

ّ
* لكّن �عر�فا كذاك الذي صاغه فه�ي جدعان يبدو أك�� دق

2Fالتار�خّية" -الثقافّية -له شروطه ��ستيمولوجّية و�جتماعّية

3. 

ن مرّوة ال��اث فتفتح بابا آخر: "ال��اث هو ال��اث نفسه، ال * وأّما الطر�قة ال�ي حّد ��ا حس�

3Fيتكّرر وال يتعّدد لكّن معرفته �� املتعّددة بقدر ما تتعّدد الب�ى الفكرّ�ة ال�ي ُيقَرأ ��ا ال��اث"

4. 

�ستطيع أن ندرج التعر�ف �ّول �� قطاع معر�ّ� مخصوص هو القطاع الثقا�ّ� �ن��و�ولو�ّ�.  

تار��ّ�. وأّما الثالث، فهو كما نرى -ف الثا�َي �� قطاع آخر هو القطاع السوسيوونجعل التعر�

 خ��ات 
ّ
أقرب إ�� مسألة املن�ج منه إ�� املعرفة. ولنا أن نالحظ �� ضوء ما عرضنا أّن ال��اث ليس إال

                                                      
نعترب مفهوم االقتباس من أبرز املفاهيم املحيلة عىل االعرتاف غ� املعلن بأّن الرتاث عىل الصورة التي  - 1

ا نهوويًا: مقاربة تحليليّة  هو عليها ال  يلبّي ة  راع  رراتتاا: ااالقتباس مفهوما ّّ ااعا  الااس املتتد
  2014ـّر، يونيو 24للفكر اإلصالاّي يف القرن التات  عرشا، مدلّة كَاَن التاريخيّة، عـ

  245، ص: 1986املوتوعة الفلتفيّة العربيّة، املدلّّ اوّو،، معهّ اإلاا  العرّب، ب�و ،  - 2
  19، ص: 1985فهمي عّعان، نظريّة الرتاث، رار الرشوق، اوررن،  - 3
  7، ص: 1986ات� مرّوة، تراثاا كيف نعرفه، مؤّتتة اوبحاث العربيّة، ب�و ،  - 4
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بكة ��سان ومهاراته و�ساؤالته وإجاباته �� �حظة حضارّ�ة ما، و�� سياق مجتم�ّ� ما، و�� ظّل ش

ة ع�� أ�حا��ا. ومن هنا يبدو ما 
ّ
من القيم يحتكم إل��ا ع�� نحو ما. وال��اث ��ذا املع�ى، �ثار الدال

ة رغم ما يوهم به من ال مع�ى: "ال��اث هو ال��اث نفسه".
ّ
 وضعه حس�ن مرّوة �� غاية الدق

ل طائفة من �سئلة: م�ى ظهر ا�حمول الدال�ّ� الذي ذ 
ّ
ه حادث و�ناء ع�� هذا تتش�

ّ
هبنا إ�� أن

�� لغتنا واصطالحنا؟ وما �� �سباب ال�ي نحتت لهذا املصط�ح دالالته ا�جديدة؟ وما الذي ��ّمنا 

ه تجر�ة �خر �� التار�خ؟ وما قيمة �طروحات واملشاريع ال�ي ترفع عناو�ن مثل 
ّ
منه وقد علمنا أن

ة من�جّية أو علمّية ألطروحات أخرى تجديد ال��اث وإحياء ال��اث ونقد ال��اث؟ وهل من معقوليّ 

 ع��ة �� طر�ق التقّدم وا�حداثة
ّ
ِعَتت بالعدمّية ألّ��ا لم تر �� ال��اث إال

ُ
4Fنقيضة �

؟ وهل يمكن أن 5

ر�ن مثل برهان غليون 
ّ

د الذات وعّ�� ع��ا لفيف من املفك
ْ
نرتاح فعال إ�� نزعة �أّ��ا جاءت من َجل

احة جديدة: "حان الوقت لالنتقال من ��ديم ال��اث إ�� الذي قال وهو يوّجه �نظار إ�� مس

محاسبة العقل. محاسبة ال��اث محاسبة ألسالف لم يدر�وا عصرنا وال �ان بمقدورهم أن يفهموه 

و����وا لنا �� ترا��م ا�حلوَل ال�ي نحتاجها ملواجهة مشا�لنا الراهنة. وما �ان عل��م أن يفعلوا 

5Fذلك"

6. 

ف عندها 
ّ
ات التار�خّية ال�ي يمكن التوق

ّ
ل مجال أثناء البحث من أبرز ا�حط

ّ
�� بدايات �ش�

ة البونابارتّية. لقد �انت سنة 
ّ
 1798ال��اث بأ�عاده ا�جديدة �� الفكر العر�ّي ا�حديث ا�حط

وأدخل  ،وزعزع �� العمق اليق�َن  "داَر �سالم"ال حاسما �� هذا الشأن. فقد فاجأ بونابارت متحوَّ 

ه فرض ع�� 
ّ
الناس �� هلع عظيم وذهول بدا معه اليق�ن ألّول مّرة موضع ارتياب. و�هّم من ذلك أن

 
َ
عة نظرا إ�� أّن املسلم�ن �انوا يرون أنفسهم مركز العال

ّ
م القديم أسئلة لم تكن من قبل متوق

ّية و��ائّية معالم �
ّ
 ال�ي وضعت بصفة �ل

َ
 �سان وقيمه.ال�ون و�رون حضار��م ا�حضارة

خار من 
َ
 املسلم�ن ع�� السؤال، وفتَح �بصار ع�� غرب متخّفف �� ف

ُ
لقد أرغم هذا ا�حدث

قبٍل �� حماسة �جيبة ع�� ا�حاضر يدّبره بأمره وع�� تار�خه الدي�ّي وجاهلّيته وظلما��ا وُم 

                                                      
يتتَّهم موقف عبّ  العرو  مالال بالعّميّة  ومن اليين ناقوو  يف اومر الدابر  ومحمور أم� العال  -5

راع  يف كلع عىل تبيا املالا، مقا، عوار العير  امفهوم الرتاث يف الفكر العرّب  وطيّب تيزياي،
  1989، عانفي 52املعارصا، مدلّة الواّة، عّر 

  32، ص: 1989برهان غليون، اغتيا، العقا، رار املعرفة للارش، تونس،  - 6
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ه يصنع ل�حضارة أسباَب 
ّ
مجدها  املستقبل �ستكشف غيبه و�رسم له املسالك عن سابق و��. إن

  .لقي�يّ و�بحث لها عن التمك�ن خارج مجالها ا�جغرا�ّ� وا

ة بقّوة ع�� حالة الذهول  
ّ
ر�ن دال

ّ
و�انت عبارة "الصدمة" ال�ي استخدمها البعض من املفك

ع�� سبيل  �لوح،و  وا�خوف والقلق ال�ي انتابت ا�جتمعات �سالمّية ونخ��ا السياسّية والفكرّ�ة.

) ال�ي نقتطعها من حوار 1874-1802املص�ح التو���ّي أحمد بن أ�ي الضياف (عبارة ��  ،املثال

ا يحضران عرض مسرحّية �� باريس، َم وُه  )1850 -1786( دار بينه و��ن املش�� أحمد باي

 
ٌ

م لم �عد كما �ان: "إّن القوم سبقونا إ�� ا�حضارة بأحقاب من السن�ن صر�ح اع��اف
َ
 بأّن العال

 
ّ
رت من طباعهم، و�يننا و�ي��م بون بائن، و� فينا علم غيب نحن صائرون قوا ��ا وصاحّ�ى تخل

�سليم العاجز باألمر ليكشف �� مرارٍة عن �عليق الباي ع�� اع��اف ابن أ�ي الضياف  �أ�يإليه". و 

 عن الواقع و 
ّ

ع �حدوث �سو عن حاق باألورو�ّي�ن و يأس من ال�
ّ
6F: "�سأل هللا حسن العاقبة"أتوق

7. 

ل إذن، إّن العرب واملسلم�ن اكتشفوا �� القرن التاسع عشر مجاال حضارّ�ا غر�ّيا يمكن القو  

غ�� الذي �انوا �عرفونه من قبل عن أوروّ�ا املسيحّية وعصور ظالمها الشه��ة واستبداد كنيس��ا 

ر �� ال�ون و�بداع فيه. 
ّ

ورأوا وتجّ�� إقطاعها وانحرافها عن القيم ��سانّية ال�ي تحّفز ع�� التفك

�� أوروّ�ا ا�جديدة، أوروّ�ا القرن التاسع عشر، �عدْين أساسّيْ�ن: البعد �ستعمارّي ا�خيف والبعد 

العقال�ّي املغري. و�بدو أّن العقل الذي �ان رك��ة هذه ا�حضارة املندفعة إ�� �فاق جميعها أو�� 

أن ي�ون بونابرت مجّسدا هذا إ�� املسلم�ن أّن �ستعمار من نتائجه املباشرة. وال غرو حينئذ 

�لتقاء ب�ن البعدْين. فقد اصطحب معه جمهرة من العلماء وأس�حة حديثة. وال شّك كذلك �� أّن 

الثورة الصناعّية وّسعت طموح أوروّ�ا فخرجت من فضا��ا التجارّي و�ستثمارّي الضّيق إ�� 

طا�
ّ
�ا التوّسعّية من العرب. فهم، فضاءات شعوب وأمم أخرى. ولم يكن أقرب إل��ا لتنفيذ مخط

 التماس معها
ّ
7Fجغرافّيا، ع�� خط

8. 

                                                      
تونس وعهّ اومان، تحقيق أامّ  راع  الحوار يف: ابن أب الوياف، إتحاف أها الزمان بأخبار ملوك - 7

  1989الطوييل، الدز  الراب ، الّار التونتيّة للارش، تونس، 
 �كن العورة ملزيّ التوّت  يف عالقا  التيّس ب� الغرب والرشق إىل: - 8

Thierry Hentsch, L’Orient imaginaire: la vision politique occidentale de l’Est méditerranéen , 1er 
chapitre « la frontière mythique », éd  de Minuit, Paris, 1987, p p:17-43  
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�ان الغرب يتمّدد و�توّسع. و�ان العرب �� حال انكماش وتقوقع وانزواء �� ما �شبه الهروب 

و�ستنصار و�ستغاثة. وأّما امل�جأ �ك�� أمانا من الناحية النفسّية، ف�ان �مجاَد املاضية 

 �سالم �� توّ�جها وعصَر وال�حظاِت التار�خيّ 
َ
 الفاتح�ن املتوّسع�ن وحضارة

َ
 السعيدة و�سالف

َ
ة

8Fالنبّوة وإغراَء زمن ا�خالفة �ّول 

. هذه الدروب ال�ي اندفع إل��ا العرب واملسلمون �� ال�ي نطلق 9

 عل��ا مصط�ح ال��اث باملع�ى الذي باشرناه سابقا.

