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كالم عن الدين واحلداثة

 السيد جعفر العلوي*

متهيد
ملاذا يكون بعض الناس فقراء، وملاذا تكون بعض البالد فقرية أو متخلفة؟.. جدل كبري 

للتنمية  املالئمة  غري  القيم  ومنظومة  الكسل  من  الداخلية  األسباب  يف  األسباب  حصر  بني 

وافتقاد الرساميل الكبرية والتنظيم... أم هو نتاج قرون من االستعمار واالستغالل وصراع 

...، أسئلة وإجابات خمتلفة ختتزل جوهر وغايات املشتغلني بـ«احلداثة».
(١)
القوى الكربى؟

يف الثورة الصناعية األوروبية حيث بدأت الكنيسة واإلقطاع التقليدي بالتضاؤل لصاحل 

رجال األعمال، وأخذت املزارع الصغرية تلتحق بالكبرية النعدام القدرة على املنافسة. هذه 

الثورة الصناعية اليت آذنت بوالدة احلداثة كانت مريرة، حيث حتول املزارعون الذين خسروا 

أراضيهم إىل عاطلني أو عّمال مستأجرين يف املصانع الكبرية وبأجور زهيدة وظروف عمل 

قاسية، وكان الربح الوفري ملالك املصنع. وهكذا توالد الفقر أيضًا يف الرأمسالية، ورمبا 

أسهم االستعمار يف ختفيف التناقض الطبقي يف املجتمعات األوروبية بتخليق طبقة عمالية 

رخيصة يف البالد اُملسَتعمَرة. وهكذا ارتبط التقدم باالستعمار خالقًا أبشع الصور، كما أن 

العصر احلديث الرقمي وما بعد احلداثة التقليدية ارتبط باهليمنة األمريكية وحروا العاملية 

 عامل دين، كاتب وباحث، أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية، السعودية.
*

(١) من احلداثة إىل العوملة؛ «ج. تيمونز روبريتس» و «أميي هايت»، عامل املعرفة ٣٠٩. مقدمة اجلزء 

األول.
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كالم عن الدين والحداثة
املتنقلة وباألزمات العاملية اخلانقة االقتصادية والبيئية.

آثار  من  والساملة  الوحيدة  القوة  املتحدة  الواليات  خرجت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

آذن  قد  الشيوعي  املد  ومكافحة  اجلديدة  األسواق  إجياد  وكان  السلبية،  املباشرة  احلرب 

وغريها  اآلسيوية  البلدان  يف  تنموية  وخبطط  عافيتها،  أوروبا  لتسترد  مارشال  مبشروع 

لتقليل مشاكل الفقر لئال جتتذم الشيوعية.

؛ األول 
(٢)
وكان مساق األحباث التنموية يف اخلمسينات والستينات يتركز يف عاملني

وفرة الرأمسال الكايف إلنشاء الشركات الكبرية القادرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة، 

لديهم)،  للتنمية  كضرورة  االقتراض  يربر  ما  (وهو  العاملية  الشركات  منافسة  وبالتايل 

والقادرة على إفراد قسم من األرباح يف تطوير اإلنتاج واألحباث املحققة لذلك. والعامل 

الثاين البنية الثقافية املالئمة للتحديث.

وتدرجييًّا بدأ العامل الثاين يف احلظوة والتقدير؛ من أن منط تفكري رجال األعمال 

و>أخالقيات العمل االقتصادي< هي أساس يف استحداث العمل وتطويره، كما أن السكن 

يف املدينة وما يستتبعه من تقليص للعالقات العصبية والسماح بتقسيم العمل اعتمادًا على 

الكفاءة ووفرة التعليم احلديث.

وتاليًا دخل العنصر السياسي (املشاركة واحلرية) يف حساب منظري التنمية لتربير 

فشلها يف العامل الثالث. 

إن الفقر الفعلي كان مربرًا لالستدانة ولفتح األسواق أمام طوفان الشركات الكبرية، 

عاداته  مرذول  يف  حىت  املتقدم  الغرب  ملحاكاة  مربرًا  كان  الثقافية  البىن  تبديل  أن  كما 

وبقي  متجانسة.  جديدة غري  ثقافية  أمناط  بتخليط  احلر املتكفل  وكان اإلعالم  وثقافاته، 

العنصر السياسي هو األقل حظوة ألسباب واضحة.

وهكذا وجد العامل الثالث نفسه يف خضم فقر ُمضاعف بربكة الديون ووأد إمكانية 

املنافسة، ويف خضم تدمري البىن االجتماعية لصاحل خلق جمتمع االستهالك يف بعض البالد، 

أو جمتمعات الصفيح واليد العاملة الرخيصة يف جمتمعات أخرى.

إذن >التبعية< والعقلية االستعمارية هي أحد أعمدة التخلف. العالقة املفترضة أن يكون 

(٢) يذكرون عوامل ستة: 

١ـ دميقراطية احلكم. 

٢ـ رأمسالية االقتصاد. 

٣ـ املصانع. 

٤ـ التعليم العام واإللزامي. 