إّن الفكر �سالمّي قبل القرن التاسع عشر لم يكن �� عمومه فكر التحّوالت  ،واملع�ى من هذا 

النوعّية والقطائع ال�ي تب�ي أطوار ا�حياة �عضها ع�� أنقاض �عض. فقّوة الزمن �سالمّي �ّول 

9Fال�ي أضفت ع�� الوقائع و��خاص و�عمال و�فعال ضرو�ا من العصمة

، أحالت �ّل الحق 10

باع و�خالص لهإ�� مجّرد م
ّ
و�حبت من العقل إم�انات النظر �� موضوعاته �عيدا  ،ج��د �� �ت

عن دائرة �جماع أو �نتصار لهذا املذهب أو ذاك. ونزعات �صالح ال�ي لم �غب من التار�خ 

 يخرج ا�خلف عن سمت السلف. 
ّ
�سالمّي �انت �� جوهرها حر�ات ت�حيحّية تناضل من أجل أال

ز البدعة وفكر التبد�ع �� �حداث الك��ى �� حياة املسلم�ن يكشفان عن املن�� ولعّل برو 

�س��جا�ّ� و�ستعادّي �� الثقافة �سالمّية. و�ان ع�� العقل �سالمّي الرس�ّي أن يقف �� وجه 

رات حاّدة أو أن يبحث لها عن مشروعّية الوجود باستخدام 
ّ
البدعة حّ�ى �ستمّر ا�حياة دون توت

 لّية املطابقة والقياس حّ�ى ال ت�ون بدعة.آ

بة نفسّية ودينّية  
ّ

و�ستطيع القول إّن ثقافة املطابقة والقياس و�نموذج، منعْت ألسباب مرك

ى ال��اث ع�� النحو الذي نبحث عنه �� حياة  وسياسّية ظهور معطى ثقا�ّ� وتار��ّ� ورو�ّ� �س�َّ

                                                      
وتتا ، قائال: كيف وملاكا راح  L’Islam- refugeاملالك:  -تّمى أركون هيا الاوع من امللدأ، اإلتالم - 9

تعلّا يحّا تّريديّا محّا الهروب من مواعهة املواكا امللّحة، إتالم التعّير وال -املالك، أ  إتالم -اإلتالم
الّين،، اتنظر كتابه تاريخيّة الفكر العرّب اإلتالمّي، ماوورا  مركز اإلاا  القومّي، ب�و ،  -اإلتالم
 ,Humanisme et islam, éd  Vrin, Paris, 2006 ، وراع  هي  الفكرة أيوا يف كتابه:115، ص: 1986
p: 47  
بها هيا الزمن اإلتالمّي اوّو، فامتا  يف الوم� اإلتالمّي عن  كان التؤا، عن اوتباب التي تتامى- 10

ّّ العرّب  وكان أركون عىل تبيا املالا، وااّا من أولئع  الاقّ الفتا املعريفّ اوتاّ  يف الخطاب الحّا
 اليين عاّّوا اهتيمهم لكرس تياج العصمة الزائفة: انتتا ، ملاكا راح الرتاث اإلتالمّي يحّو، برسعة
شّيّة الفرتة الابويّة والفرتة الخاّصة بالخلفا  الراشّين إىل عرص أتطورّ  تأتيّيسا، من كتابه تاريخيّة 

  168الفكر العرّب اإلتالمّي، ص: 
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ا معرفّيا يقت��ي، للو�� به وجودا تار�خّيا وموضوعّيا، املسلم�ن. إّن �قرار بوجود ال��اث قطاعً 

انفصاال عنه. و�عتقد بأّن املسلم�ن، إ�� حدود الف��ة ال�ي ندرس، لم ُيحّسوا بأّ��م يصوغون حيا��م 

َول 
ُ
ا�خاّصة ��م دون معقولّية �سبغو��ا عل��ا من بقا��ا �� حدود الفلسفة ال�ي أقامها السلف �

 لها.

ساس نميل إ�� القول إّن ا�حدث البونابار�ّي �ان بحّق الدافع �ّول �حفز الفكر وع�� هذا �  

ى ال��اث وذلك بالتساؤل عن  ،العر�ّي و�سالمّي �� العصر ا�حديث ع�� إ�شاء مدار فكرّي �س�َّ

 فهم سّر عظمة �خر و يُ قيمته الوظيفّية �� توف�� ما به 
ُ
ستوعب قوان�ن التمّدن ا�حديث. وظهرت �

ر املسلمون و أ
ّ

تقّدم ملاذا سئلة جديدة لعّل سؤال شكيب أرسالن يخ��لها اخ��� حسنا: ملاذا تأخ

غ��هم؟". وهكذا تّم ر�ط ظهور هذا املدار من القلق بحدثْ�ن متعاكسْ�ن: قّوة القيم الوافدة وتراجع 

مّدة حول طر�قة ال جدال اليوم حول �ون "القضّية املثارة منذ  و�ذلك يبدو أْن القيم ا�حلّية. 

النظر إ�� ال��اث �� ا�جال ا�حضارّي العر�ّي �سالمّي ناجمة عن الدخول القوّي للقيم ا�حضارّ�ة 

10Fالغر�ّية وتراجع �ش�ال التقليدّية للفكر بمجتمعاتنا مّما أوهم انقطاعا ب�ن تالد �ّمة وطر�فها"

11 .

ل��اث "أث��ت منذ مطلع ما سّ�َي عصر وغ�� �عيد عن هذا، يذهب ع�� حرب. فهو يرى أّن قضّية ا

ال��ضة، أي بداية التوّسع �وروّ�ّي حيث واجه العرب أش�اال من السيطرة وأنماطا من العالقات 

11Fوالثقافات ال عهد لهم ��ا من قبل"

12 
َ
م ا�جديد أن يقّدم نفسه باعتباره أفضل . لقد استطاع العال

م �� كث�� من ما وصل إليه ��سان بفضل ما انت�ى إليه كفاح
ّ

ه من أجل إثبات جدارته بالتحك

ظواهر ال�ون والكشف عن أسرار التقّدم وقوانينه �عيدا عّما ورثه من قيم استالبّية وقهرّ�ة. 

له من أف�ار ورموز ومعان عن العالم ا�جديد.
ّ
و�ات التقليب ��  وانفصل العالُم القديم بما يمث

ة �جداد مشغال رئيسّيا من مشاغل 
َ

ِرك
َ
جاه أن ت

ّ
التحديث �� ظّل قّوة �مر الواقع. وما �ان لهذا �ت

 مز�دا من النكبات. ف�ان �نصراف 
ّ
يك�� لوال �قرار بأّن البقاء خارج دائرة الفعل لن يجلب إال

ت "حّدة الو�� بتجديد النظرة إ�� �سالم �� �فاق 
ّ
ه من الفعل. وهكذا دل

ّ
ّن أن

َ
إذن إ�� ما ُيظ

تقليدّية وغ�� التقليدّية ع�� أّن الظواهر ال�ي ابتكر��ا ا�حداثة قد اخ��قت �ّل �سالمّية ال

                                                      
  247رضوان التيّّ، املوتوعة الفلتفيّة العربيّة، مرع  تابق، ص:  - 11
  201، ص:1985عيل ارب، مّاخال ، رار الحّاثة، ب�و ،  - 12
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ها صدق ا�حقيقة واستقامة النفس بال 
ّ
ا�جتمعات وحّ��ت ذه��ا بمساءالت جوهرّ�ة ليس من أقل

12Fإيمان مثال"

13. 

ا، وضعان حضارّ�ان متناقضان ومتواجهان �� �ن نفسه: الوض 
َ
ع وحاصل �مر مّما رَصْدن

ف من  ،ا�حضارّي �وروّ�ّي ا�جديد واملتقّدم من جهة
ّ
والوضع ا�حضارّي العر�ّي �سالمّي املتخل

جهة ثانية. و�رز من نوع اللقاء بي��ما تراثان: برز �ّول �� الوجدان ا�جما�ّ� بروَز اكتشاف. فهو من 

ه حاجة نفسيّ 
ّ
ُل هذا املالذ. إن

ْ
ة يرى ف��ا "املغلوب" ما يحّقق هذه الناحية مالذ. وال �جب أن ينشأ مث

والدة. وهو من هذه الناحية مجاٌل للتفك��  له السكينة و�شباع. و�رز الثا�ي �� فكر ال��ضة بروَز 

ه ��ذا املع�ى ُمنَتٌج من منتجات ال��ضة ومفهوم مركزّي من مفاهيمها. 
ّ
والسؤال من�جّيا ومعرفّيا. إن

واستحسّنا �� هذا املقام ما ه قّوة كقّوته الفكرّ�ة و�جرائّية. ون�اد نجزم بأْن ال مفهوَم غ��ه �انت ل

عرضه ا�جابري وهو يفّرق ب�ن داللة ال��اث قديما وداللته �� العصر ا�حديث انطالقا من الفرق 

ه، 
ّ
ب�ن مصطل�ْ� م��اث وتراث: "إن �ان �رث أو امل��اث هو عنوان اختفاء �ب وحلول �بن محل

صبح بالنسبة للو�� العر�ّي املعاصر عنوانا ع�� حضور �ب �� �بن، حضور فإّن ال��اث قد أ

13Fالسلف �� ا�خلف، حضور املا��ي �� ا�حاضر"

14. 

ص هذا الركن الذي يَ  
ّ
أوي إليه العرب واملسلمون وجدانّيا، هو نفسه ح�ن ��دأ الروع وتتقل

م ا�جديد الذي دائرة ���ار و�غواء، املنطل
َ
 يُ ُق القتحام العال

َ
ق عليه اختصارا "ا�حداثة". وال طل

ب مساحة زمنّية موضوعّية يتحّول بمقتضاها الو�� 
ّ
ص دائرة ���ار و�غواء تتطل

ّ
شّك �� أّن تقل

ر إ�� و�� مرتكز ع�� التأّمل 
ّ
بالذات و�اآلخر من و�� قائم ع�� رّد الفعل �� اضطراب وتوت

 �ام.والتمحيص وال��ّيث �� تبّ�ي املواقف وإصدار �ح

 �شّقْيه، وانفتحت بذلك 
َ

لقد أنتج القرُن التاسع عشر �� الثقافة العر�ّية و�سالمّية إذن ال��اث

ه �� قّوته وإغرائه ا�خلُع 
ّ
مساحاٌت واسعة للبحث �� العالقة ال�ي �شّد الناس إ�� تار�خهم شّدا �أن

ا واستبناء. وأفَ� 
ً
�

ّ
ْ�ن يمكن التعب�� ع��ما �التا��: تسيّ البحث بالتدر�ج وال��اكم عن غايتْ�ن أسا َح تمل

                                                      
املاصف بن عبّ الدليا، متاهمة املعارصين يف تدّيّ الفكر اإلتالمّي، اوليّا  الدامعة التونتيّة،  -13

  55، ص: 2001، 45عّر 
  24الدابر ، نفته، ص:  -14
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) 180 ( 

ي�ون ال��اث حصنا يح�ي ا�خصوصّية والوجود �� �عض وظائفه؟ وم�ى ي�ون دافعا إ�� اقتحام  ىم�

 العالم ا�جديد �� �عٍض من وظائفه �خرى؟ 

أّن النصف الثا�ي من القرن العشر�ن هو املدى الذي تبلورت فيه الذهاُب إ��  القول ِمن نافل 

املّتصلة بال��اث وا�حداثة ع�� نحو غ�� مسبوق و�دأت ت��ز فيه قراءات ومقار�ات �ستقّر  القضايا

14Fع�� أرض وتنت�ي إ�� نتائج

15. 

  قبل هذه املرحلة محاوالٍت  واشهدال شّك �� أّن العرب واملسلم�ن  
ً
ّ�ة وأخرى نظر  ميدانّية

 وخ�� الدين باشا )1873-1801( ههنا باإلشارة إ�� الطهطاوي  ىكتَف �ُ للبحث �� إم�انات التمّدن. و 

 ومحّمد عبده )1897 -1838( و�فغا�ي )1874 -1804( وابن أ�ي الضياف )1822-1890(

ولطفي ) 1958 -1887( وسالمة مو��ى) 1935 -1899( والطاهر ا�حّداد )1905 -1849(

ل الفا��ي) 1966 -1888( وع�� عبد الرازق ) 1963-1872( السّيد
ّ
. )1974 -1910( وعال

  غالبا ما تفتقد املقّدماِت  ّن تلك ا�حاوالت ع�� ما �� �عضها من جرأة �انتلك
َ
والفلسفّية  التار�خّية

ئا أك�� من  الالزمة. وع�� هذا �ساس يمكن القول إّن جيل ا�خمسينات وَمن جاء من �عده �ان مهيَّ

 . غ��ه �خوض ما أطلق عليه البعض "معركة ال��اث" لدخول العالم ا�حدا�ّي 

 :اليقنيداثة وإرباك احل
   

جغرا�ّ� و�عضها نقدّي  -عديدة ومتنّوعة، �عضها تار��ّ� و�عضها ثقا��ّ ا�حداثة �عر�فات  

15Fفلسفّي 

وسنصطفي م��ا  �ّل ما قيل �� شأ��ا. َع تتبُّ . وليس الغرض �� هذا املستوى من البحث 16

�ي تقف دون إجراء بي��ا و��ن ال��اث أو املوا�ع ال قاطعا�جامع بي��ا واملساعد ع�� بيان إم�انات الت

 للتعر�ف ��ا ما رأيناه يلّ�ي الغرض: لتحقيق ذلك نق��ح. و مثل هذا التقاطع

                                                      
 راع  عىل تبيا املالا، القوايا واملتارا  الفكريّة التي نوأ  يف هيا الحيّز الزما�: - 15

Paul Khoury, Tradition et modernité: thèmes et tendances de la pensée arabe contem-
poraine (les années 60 et 70), éd  L’Harmattan, Paris, 2013  

 انظر عىل تبيا املالا، عملة من التعريفا  يف: -16
 Ce que modernité veut dire: textes réunis et présentés par Yves Vadé, P  U  de Bor-
deaux, 1994   
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وال  ،"ليست ا�حداثة مفهوما سوسيولوجّيا :فقال (Jean Baudrillard)عّرفها جون بودر�الرد 

ما �� نمط حضارّي ضّد عامل التق اتار�خيّ  ا�� مفهوم
ّ
16Fليد"وإن

17. 
ورأى أر�ون أّن ا�حداثة �� "ا�حيوّ�ة الفكرّ�ة و�نفتاح الثقا�ّ� من أجل مواجهة مشا�ل 

17Fالتار�خ ومشا�ل الواقع املطروحة ع�� مجتمعاتنا اليوم"

18. 
وقّدمها عبد ا�جيد الشر�� ع�� النحو التا��: "ا�حداثة نمط حضارّي �شأ �� الغرب منذ حوا�� 

صار �ونّيا بانتشار �ستعمار واملواصالت السريعة والتجارة والسياحة قرنْ�ن ثّم انتشر حّ�ى 

18F.".. والكتب

19. 
 إ�� ا�خروج بالصياغة التالية:هذه التعر�فات الذي �شّق القاسم املش��ك يؤّدي البحث عن  

 
ْ
 روح العصر. و�� �ع�ي، إذ

ّ
ت�ون كذلك، مجموَع التحّوالت �� مختلف أوجه  ليست ا�حداثة إال

بة عن تلك التحّوالت. والواقع 
ّ
ا�حياة ��سانّية. وال خالف �� ضوء ذلك حول النتائج الك��ى امل��ت

 إذا �انت �� ا�جوهر نتيجة حتمّية 
ّ
إّن هذه الظاهرة ال يمكن أن تنجز التحّوالت ال�ي ذكرنا إال

 تصّورات نوعّية وإبداُع رؤ�ة جديدة �� ملعقولّية جديدة لل�ون و��سا
ُ
ن يتّم بمقتضاها صياغة

ي��ا تنتظم ف��ا القيم والعالقات واملعا�ي.
ّ
 �ل

ا�حداثة من هذا املنظور إذن نمط من العيش والتفك�� له معقولّيته ا�خاّصة به ومرتكزات  

ه للبقاء محّددا للقيم وجوده وأبنيته الرمزّ�ة واملاّدّية و���ض ع�� أنقاض نمط آخر فقَد جدارت

ه النسق �ك�� اكتماال  ،واملفاهيم والرؤى. و�� �� هذا السياق �سق من أ�ساق أخرى ل�حياة
ّ
غ�� أن

هذا التحديد ال يل�� إم�ان العثور داخل النسق امل��ار ع�� عناصر إيجابّية  ثُل ونفعا لإل�سان. ومِ 

 أّ��ا بحكم وضْ 
ّ
ن مجمل النسق. وهكذا تفقد قدر��ا ع�� عها النسقّي ال يمكن أن تنفصل عإال

ّ� الذي �شتغل داخله ذاك النسق. 
ّ

 توجيه الفكر والسلوك توج��ا يخالف املسار الك�

 
ُ
ُص مّما تقّدموامل

َ
ل

ْ
ه ْسَتخ

ّ
بيسر ع�� ما هو غ�� حدا�ّي �� مجتمع حدا�ّي يمكن الوقوع  هو أن

ب�ون ُيَفّسر ذلك ع غ�� حدا�ّي. ورّ�ما ع�� ما هو حدا�ّي �� مجتميمكن الوقوع بُيْسر أيضا مثلما 

                                                      
17  - Jean Baudrillard, اModernité", Encyclopédia universalis, vol  12, p: 424   

  21، ص: 1989عانفي ، 52محّمّ أركون، اإلتالم والحّاثة والتاريخ، مدلّة الواّة، عّر -18
 ،1992، تبتمرب 96عبّ املديّ الرشيف، اإلتالميّون   أعّا  التحّيث أم ضحايا ، مدلّة الواّة، عّر  - 19

  42ص: 
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ص بمقتضاه من بقايا القديم و�نصهر �� 
ّ
هذا ا�جتمع أو ذاك بصدد املرور بوضع انتقا�ّ� يتخل

ا�جديد إن �ان حَسَم أمره فقّرر �ندراج الوا�� والطو�ّ� �� معقولّية ا�حداثة أو يرتّد بحن�ن 

 التار�خّية واملوضوعّية لم تن�ج.مَر��ّي إ�� عامله القديم ألّن شروط العبور 

فهو ا�حديث . وأّما حديثاال ي�ون بالضرورة ا�جديد إ�� أّن هذا �طار و�حسن التنبيه ��  

19Fقطعا. فقد جاء �� امل�جم أّن "ا�جّدة نقيض الب��"ا�جديد 

يل وال��ار ا�جديدان 20
ّ
. ولذلك يقال لل

ما هو قديم فيصبح جديدا. ومن هنا �ع�� ع�� صيٍغ و�جّدان ألّ��ما ال يبليان. وقد يقع التصّرف �� 

20Fمثل تجّدد وجّدد واستجّد ال��يَء إذا صّ��ه جديدا. وأّما ا�حديث فهو "نقيض القدم"

. والفرق �� 21

ه "�ون 
ّ
نظرنا بّ�ن ب�ن ما هو "نقيض الب��" وما هو "نقيض القدم". ولعّل �عر�ف "ا�حديث" بأن

21Fال��يء لم يكن"

 ن ما �� ا�حدوث من داللة التَ �ساعد كذلك ع�� بيا 22
َ

لق املنفصلة عن �ّون وا�خ

 داللة التواصل و�س��سال. 

 إل��ا سابقا  اعملوقع �إ�� مع�ى البدعة ال�ي وعند العودة 
ُ

ع�� صلة متينة تر�طها َ�ْسُهُل الوقوف

22Fبا�حدوث. فقد جاء �� ا�حديث: "�ّل محدثة بدعة، و�ّل بدعة ضاللة"

أن حينئذ . وال �جب 23

ْحَدث �� الضم�� الدي�ّي �سالمّي سياَق تنف�� وتحذير: ي�ون 
ُ
السياق الذي يتواتر فيه مصط�ح ا�

"إّياكم ومحدثات �مور". وفّسر ابن منظور ا�حدثات ب�و��ا "ما ابتدعه أهل �هواء من �شياء 

23Fال�ي �ان السلف الصا�ح ع�� غ��ها"

ْحَد 24
ُ
ة �� "ما لم يكن . وزاد تفصيال �� القول فبّ�ن أّن ا�

َ
ث

                                                      
  111، ص1992ابن ماظور، لتان العرب، املدلّّ الالالث، رار صارر، ب�و ،  - 20
  131نفته، املدلّّ الالا�، ص:  - 21
 املرع  نفته  - 22
من متاّ أامّ: ااّثاا الوحاك بن مخلّ عن ثور عن خالّ بن معّان  16813عا  يف الحّيث رقم - 23

بن تارية ريض   عاه قا،: صىل لاا رتو،   صىل    عن عبّ الرامن بن عمرو التلمي عن عرباض
عليه وتلم الفدر، ثم أقبا علياا فوعظاا موعظة بليغة كرفت لها اوع�، ووعلت ماها القلوب، قلاا أو 
قالوا: يا رتو،  ، كأن هي  موعظة مورع فأوصاا، قا،: أوصيكم بتقوى   والتم  والطاعة، وإن كان 

، فإنه من يعش يرى من بعّ  اختالفاا كال�اا، فعليكم بتاّتي وتاّة الخلفا  الراشّين عبّاا ابوياا 
 املهّيّ�، وعّووا عليها بالاواعي، وإيّاكم ومحّثا  اومور، فإّن كّا محّثة بّعة وإّن كّا بّعة ضاللةا 

 املرع  نفته  - 24
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24Fمعروفا �� كتاب وال سّنة وال إجماع"

. وح�ن ت�ون كذلك �� ظّل ثقافة �عتمد بدرجة ك��ى 25

 عِ 
ّ
ع إال

ّ
داء ل�ّل أمر مخالف لذاك �س��جاع والتكرار �� إطار �خالص لألصل، ال يمكن أن نتوق

ب من جزأْين�صل. ولذلك وجد
ّ

،  نا �عر�ف ا�حدث ي��ك
ُ

�مر [موضو�ّ� وأخال�ّ�: "ا�حدث

ر[ ]ا�حادث
َ

نك
ُ
25Fالذي ليس بمعتاد وال معروف �� السّنة" ]امل

26. 

مثل هذه �شارات اللغوّ�ة إ�� استنتاج مفاده أّن ل�حداثة فعلْ�ن رئيسّيْ�ن هما ا�خروج  و�سوق  

بناء مقّومات الوا�� وا�حاسم من سياق ثقافة سائدة (القطيعة)، والدخول الوا�� وا�حاسم �� 

تلك �شارات اللغوّ�ة  �ي بيان ذلك (تأسيس). و�سوق أا مرتكزات خاّصة ��ا كما سيثقافة بديلة له

إ�� تفّهم حالة القلق و�رتباك والفو��ى ال�ي عّمت  )ولكّ��ا املكّبلة بدالالت أخالقّية خط��ة(أيضا 

الفكرّ�ة �عد ذلك. وقد ت�ون تلك فكر ال��ضة منذ ظهوره وال�ي تواَصل ضغطها ع�� �ّل املشاريع 

�شارات أيضا مدخال إ�� استنتاج آخر مفاده أّن املقابلة اللغوّ�ة ب�ن ا�جديد وا�حديث �ع�ي بناء 

 صلة أبدا ب�ن ال��اث (وإن ُجّدد أو تجّدد) وا�حداثة، وأّن َمن 
ّ
موقف منطقّي ومعر�ّ� صارم مؤّداه أال

توّهم �نطالق منه لتحر�ره وتطو�ره وتثو�ره وأّن العرب  ْن رام ال��اث ظّل حبيسا داخل أسيجته وإ

 ال إم�ان أمامهم لالختيار وإْن حاول البعض أن يوِجدوا جسورا ب�ن السياقْ�ن.

و�� هذا ا�جال تتنّ�ل �سئلة الكث��ة واملتجّددة باستمرار حول الطر�قة ��سب لالندراج ��  

الظفُر وليس من العس��  بال��اث. عالقة العرب واملسلم�ندا�ّي انطالقا من فهم أفضل لال�ون ا�ح

تواتر عالمات الشّك �� سالمة الن�ج الذي اصطنعه فكر ال��ضة لنفسه. بكتب الدارسون �� ما يَ 

ورّ�ما صار الشّك لدى دارس�ن آخر�ن أحيانا وال�عدام ا�حيلة �� الوقوع ع�� أفضل املسالك يأسا: 

اليأس والشّك باملستقبل العر�ّي فقط ولكّ��ا تدفع أك�� من ذلك إ��  "أزمة الفكر العر�ّي ال تث��

26Fا�سداد �ّل أفق ممكن أمام ا�خروج من �زمة العميقة"

. وقد ي�جأ آخرون إ�� نوع من املقار�ات 27

ر هذا الن�ج ترضية للذات ال�ي ال �ستنكف من وَ 
ّ
ْجِر�ه ب�ن النسقْ�ن. وكث��ا ما �ان يوف

ُ
ْصٍل ت

  وإشباعا لرغبٍة  ،ناحيةاملهزومة من 
َ
م ا�جديد من ناحية ثانية. ومن �� العيش كما �عيش العال

ر مّما سّماه جدلّية البؤس. وقد عّ�� ع��ا ع�� النحو التا��: 
ّ

هؤالء نذكر هشام جعيط الذي حذ

                                                      
 املرع  نفته  - 25
 املرع  نفته  - 26
  5، ص1992يا ّ، املؤّتتة العربيّة للّراتا  والارش، ب�و ، برهان غليون، الوعي ال - 27
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"ح�ن نطرح ع�� العالم العر�ّي املفاضلة الرهيبة ب�ن بقاء �سالم والوالء للما��ي من جهة، 

نا نحصره �� جدلّية البؤس"و�قدا
ّ
27Fم ع�� طر�ق املستقبل والتجديد من جهة أخرى، فإن

28 .

وتر�سم بمثل هذا الن�ج رؤ�ة ثالثة ي�ّ�ر املدافعون عن أهّمي��ا ب�و��ا تحفظ للوجود �جتما�ّ� 

 حقيقّيا؟ وأال يُ  هوّ�ته وانفتاحه �� �ن نفسه. ولكْن، هل يمكن أن تقّدم
ّ
 هذه الرؤ�ة حال

َ
من ى خ��

ن �� فهم الوجود اج��اٍد ت��ض مقّدماته النظرّ�ة ع�� ضروب من ال��كيب �صطنا�ّ� لطر�قت�ْ 

إ�� نتيجة محدودة الفاعلّية �� نقل  خاّصة) �� ضوء مفهوم النسقو��سان؟ أال يؤّدي ذلك (و

ث ع إن حَد سرع إليه التصّد ا�جتمعات من من�لة إ�� أخرى؟ أليس النسق، باعتباره نظاما بنيوّ�ا، �ُ 

�� �عض م�ّوناته �غي�� أو إلغاء؟ وهل يمكن القول إّن �طروحات ال�ي تختار هذا الن�ج �� الفكر 

 
ُ
 ع�� �سق �ج�ن ليس له ما يدعمه؟�

ّ
 شّوه النسقْ�ن معا فال تقبض �� ال��اية إال

ما ساقتنا أسئلة الثقافة  
ّ
العر�ّية لسنا �� هذه املرحلة من بحثنا بصدد النقد والتقو�م، وإن

املعاصرة إ�� هذه املالحظات والهواجس بناء ع�� املقّدمات ال�ي انطلقت م��ا ونظرا �� النتائج ال�ي 

ق حصادا هز�ال غ�� ذي نفع. وأّما املس�� �� هذا املستوى، فالرغبة �� 
ّ
أفضت إل��ا وتراءت للمدق

ف عند نوع العالقات ا
ّ
ل�ي تقوم ب�ن ال��اث تحّسس ممكنات �جابة عن تلك �سئلة والتوق

ع أن �علن عن نفسه مّما كّنا �عرض من �ساؤالت 
ّ
وا�حداثة. ونوّد ههنا أن نرفع لبسا نتوق

 تجر�ة �خر
ّ
�� م�انه وزمانه و�� ظّل ظروف  /السلفومالحظات: فقد ذهبنا إ�� أّن ال��اث ليس إال

نقاض القديم. ولكّننا ال ننكر معاشه وأحواله، وذهبنا إ�� أّن ا�حداثة روُح العصر وتأسيٌس ع�� أ

و�لهم �عضها �عضا وإن  أمرا نراه معلوما بالضرورة وهو أّن ا�حضارات تتقاطع وإن تدافعْت 

 س��ة ��سان �� ال�ون ت��اكم وتتطّور بال��ذيب والتحس�ن 
ّ
تصادمت، تماما كما التار�خ ليس إال

والتجو�د. ولذلك نرى أّن ال��اث وإن �ان تجر�ة الغائب �� ا�حاضر، فا�حاضر غالبا من ُيولد من 

ما  ،نت روح العصر تجاوزا وتأسيسارحم ذاك املا��ي. و�مر نفسه نراه �� ا�حداثة، ف�ي وإن �ا

 �ان لها أن ت�ون لوال الو�� بال جدوى القديم أو بضعف الفائدة فيه. 

نا ال نفهم  
ّ
فهل نحن إذن ننقض ما أقمناه من �عارض أص�ّ� ب�ن ال��اث وا�حداثة؟ الواقع إن

نا نرى �مر ع�� ا أحدهما وزواَل  التعارض فهما عدمّيا يقت��ي بقاءَ 
ّ
لنحو التا��: ا�حداثة �خر. إن

                                                      
هوام ععي،، الوخصيّة العربيّة اإلتالميّة واملص� العرّب، ترعمة املادي الصيّار ، رار الطليعة،  - 28

  102، ص: 1990ب�و ، 
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�� محّصلة جدل ��سان �� العصر ا�حديث مع تار�خه. ومثلما ي�ون ا�جدل عاصفا وعنيفا ي�ون 

مت �� صياغة معا�ي نقدّي  َعْودٌ هو هادئا. والعنف �� هذا ا�جال 
ّ

�جاع إ�� القوان�ن ال�ي تحك

رت معالم الطر�ق ال�
ّ
ّية ال�ي سط

ّ
ي سلكها السلف. وال شّك �� أّن مص�� ا�حياة واملبادئ العقلّية ال�ل

هذا النوع من ا�جدل أن ُينتج وعيا حاّدا باختالف الشروط املوضوعّية ب�ن التجارب التار�خّية وأن 

جاه السه�ّي 
ّ
ذاك الذي يتحّرك إ�� �مام  (vectoriel)يؤّدَي إ�� �نتصار لفلسفة التار�خ ذي �ت

 .ع�� الت�حيح و�لغاء والتجاوز 

 مجد ��سان وقد سيطر ع�� الطبيعة فصار لها سّيدا ��ذ 
َ
ا املع�ى إذن ت�ون ا�حداثة ذروة

وأزاح بكث�� من النجاح سلطان املقّدس و�سطورة والغيب ع�� الواقعْ�ن املاّدّي والشعورّي وسّن 

28Fولة�شريعات ثورّ�ة �� مجاالت عديدة �ا�حرّ�ة واملساواة واملرأة والعمل والتجر�ب والعقل والد

29.  

ونخلص مّما تقّدم إ�� تبّ�ي تصّور ل�حداثة رحب. إّ��ا، وإن �انت تحيل �� أّول أمرها ع��  

نت عصرا جديدا �� الغرب وله، 
ّ

 ف�ي العقالنّية الغر�ّية وما أذاعته من قيم جديدة دش
ٌ
إ�سانّية

  ْت َف بإطالق. وما َه 
ْ
ا. وإذ

ّ
 نالت م��ا حظ

ّ
نا نقّدر جازم�ن أّن  نجعلها ��ذا املع�ى، إل��ا أمم إال

ّ
فإن

ا�حداثة ال تختّص بأّمة أو حضارة أو دين وتمتنع، ألسباب مبدئّية وطبيعّية، عن التحّقق �� 

 حضارات أخرى.

  
ُ

ا�حّجة ال يوصل �� �خ��  إّن اعتبار ا�حداثة منَتجا غر�ّيا وحكرا ع�� َمن أنتجه تصّوٌر ضعيف

 إ�� تأبيد ��شطار ب�ن ِشّقْي العال
ّ
م، وال يخدم �� املقام �ّول أولئك الذين يدافعون جهال إال

املبِدُع ْهم ا�خصوصّية وز�ف الهوّ�ة. و�نتفي ��ذا ��شطار العدمّي ا�حراُك ��سا�ّي و�طالنا عن وَ 

�� الطموح إ�� املنافسة و�ضافة. وأق��ى ما يدركه الطرف �ضعف أن َيقنع بالنقل ْف و�َ 

29Fوالتقليد

30. 

كسبا لإل�سانّية جمعاء ينب�ي ع�� موقف يرى ف��ا مّن الدفاع عن ا�حداثة باعتبارها ال شّك �� أ 

القابلّية للتعّدد والتنّوع. ومن هنا ذهب كث�� من الباحث�ن إ�� اعتبار ا�حداثة حداثات ألّ��ا تجارب 

                                                      
مه  - 29 ّّ  يف كتابه: Ernest Blochراع  يف هي  املتألة عرضا مركّزا ق

 La philosophie de la Renaissance, éd  Payot, Paris, 1994  
 راع  عىل تبيا املالا، ملزيّ التوّت : - 30

Claude Lévi Strauss, Race et Histoire, chapitre « Le double sens du progrès », éd  De-
noël, Paris, 1996  
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 �
ّ

التنّوع �مم �� مسالك التقّدم ع�� اختالف ظروفها وأحوال معاشها وأنظمة قيمها. وهكذا يتج�

والتعّدد من جنس فلسفة ا�حداثة نفسها. وا�خطر هو أن ي�ون لها مصدر ومرجع وحيدان، ألّ��ا 

 بذلك تنقلب مع تقادم الزمان إ�� إيديولوجيا صَ 
َ
ق �� املثالّية والقداسة و�� ال�ي ما جاءت غرَ نمّية �

 من روح العداء لهما و�نتصار لإل�سان متعّددا. 
ّ
 إال

 :فاملرجع واالختال
   

ال جدال �� أّن الغرب ا�حديث استطاع بما أبدع �� عال�ْي ��سان والطبيعة أن ُيحدث  

َي كث�ٌ�  مّ�ِ
ُ
 �نقالب �ك�� �� تار�خ ��سانّية. وال �جب حينئذ أن تنشّد إليه أنظار �مم قاطبة وأن ت

ه وعلوُمه 
ُ
ن ح�ن ذاعْت �� أرجاء �رض قيُمه وفلسفات

ّ
من �طراف نفسها با�حذو حذوه. لقد تمك

يته وجغرافّيته إ�� حضارة �� أقرب ما ت�ون 
ّ
طه من ا�خروج من محل

ّ
وصنائُعه وأدواُت حر�ه و�سل

  إ�� العاملّية.

 يض��ها إن�ار منكر أو انزواء إّن حضارة هذا العصر غر�ّية شئنا أم أبينا، و�� مع ذلك �ونّية ال 

من�و. و���اءى ع�� ضفافها الفكر ا�حدا�ّي العر�ّي يطلب لنفسه منفذا إل��ا ومستقّرا �� رحاب 

 �ونّي��ا ولكّنه مشدود بوثاق إ�� تراث آسر و�خم ومخيف. 
حالة مجاال للتفك��. و�بداع �� هذه ا� �حيح إّن الفكر العر�ّي ا�حديث هو الذي أبدع ال��اث 

هو الو�� املوصل إ�� انفصال ا�حاضر عن املا��ي. �ان ا�حاضر وجودا تكرارّ�ا للما��ي وأصبح 

م �� 
ّ

موضوعا لوجود آخر. لكّن الطر�ف �� �مر هو أّن هذا الفكر العر�ّي لم �ستطع أن يتحك

ه �ان أك�َ� هأبدعموضوعه الذي 
َ

ق
َ
ى منه فانقلب ا�خلوق ع�� ا�خالق واستع�� . ف�أّن ما خل

  ال��و�ُض. لقد استقام
ُ

 من إش�الّيات التقّدم.  ال��اث
ً
 محورّ�ة

ً
 منذ والدته إش�الّية

رة ب�ن الفكر وموضوعه تقت��ي وضَع �شأة ال��اث مجاال 
ّ
ية لهذه العالقة املتوت

ّ
إّن قراءة متأن

جال لم يكن استحداث هذا ا� من مجاالت التفك�� �� سياقا��ا التار�خّية والثقافّية والنفسّية.

نا�عا من و�� تار��ّ� ذا�ّي بضرورة تطو�ر مقوّمات ا�حضارة �سالمّية وتحس�ن أدا��ا حّ�ى ينتقل 

العقل من دائرة التقليد إ�� رحاب �ضافة والتجديد. فاإلر�اك الذي حدث لها �ان تحّديا خارجّيا 

 
ُ
ها قامت�ْ مفاجئا. وشواهد التمّدن امل

ّ
�عد أن نجح العقل ا�حدا�ّي  �رة لم يكن مبع��ا الدين، بل لعل

الغر�ّي �� عزله وتحييده. وحضارة �سالم ال�ي �شأت وتطّورت وسيطرت ع�� أصقاع كث��ة من 
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العالم �انت حضارة دين �� املقام �ّول. ففي هذه �جواء من التحّدي واملواجهة �ان ميالد ال��اث 

 
َ
رو ال��ضة ب�ن ق

ّ
 إذن. و�ان مفك

َ
ة ع�� �ع��اف بأّن أوروّ�ا ا�حديثة حازت قْ�ن شديدْين: ا�جرأل

السبق �� التقّدم ع�� غ�� أساس من الدين، وصعو�ة �ع��اف بأّن حضار��م العر�ّية �سالمّية 

تطو�ر ا�حياة وتحقيق الر�ّ� بأدوا��ا وقوان�ن عملها الذاتّية. وفوق  فقدت �� الوقت الراهن عناصَر 

مع  فكرّي نظرا إ�� عامل املفاجأة، للدخول �� جدل أخال�ّ� و هذا وذاك لم يكن ا�جتمع م��ّيئا، 

تار�خه من ناحية ومع أوروّ�ا ا�حديثة من ناحية أخرى. لقد �ان ا�جّو العاّم آنذاك مشبعا بالشعور 

 با�خوف من �خر و�األمان النف��ّي الساذج داخل الثقافة والهوّ�ة. 

َرحَّ 
ُ
ل أصال، من من�لته املوضوعّية والتار�خّية إ�� مالذ و�بدو أّن عملّية ترحيل ال��اث، وهو امل

تار��ّ� �انت العملّية �ك�� حضورا أثناء البحث عن رّد ع�� ذاك التحّدي. والواقع -طو�اوّي فوق 

ه �ان سهال ع�� الضم�� �سالمّي أن يصوغ لل��اث �� تلك الظروف إيحاءاٍت 
ّ
ورموزا دفاعّية  إن

ل ��ا من حجم ا�خسائر ال
ّ
ع أن تنال منه. يقل

ّ
ما هو شّرع مليالد هذه ��عاد الرمزّ�ة إّن الذي �ي يتوق

 يمكن �سميته با�حاجة النفسّية التار�خّية. 

انحساٌر �� �فاق التجديدّية وارتداٌد نحو املا��ي. وسيتضاعف  ،بالضرورة ،وسينتج عن هذا 

30Fا�خسارة ألّن السبيل ال�ي وقع اختيارها للمواجهة ليست السبيل �نجع مقداُر 

. ورّ�ما طالت 31

31Fا�خسارة �سالَم نفسه وليس فقط ال��اث

، ألّن الهروب إليه وإن �ان لالحتماء به، قد يصبح ع�� 32

لت خارج
ّ
ما عّ�� مجاله. إّن  نحو من �نحاء إكراها له ع�� توف�� أجو�ة غ�� مكتملة ع�� أسئلة �ش�

 من 
ّ

عنه برهان غليون بـ"ازدياد الطلب ع�� �سالم" �سوق إ�� هذا �حتمال، فهو "بقدر ما يبث

آمال اجتماعّية صعبة التحقيق، يمكن أن يدفع إ�� �حباط العميق إذا لم يجد من �ستطيع أن 

                                                      
شّع يف أّن اوعي، اإلعراميّة التي تقوم بها مدموعا  أصوليّة محّورة باتم اإلتالم ورفاعا عاه  وال - 31

يف التاوا  القليلة اوخ�ة علبت لإلتالم واملتلم� ويال  يصعب التخلّص ماها يف مّى ماظور  انظر 
مة اّير  الررييس لكتابه:  ّّ  ,L’exception islamique, éd  C E R E S, Tunisيف هيا املقام مالال مق

 وما بعّها  37، مرع  تابق، ص: humanisme et islamوكيلع ما عا  يف كتاب محّمّ أركون   2005
الفرق الي  ب� اإلتالم والرتاث يف هيا املقام هو تاما كالفرق ب� اوصا وما نوأ عاه من فهم  - 32

 وتفت� وتأويا 
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32F�عقلنه"

 الفو��ى �� مفاهيمه واستن�اف روحه العف33
ّ

وّ�ة وتدم�� . ومن عالمات هذا �كراه "بث

33Fأرضّيته �جتماعّية املش��كة"

. وحاصل �مر إّن �سالم "ال يملك القدرة ع�� تلبية �ّل هذه 34

الطلبات دون أن يخسر نفسه ويغامر بأن يدخل �� فو��ى كب��ة وا�شقاقات وتفس��ات وتأو�الت 

34Fال حّد لها"

35. 

   ا    :الّصاإلسالم 

جاهات �حيائّية ذات �يديولوجيا ا�خالصّية ال�ي  
ّ
أّن �سالم بفرعْيه املعيارّي يبدو بأبرز �ت

ق �� التمامّي �سالموّي �� تلك ال�ي يرّوج لها ا�خطاب �ِحقه م��ا ضرر بالغ والتار��ّ� قد 
ّ
. فاملدق

35F�شأ��ا داخل السياق الثقا�ّ� العامّ 

 يُ  نآنذاك يرى �جًبا: �ا 36
َّ
ع أن يتّم تطو�ر فكر ال��ضة الذي توق

ظهر �� القرن التاسع عشر. فقد حاول هذا الفكر بن�عتْيه املدنّية اللي��الّية و�صالحّية الدينّية و�� 

حدود املتاح من قدراته املوضوعّية فْهَم العقل الغر�ّي ا�حديث واستيعاَب منتجاته ووضَع 

ّدن والتحديث. وملسنا �� مساحاٍت من النصف �ّول من املقّدمات �ش�الّية �ساسّية ملسار التم

 لذاك ا�جهد وذهابا به �� �عض �حيان إ�� آفاق أ�عد، فوجدنا ع�� سبيل 
ً
القرن العشر�ن مواصلة

املثال ع�� عبد الرازق والطاهر ا�حّداد وسالمة مو��ى ولطفي السّيد وطه حس�ن. لكّننا اصطدمنا 

ا��ا بدافع ا�حفاظ ع�� نقاء �سالم والدفاع عن ��ضة تنب�ي ع�� بحركٍة عكس التّيار يج��د أ�ح

                                                      
، ص: 1991الّولة، املؤّتتة العربيّة للّراتا  والارش، ب�و ، برهان غليون، نقّ التياتة: الّين و  - 33
38   
 املرع  نفته  34
ر ويختطف كاُّ فريق اإلتالَم الي  يريّ   ويف مالا املرع  نفته  -35 ّّ هي  اوعوا  يتوّقق اإلتالم ويتع

وال عدب أن ندّ الغربيّ� هم أيوا يطراون يف توق اوفكار اإلتالم الي  يريّون، فادّ رعوا  إلنتاج 
 الا،:إتالم فرنّيس مالال وإتالم أوروّب أو إتالم ليرباّيل أو إتالم عليّ�    اتنظر عىل تبيا امل

Olivier Roy, La laïcité face à l’islam, éd  Hachette, Paris, 2005, p: 11  
نو� هاا إىل أّن اركة اإلخوان املتلم� ظهر  إىل الوعور يف أعوا  من االنفال  من عقا، القّيم   - 36

الّولة القوميّة  ونيكر عىل تبيا املالا،: نداح الحركة القوميّة الرتكيّة يف إلغا  مقام الخالفة وتأتيس
الحّيالة وخروج عيل عبّ الرازق عىل الااس بأطرواته الدريئة او، نظريّة الحكم يف اإلتالم وأفكار طه 

 ات� كا  العمق الاقّّ  البارع يف قوايا اورب والّين 
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العودة إ�� ما ُ�عَرف باإلسالم ال�حيح للتنف�� من مكتسبات الغرب وإظهارها �� صورة ماّدّية 

36Fودنيوّ�ة تتعارض مع مبادئ �سالم وروحانّيته الصافية

37 . 

 بما ص�ح به أّولها" أطروحة هؤالء وتضعها  
ّ
ص العبارة الشه��ة "ال يص�ح آخر هذه �ّمة إال

ّ
ت�خ

�� تناقض جوهرّي مع حضارة الغرب عموما ومع أطروحة ا�حداثّي�ن العرب ع�� نحو خاّص. 

قطب ب�ن ع�� سبيل املثال إ�� هذه املطابقة الغر�بة ال�ي ماثل ��ا سّيد و�ْمكن النظر �� هذا �طار 

ما يحياه املسلمون اليوم من "ضالل" وما �ان عليه العرب قبل �سالم: "نحن اليوم �� جاهلّية 

�ا�جاهلّية ال�ي عاصرها �سالم أو أظلم. �ّل ما حولنا جاهلّية: تصّورات الناس وعقائدهم، 

الكث�� مّما نحسبه عادا��م وتقاليدهم، موارد ثقاف��م، فنو��م وآدا��م، شرائعهم وقواني��م، حّ�ى 

ثقافة إسالمّية ومراجع إسالمّية وفلسفة إسالمّية وتفك��ا إسالمّيا هو كذلك من صنع هذه 

37Fا�جاهلّية"

ف عند. 38
ّ
موقفه العدمّي من الغرب رافضا رفضا ��ا ب�ى ال�ي  ّيةكيفال كما يمكن التوق

��م ملواجهته: "إّن الرجل حاسما �ّل تفاعل معه وسائقا الناس إ�� خراب عق�ّ� مفجع من خالل �عبئ

له 
ُ
�بيض يدوسنا بقدمْيه بينما نحن نحّدث أوالدنا �� املدارس عن حضارته ومبادئه العالية وُمث

نا �غرس �� أبنائنا عاطفة ��جاب و�ح��ام للسّيد الذي يدوس أّمتنا ويستعبدنا... 
ّ
السامية... إن

نحاوْل أن �غرس بذور الكراهية وا�حقد و�نتق
ْ
ْمهم منذ فل

ّ
نعل

ْ
ام �� نفوس املالي�ن من أبنائنا، ول

موه �� أّول فرصة 
ّ
�عومة أظافرهم أّن الرجل �بيض هو عدّو البشرّ�ة وأّن عل��م أن يحط

38F�عرض"

39 . 

                                                      
ى كرهه ركّز تيّّ قطب عىل تبيا املالا، عىل إرانة الحوارة الغربيّة ونّها يف نظر  اوارة ماّرية وأبّ -37

وااتقار  لها ولكّا من يرى خالف كلع: اكلّهم توا  أولئع الغربيّون: ضم� متعّفن واوارة زائفة 
وخّعة ضخمة اتمها الّ�قراطيّة    ال أاتقر هؤال  واّهم، وإّاا أاتقر أولئع املرصيّ� وأولئع العرب 

 َّ غ من الدحر الوااّ مرّا     وال ندرّب مرّة اليين الزالوا يالقون بالوم� الغرّب عاّمة    ها نحن أوال  نتل
م لإلنتانيّة زارا  ّّ وااّة أن نحطّم هي  الدحور وأن نّوس هي  اوفاعي    إنّها اوارة زائفة ونّها ل تق
من الروايّة ول تحاو، رف  اآلرميّة عن قانون الواوشا، نقال عن صالح عبّ الفتّاح خالّ ، أمريكا من 

ّّ ،  الّاخا باظار تيّّ   89-88، ص ص: 1987قطب، رار املاارة، ع
  21، ص: 1983تيّّ قطب، معال يف الطريق، رار الرشوق، القاهرة،  - 38
39 -  ّّ ّّ يف هيا املقام من االعرتاف بأّن 184، ص: 1967قطب، رراتا  إتالميّة، رار الفتا،  تي   وال ب

بعوا من عيور هي  اوطرواا  العّميّة راع  إىل تببْ� أاّهي موضوعّي وهو أّن العرب واملتلم� 
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والالفت أّن ما يمكن �سميته بـ"نداء �سالم" نجح نجاحا هائال �� تجييش أعداد غف��ة من 

داء ا�حداثة". لكّن الالفت حّقا هو أّن جهدا علمّيا الناس، فانقطعت ��م السبيل نحو "ن

ل لصا�ح التبش�� با�حداثة ولفتح املعابر إل��ا وقع تبذيره �� الرّد 
َ

َ�ض أن ُيبذ
َ
وإيديولوجّيا �ان ُيف�

ف. وغرقت الثقافة 
ّ
ع�� "نداء �سالم". وخسر العرب واملسلمون مّرة أخرى معرك��م ضّد التخل

ه الثا�ي إلسالٍم آخر.  ،منه إلسالٍم  قٌّ جدل كالمّي عقيم ينتصر ِش العر�ّية املعاصرة ��  و�نتصر شقُّ

ولم �عد املطلب �ساس الذي رفعه رّواد ال��ضة هو املطلب �ّول. لقد أض�� القطاع الواسع من 

ر�ن العرب املعاصر�ن يخوضون معاركهم �عضهم ضّد �عض من أجل قضّية زائفة و�� 
ّ

املفك

 قضّية �سالم و 
َ
ذلك عددا غ�� قليل من الدراسات ا�جاّدة تصرف الهّمة  ا�حداثة. ووجدنا نتيجة

ٍي إ�� 
ْ َ
إ�� الدفاع عن إسالم تنو�رّي �ستطيع أن يتقاطع مع منتجات العصر وقيمه لتنت�َي �عد أل

خطاب ين��ع لنفسه إسالمه ا�خاّص به تحت عناو�ن حداثّية �العقالنّية. وليس بخاٍف دخوُل 

فّي�ن سباق التنافس جنبا إ�� جنب مع ا�حداثّي�ن. ولوال �عض تأّن ملا استطاع القارئ مثّقف�ن سل

ف ذاك ا�خطاب عقلّية أن يجزم أحيانا بأّن وراء هذا ا�خطاب مثال عقلّية سلفّية وأّن مِ 
ْ
ن خل

 حداثّية. 

ُل إ�� يوِص دبّيات كث�� من حر�ات �سالم السيا��ّي اليوم أل تقليبا سريعا  ال شّك �� أّن و  

بمرتكزاٍت مّما �عتقد أّ��ا �حضارة الغرب. وأك�� ما تقبل به، بل وتنادي به  هاقبولمالحظة مهّمة و�� 

 بارز �� إ�حاح 
ُ
 من مبادئ تفك��ها الديمقراطّية

ً
39Fمبدأ

. ورّ�ما اندفع �عض الدارس�ن إ�� تصنيٍف 40

 
ُ
د فيه سلفّيات يتمايز �عضها من �عض بمقدار القرب من ا�خطاب ات

َ
�حدا�ّي أو البعد عنه. وقد ول

يجد هؤالء �� ذلك سبيال لالنتشاء. فها قد استطاعت ا�حداثة أن تن��ع من أعدا��ا �عض أس�ح��م 

ا 
ّ
ي��اءى دون ما يلوح �� الظاهر. ، يقع التعّمق �� فهم الظاهرةفصاروا أك�� قر�ا م��ا. ولكّن ذلك، مل

ه عالمة ع�� أّن ا�حداثة ل�ن استطاعت أن تصن
ّ
ع أسئلة حقيقّية �� الو�� العر�ّي و�سالمّي إن

                                                                                                                                       
ما ومتتعمرا يف اآلن نفته، وثانيهي كا ّ وهو الفوا يف ا ّّ لفصا من الغرب تعرّفوا إىل الغرب متق

م والغرب املحتّا  ّّ  املتق
يبّو أّن قبولها بالّ�قراطيّة ليس صاررا من اإ�ان اعتقارّ ا بها وإّاا هو ناب  من رضورة تياتيّة  - 40

تحّقق مقصّا قّ يتااقض عوهريّا الاقا م  روح الّ�قراطيّة  والالفت أّن القبو، بها باعتبارها موقفا 
 لرشعاة االختالف يقور إىل هّم العقليّة اوصوليّة كلّها  وفلتفة ال مدرّر أراة 
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نا ال ن�ون مبالغ�ن إذا 
ّ
املعاصر، لم تنجح النجاح الباهر فتتنّ�ل �� الفكر والواقع مسارا بديال. ولعل

ه من الكدح الثقا�ّ� املؤد�ج وا�خاتل: �عود 
ّ
صّورنا ما يجري ب�ن ال��اثّي�ن وا�حداثّي�ن ع�� أن

احث�ن فيه عّما يالئم املستجّد من القيم، و�قصد ال��اثّيون ا�حداثة باحث�ن ا�حداثّيون إ�� ال��اث ب

ه ال يتناقض مع ما يطرحون �� ما �شبه تبادل �دوار. 
ّ
 ف��ا عّما �عتقدون أن

جاهات فكر ال��ضة �� القرن التاسع  
ّ
إّن مالحظات نقدّية كث��ة يمكن أن ��ّجلها دارُس ات

بنيوّ�ا ناتجا عن منطلقات فلسفة �صالح نفسها. ومن أشّد  عشر تّتصل بقصور �عضها قصورا

عبدهللا العروي �� كتابه "مفهوم العقل" وهو يتتّبع أصول تفك��  عرضهما تلك املالحظات صرامة، 

محّمد عبده �صال�ّ�. لقد انت�ى إ�� موقف نقدّي مفاده أّن التفك�� السلفّي ال يقدر ع�� الذهاب 

م ف��ا سلطة �نموذج �سالمّي. ولهذا �عيدا �� استنباط ا�
ّ

ه مح�وم برؤ�ة تتحك
ّ
حلول الك��ى ألن

، والتحو�ر ا�جزئّي الذي يصيب �عض أجزا��ا ال يصنع تحو�ال جذرّ�ا لنظام 
ٌ
�نموذج بنية مغلقة

عمل البنية نفسها. وع�� هذا �ساس لم يدرك املشروع �صال�ّ� السلفّي أهدافا عظيمة. إّن ما 

العروي "املوقف العاّم" هو املا�ع املعر�ّ� ا�حقيقّي إلنجاز تلك �هداف: "هل تحّقق أمل  سّماه

� �صالح لسبب ما. أين؟ وكيف؟ �� إحدى ا�جزئّيات؟ �� 
ّ
املص�ح�ن؟ ال، كما �علم جميعا. �ع�

� �� امل
ّ
وقف �عض مواصفات الداء أو �� �عض �ح�ام أو التعليالت؟ ال... البّد أن ي�ون التع�

40Fالعاّم، �� املنظار الذي نظر به عبده إ�� ا�حاضر واملا��ي، إ�� ا�جتمع والتار�خ"

. و"املوقف 41

هو املنطلقات وآلّيات التفك�� والغايات املنشودة. وح�ن ال يقع اخ��اقه �� العمق تبقى جميع  العاّم"

جاه التن
ّ
و�رّي "اللي��ا�ّ�" الذي أ�شأه ا�حاوالت قليلة ا�جدوى. ورّ�ما وّسْعنا هذا ا�حكم ليشمل �ت

الطهطاوي رغم ما فيه من وعود تحديثّية ت��ض ع�� العزم الصر�ح ع�� استقدام كث�� من عالمات 

 التقّدم �ورو�ّي وتوط�ن �عض مفاهيمه �� الثقافة العر�ّية و�سالمّية ا�حديثة.

لكّن وضع هذه املرحلة من التفك�� �صال�ّ� �� سياقها التار��ّ� ين�ع عن موقف العروي شيئا  

ع م��ا. إّن 
ّ
من صرامته العلمّية. فال يمكن أن ننتظر موضوعّيا من �فعال �و�� أك�� مّما هو متوق

حن �� هذا نفّرق �شتغال داخل "املوقف العاّم" يصبح مدعاة للنقد إذا اس��سل فيه الالحقون. ون

ن مع غ��ه الزمن ا�جديد �� 
ّ

جاه السلفّي �صال�ّ� الذي ظهر �� القرن التاسع عشر ودش
ّ
ب�ن �ت

جاهات السلفّية �عد ذلك وقد �جزت عن تطو�ر نفسها تطو�را 
ّ
الثقافة العر�ّية ا�حديثة و�ت

                                                      
، 1997ب�و ،  -عبّ  العرو ، مفهوم العقا: مقالة يف املفارقا ، املركز الالقايف العرّب، الّار البوا  - 41
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� دخول العر 
ّ
م تخرج به من أسر ذاك "املوقف العاّم". ومع�ى هذا إّن �ع�

َ
ب واملسلم�ن مجرى العال

ما يتحّمل وْزَره العاجزون عـن صياغة "موقف عاّم" 
ّ
ل عنه فكر ال��ضة �ّول وإن

َ
ا�جديد ال ُ�سأ

 آخـر تنخرط داخله أغلب قطاعات ا�جتمع. 

ورّ�ما ملنا �� هذا املقام إ�� �خذ بأطروحة سم�� أم�ن وهو ينظر �� �سباب املا�عة العرب من  

 �� بقاء نظام الفكر الكالسي�ّي مهيمنا ع��  تحقيق ذاك
ٌ
�نخراط. فقد رأى أّن املعضلة �امنة

منا�� ا�حياة الفكرّ�ة ا�حديثة واملعاصرة. وقد سّ�ى ذلك "العهد امليتاف��يقّي"، وهو تقر�با ما عّ�� 

رون ا
ّ

ه من ال�جاعة اليوم أن �ع��ف املفك
ّ
�حداثّيون عنه العروي بـ"املوقف العاّم". وذهب إ�� أن

نجرؤ اليوم ع�� �ع��اف بأّن ال��ضة لم تدرك أّن عهد 
ْ
العرب بأّ��م م��زمون أمام هذا "العهد": "فل

ت ال��ضة أس��ة هذا الفكر امليتاف��يقّي ولم تتجاوز حدوده"
ّ
ن�َي ��ائّيا، فظل

ُ
41Fامليتاف��يقا قد أ

42 .

َرن �ع��اف، بفشل العقل ا�حدا�ّي العر�ّي �� اصطناع م
َ
ا ينب�� لتوف�� مستلزمات التقّدم. وهذا وق

ما يجعل القائم�ن ع�� 
ّ
ف ع�� "املوقف العاّم" وإن

ّ
ه ال ُيلِقي بتبعة التخل

ّ
أمر محمود �� نظرنا ألن

ا�حداثة أمام سؤال أخطر من ذاك الذي طرحه العروي. والسؤال ال يّتجه، هذه املّرة، إ�� الثقافة 

مة ف��ا و 
ّ

ِلَم لم يقدر هؤالء السائدة والقوان�ن املتحك
َ
لكّنه ين�ع إ�� إحراج ُصّناع الثقافة ا�جديدة. ف

ع�� إنتاج مسار فكرّي جديد ينجذب إليه الناس وهم مقتنعون بجدواه؟ فما يلوح من قّوة القديم 

وسلطانه ليس، �� تقدير سم�� أم�ن، برهانا ع�� قّوة له وسلطان حقيقّيْ�ن. إّن مرّد �مر إ�� فشل 

ساِور سم�� أم�ن رغم �حساس بمرارة الهز�مة �عُض آماٍل �� انقالب املعادلة: ا�خطاب ا�ح
ُ
دا�ّي. و�

تا املشروُع السلفّي"
ّ
ق هذا الفشُل فضاًء مأله مؤق

َ
ل

َ
42F"خ

َعه انقضاَء هذا الوضع ت��يرا 43
ّ
. و��ّ�ر توق

تا ألّن هذا املشروع ال يم
ّ
ل بديال حقيقّيا إيديولوجّيا ولكّنه معقول �� تصّورنا: "أقول هنا مؤق

ّ
ث

  -�� الظروف التار�خّية -قادرا
ّ
ل عرضا لألزمة وليس حال

ّ
ه يمث

ّ
ع�� مواجهة التحّدي. و�التا�� فإن

43Fلها"

ه �� الوقت الذي يخّفف فيه ع�� 44
ّ
. لكّننا ال ندري إن �ان صاحب مثل هذا الت��ير ع�� و�� بأن

قات التقّدم. لقد �ان ا�حدا�ّي العر�ّي ا�حدا�ّي من حّدة املعاناة يضيف أمامه معّوقا آخر من معوّ 

أمام تحّديْ�ن: مواطن قّوة الذهنّية العر�ّية �سالمّية املوّجهة للسلوك والقيم من ناحية، وإقحام 

                                                      
  132، ص: 1989تم� أم�، نحو نظريّة للالقافة، معهّ اإلاا  العرّب، ب�و ،  - 42
  133: نفته، ص - 43
  134 -133نفته، ص ص:  - 44
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روح ا�حداثة �� حياة الناس من ناحية ثانية. والتحّدي الثالث، وهو �خطر �� رأينا، هذا الذي 

 هّون من شأنه سم�� أم�ن. 

من �ّل ما سبق إ�� أّن سلطان السلف ع�� ا�خلف �ان قوّ�ا فَمنع ا�حاضَر من أن ُين��ئ وننت�ي  

املس�ون  و�صو��ّ  ،أّوال املنغلق ع�� نفسه لنفسه وجوَده ا�خاّص به. واستطاع ا�خطاب السلفّي 

محة ثانيا   بالرغبة الهوجاء �� التمّرد ع�� �ّل املواضعات ��سانّية والقيم الدينّية السَّ
ّ
��  ياأن يتجل

ْ�ن وأْن َيْجَمَعا ضّدهما (من حيث يدر�ان أو ال يدر�ان) �حالف وا�جيوش أك�� من ساحة منتصر 

خاذهما َسببا إلنتاج إسالموفو�يا قوّ�ة متم��سة بما يلزمهما من ا�حجج
ّ
هما مباشرة والت

ّ
. لدك

َل ّن إوالواقع 
ْ
 داخل ذهنّية جمِمث

ّ
اعّية استالبّية تحّول ��ا ال��اث هذا ا�خطاب لم ينجز انتصاره إال

و�سامى والتأو�ل فتعا�� �سالم التار��ّ�، إسالم البشر والتجر�ة و�ج��اد  ،إ�� ضرب من النمذجة

وتقّدس فتنّ�ه عن النقد واملساءلة. وتضاءل باملقابل حضوُر املسلم املعاصر و�دا �� أحسن أحواله 

ر�ى تجذبه، إن �ّح إخالصه، إ�� ذ
ُ
44Fاك الزمن �ّول و�خ��طالبا ق

45 . 

ه أعاد إنتاج رؤى  و�سالمّية لقد صنع هذا ا�خطاب أك�� مأزق للثقافة العر�ّية 
ّ
املعاصرة ألن

ْبِت هذا العصر 
َ
ومبادئ �انت �� وقت من �وقات صا�حة ألهلها ولكّ��ا ليست �� �ّل �حوال من ن

ط القط
ّ

ه �ش
ّ
الثقافة فلم �غنم العقل �بدا�ّ� مواقع تؤّهله  عات امليثّية �� تار�خ هذهاوأهله، وألن

45Fلتقر�ر ما يلزم العصَر وأهله

 . و�ضطراب ا�حاصل �� الن�عات التجديدّية داخل الثقافة العر�ّية46

إ�� مضاء شوكة املا��ي وحضوره النافذ �� الوجدان  ،ظاهرّ�ا ،املعاصرة راجع �� أغلبه و�سالمّية

إ�� �جٍز ما �� مفاصل أساسّية من العقل ا�حدا�ّي  ،ح�ن التدقيق ،ائدولكّنه ع .والعقل العر�ّيْ�ن

لت �سبٍب منه مشاريع التحديث.
ّ
  العر�ّي �عط

                                                      
راع  يف هيا التياق رراتة املاصف بن عبّ الدليا: ااملتلم املعارص: رفاعا عن اّق الخلفا،  - 45

  1999ضمن: ااملتلم يف التاريخا، إرشاف عبّ املديّ الرشيف، املغرب، 
عىل تبيا املالا، إىل املواق  اإلعالميّة الفوائيّة الواتعة اليوم التي تتغّق بال اتاب ولتبب ما  انظر - 46

 عىل مرّوعي هيا الخطاب  وهي ظاهرة تتتحّق رراتة مفررة  
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 :في طرح األسئلة
   

 :احلداثة وإشكاليّة املرجع -أ
   

كّنا ذهبنا إ�� أّن السؤال الذي صاغ آفاق التفك�� �� القضايا العر�ّية ا�حديثة واملعاصرة هو  

ه �ان �� ذلك الوقت أفضَل رّد ع�� ا�حدث "ملاذا 
ّ
ر املسلمون". و�عتقد أن

ّ
تقّدم الغرب وتأخ

ي �سباب. وهذا أّول الطر�ق نحو توف�� �جابات  ه دّل ع�� رغبة عقلّية �� تق��ّ
ّ
البونابار�ّي ألن

 تتجاوز 
ّ
حدود ما  املمكنة ل�خروج من املأزق ا�حضارّي. لكّن قيمة هذا السؤال ينب�� �� تقديرنا أال

هو مناسب لها. وما نقصد إليه هو أّن بقاء هذا السؤال مدارا مركزّ�ا إ�� يومنا هذا تتكّدس من 

 ع�� أّن العقل العر�ّي املعاصر لم �ستطع أن ينفصل عن العقل 
ٌ
حوله املشاريع والقراءات عالمة

46Fالعر�ّي ا�حديث الذي صنع ذاك السؤال

طه. فهل املع�ى . والسؤال، كما �علم، ابن �حظته وشرو 47

ر�ن أّن العرب لم يمّروا �عد إ�� مستوى آخر من مستو�ات التفك�� �� 
ّ

من استمراره �� مشاغل املفك

آفاق التقّدم؟ وهل مازال الغرب �نموذج �وحد الذي تقاس عليه منازل �مم ودرجا��م �� الر�ّ�؟ 

ة عقال يتعامل مع موضوعاته هل �ستوجب ا�حداث :يبدو أّن �مر ليس كذلك تماما. وفوق ذلك

47Fبآلّية املطابقة والقياس

�لق معر�ّ� وثقا�ّ� خط�� كذاك الذي انحدر ن؟ أليس مثل ذلك سبيال مل48

إليه العقل السلفّي و�صو�ّ�؟ الراجح عندنا أّن أسئلة أخرى ينب�� أن تفتّك لنفسها املوقع الذي 

ادة النظر �� معقولّية استمرار الغرب ظّل حكرا ع�� ذاك السؤال �ّول. ولعّل من أبرزها إع

�نموذَج امل��ر الوحيَد للتقّدم. ألم ُينتج العقل الغر�ّي ا�حدا�ّي �ساؤالت كث��ة حول أ�عاده 

48F��سانّية و�خالقّية مثال

 ؟ 49

                                                      
نحيا يف هيا التياق عىل املالاظا  الديّّة التي تاقها أبو يعرب املرزوقي يف خاتة كتابه اآفاق  - 47

 وما بعّها  200، ص: 1999ة ومتتقبا اإلنتان يف مهّب العوملةا، رار الطليعة، ب�و ، الاهوة العربيّ 
انظر عىل تبيا املالا، يف الاتائج الخط�ة التي ترتتّب عىل االشتغا، بآليّة املطابقة والقياس ما أورر   - 48

  168، ص: 2001�و ، عبّ املديّ الرشّيف يف كتابه ااإلتالم ب� الرتالة والتاريخا، رار الطليعة، ب
 ,Jean Chesneaux, De la modernité, éd  La Découverte – Maspéro, Paris نو� مالال إىل: -49

  ? Vers un nouveau devenir ، انظر الفصا الحار  عرش:1983
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 : القراءة وإشكاليّةالتراث  -ب
   

ر�ن العرب التنو�رّ��ن أقدموا بجرأة 
ّ

الفتة ع�� إعادة النظر ��  ال شّك �� أّن طائفة من املفك

مقاطع من ال��اث العر�ّي و�سالمّي وعملوا ع�� تطبيق �عض املنا�ج النقدّية الستصفاء ما يمكن 

أن ي�ون �� نظرهم طر�قا إ�� ا�خروج من سلطوّ�ة ال��اث وسبيال إ�� تخر�جه تخر�جا معاصرا. 

ا�جال. ف�ي، كما يذهب عبد ا�جيد و�انت املقار�ة املاركسّية املقار�ة �ك�� وضوحا �� هذا 

البدوي، رغم ما ي��ّددها من مخاطر �سقاط والتعّسف "تبقى أداة مبّجلة ممتازة متمّ��ة من 

أدوات البحث ال��ا�ّي ألّ��ا تجّنبنا مزالق الذوقّية و�ر�سامّية وتبعدنا عن هّوة الس�خ والت�خيص 

49Fاملا�خ"

لقات و�حالم. فتبّ�ي املاركسّية حقيقة مطلقة . لكّن النتائج لم تكن �� حجم املنط50

ومكتملة بدل التعامل معها أداة تحليل وتقو�م دفع �� الغالب إ�� إنتاج رؤ�ة وثوقّية ال �ستنكف 

ّ�ِ عنق ال��اث لينطق بما لم يكن موضوعا له. واملثال ع�� ذلك
َ
البحث فيه عّما يطابق  هو من �

ملادّية واملثالّية. ونجد أنفسنا �عد عناء شديد أمام عقل مفاهيَم �الصراع الطبقّي وا�جدل وا

نا إزاء سلفّية ماركسّية... بما �عنيه السلفّية من 
ّ
قيا��ّي من نوع جديد، أو كما قال ع�� حرب: "�أن

50Fرجوع إ�� أصل مطلق واعتباره املبدأ الوحيد للتفس��"

. وهذا تقر�با ما عّ�� عنه ا�جابري وهو 51

�حداثّية العر�ّية ذات املن�ع القيا��ّي مشاريع سلفّية "ال تختلف عن �عضها يجعل �ّل املشاريع ا

�عضا من الناحية ��ستيمولوجّية ألّ��ا مؤّسسة فعال ع�� طر�قة واحدة �� التفك��...هناك دوما 

. وال ندري إن �ان ا��يار �نموذج �ش��ا�ّي خسارة للفكر العر�ّي 51F52"شاهد ُيقاس عليه الغائب

ر�ن العرب الذين �انوا يجدون ��املعاص
ّ

ه عّقد "عمل املفك
ّ
�ش��اكّية  ر كما قّدر البدوي ذلك ألن

                                                      
ّوة)، عبّ املديّ البّو ، القرا ة املاّريّة التاريخيّة للرتاث ماهدا وتطبيقا (طيب تيزياي وات� مر  - 50

ضمن االقرا ة والكتابةا أعي، نّوة انعقّ  بكليّة اآلراب ماّوبة، ماوورا  عامعة تونس اووىل، 
  442، ص: 1989
  222عيل ارب، مّاخال ، مرع  تابق، ص:  - 51
  17الدابر ، نحن والرتاث، مرع  تابق، ص:  - 52
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أم مكسبا  52F53"مالذا ومسل�ا يفتح لهم باب اج��ادات كث��ة و�تيح لهم فرصة إدراك الطرافة والتمّ��

ه أسقط من حسابه سلفّية من
ّ
 السلفّيات ال�ي �انت ترهقه من أمره عسرا.  له ألن

 :خامتة
   

بقطع النظر عن �م�انات املتاحة إلنتاج قراءة فّعالة ووظيفّية فإّن ا�حاصل من ا�جهود املبذولة �� هذا 

 بالوقوع ع�� َمعاِلِم نجاحاٍت نوعّية. فـ"مذبحة ال��اث"
ُ

53Fالسياق ال ُ�ْسِعف

ل�ن كشفْت عن تنويع �� املداخل  54

و�لّيات واملنا�ج و�ّينْت إ�� أّي مدى تجّند الدارسون ا�حداثّيون لتصفية ا�حاضر من معيقاته، ما 

نِتَج موقفا نقدّيا تنتقل به الثقافة العر�ّية املعاصرة من وْضِع �شتباك والتداخل مع 
ُ
استطاعْت جميعها أْن ت

نه و�ناء مقّومات وجود حضارّي إبدا�ّ�. قد �عود "الفشل" إ�� غياب إس��اتيجّية ال��اث إ�� وضع �نفصال ع

ح بما يلزم من الو�� بأّن خوض 
ّ

ْقِحُم �� مسارها التحّرري جميع القطاعات ا�جتمعّية وتتس�
ُ
"قرائّية" ك��ى ت

 "معركة ال��اث" ليسْت فقط لقهره و�سف��ه ولكن للعبور إ�� املستقبل أيضا.

رة ب�ن ا�حداثة وال��اث إ�� مجموعة من �ستنتاجات الك��ى يمكن وأخ��ا، 
ّ
قادنا البحث �� العالقة املتوت

 صياغ��ا ع�� النحو التا��:

ٌج من منتجات التفك�� ا�حدا�ّي العر�ّي. فقد 
َ
ت

ْ
ه ُمن

ّ
ى تار�خّيا خالصا. إن

ً
 السلف ومعط

َ
ليس ال��اث تركة

 بذلك قطاعا من قطاعات وقع ترحيل ال��كة واملعطى �لْ��ما إ�� مج
ُ

ال املعا�جة النقدّية. وصار ال��اث

 .الفكر ال�ي خاض ف��ا تّيار التحديث من أجل بناء معقولّية جديدة للتار�خ
لم تكن عملّية ال��حيل فعال عقلّيا أو معرفّيا خالصا. فقد مالْت أغلب القراءات النقدّية إ�� اعتباره 

ص 
ّ
ا خصما وجب البحث عن طرائَق للتخل

ّ
منه، وليس جزءا من �سيج البناء الثقا�ّ� والتار��ّ� و�جتما�ّ�. ومل

ُموِرَس عليه هذا الضرب من "العنف" استجمع �ّل عناصر البقاء املاّدّية والروحّية إلعالن نفسه مشروعا 

  متجّددا لتثبيت جدارته با�حياة.

                                                      
يف العال العرّب من مطل  القرن إىل عبّ املديّ البّو ، مواقف املفّكرين العرب من قوايا الاهوة  - 53

  578، ص: 1996موّىف التتّياا : بحث يف الالوابت واملتغّ�ا ، ماوورا  كلّية اآلراب ماّوبة، تونس، 
هو عاوان كتاب عورج طرابييش: اميبحة الرتاث يف الالقافة العربيّة املعارصةا، رار التاقي، ب�و ،  54
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و�تجاوز. �ان مس�ونا با�حداثة باعتبارها  لم يكن تّيار التحديث �� �غلب تّيارا ُمنتجا ُيضيف وُ�راكم

 إيديولوجيا ال باعتبارها فلسفة. وهكذا فقد بر�قه وتاه �� أقبية ال��اث.
ف من سطوة السلف يحتاج إ�� مقار�ة أخرى ملوقع هذا ال��اث �� التار�خ والراهن 

َ
ل

َ
يبدو أّن تحر�ر ا�خ

   العر�ّيْ�ن من جهة، ول�حداثة روحا ومن�جا من جهة أخرى.
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