٥ـ القوة العسكرية. 

٦ـ حترير الوعي من األطر اجلمعية (الفردية). 

وواضح أن قيم >اجلماعة< مل تنهدم يف اليابان وهي من الدول املتقدمة. 
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العامل الثالث مصدرًا للمواد اخلام والغرب منتجًا ومصنعًا ضمن تضاؤل قيمة املواد اخلام 

وارتفاع املواد اُملصنعة، وأن يكون العامل الثالث سوقًا استهالكيًّا أو سوقًا عماليًّا. وتتمظهر 

قوة الغرب الصناعي يف املعرفة (التقنية) ووفرة الرأمسال (ديون وشركات كبرية).. ومن 

هنا يرى كثريون أن النظام الرأمسايل يف جوهره ليس تنافسيًّا وإمنا احتكاري ضمن منطق 

الصراع الدارويين؛ فاخلروج من الفقر بالرأمسالية ال يزيد املجتمعات إال فقرًا ومديونية.

إن  مقولة:  أصبحت  والرقميات  االتصال  تقنية  طفرة  مع  املاضي  القرن  اية  ويف 

الطريق املختصر للحداثة والتقدم والقوة هو عرب التحضر والصناعة غري رائجة لصاحل أن 

القوة يف ثنائية >املؤسسات املصرفية العمالقة< و>املعلوماتية<.

النظام  أن  إال  الثقافات  متاهي  من  وقاربت  العامل  ثنائية  من  قللت  >العوملة<  نعم 

حمدودة  لنخبة  اململوكة  العاملية  فالتجارة  جديدة.  ومشاكل  نظمًا  خلق  اجلديد  االقتصادي 

أضحت تتحكم مبصائر الدول، فإذا بدولة غنية تضحى يف ليلة وضحاها فقرية، لكن اجلديد 

يف األمر أن تلك الشركات الكبرية رغبة يف الثراء اختذت أساليب تضر باملواطن الغريب؛ 

حيث اعتمدت العمالة الرخيصة املهاجرة، وجلأت إلنشاء مصانعها يف الدول الفقرية، مما 

ُيعمم مشكلة التناقض الطبقي يف كافة البالد. 

ويف غمرة ثقافة االستهالك كان تدمري البيئة عنوان الرأمسالية واحلداثة، ويصح لنا 

أن نعترب احلداثة الغربية جمدًا إنسانيًّا بقدر ما يعترب أحد اإلهرامات جمدًا حني يغض النظر 

عن الثمن الباهض.

رفاه  لصاحل  العام  اإلفقار  واقتصاد  االستعمار  بغويل  >احلداثة<  امتزاج  فإن  وبعد؛ 

النخبة، وما رافق ذلك من اصطدام مع ثقافات املجتمعات جيعل من احلديث عن >احلداثة< 

مشوشًا حينًا واستفزازيًّا حينًا وإشكاليًّا أيضًا.

ويف (عاملنا العريب واملسلم) -يف خضم صدمة احلداثة منذ احتالل نابليون مصر حىت 

يومنا- متاوج احلديث يف >احلداثة< ويف مفردات تتوالد يف حميطها على غرار «التنوير، 

التجديد، املعاصرة، التنمية، التقدم، التخلف»؛ وأصبحت مفردات تستدعي اجلدل وافتراق 

املسارات بني رؤية متثل القطيعة مع الدين كمرجعية فكرية، وأخرى تنطلق من الدين.

استكشاف  يف  واآلخر  احلداثة  فهم  حماولة  يف  األول  جمالني؛  يف  احلديث  وسيكون 

مفارقات «كالمية/ فلسفية» بني الدين واحلداثة.

وبدءًا سنكتفي مبحاولة حتديد عام للحداثة، أما الدين (اإلسالم) فيكفي أن نشري 

إىل التمييز الثالثي بني الدين (القرآن والسنة الثابتة)، والتراث (االجتهاد البشري يف الفهم 

والتطبيق املستند للشروط العلمية)، والتحريف (اآلراء غري امللتزمة بالشروط العلمية).

املتاحة  العرفية  املعرفة  األوىل:  املعرفة؛  من  مستويني  على  الدين  حتديد  يف  ونتكئ 

لإلنسان العادي العارف باللغة العربية، متامًا كما ُأتيح إلنسان عصر الرتول الفهم سواء 
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كالم عن الدين والحداثة
من أسلم منهم أم ال. وهذه املعرفة تؤسس لواضحات الدين (وهي حمكمة وضرورة). 

الثابتة  ومذاهبهم)  مشارم  مبختلف  الدين  (علماء  العلمي  املجتمع  واضحات  والثانية: 

باألدلة العلمية اليقينية ال مبعىن مشهورات املتدينني/ العامة. 

أوًال: يف مفهوم احلداثة
من خالل الوالدة التارخيية لـ>احلداثة< فهي منط تفكري أكثر منه مفهوم. ورمبا يكون 

التعبري باملفهوم ملحاولة الفهم واإلمساك به. فهي أشبه بأخالق التغري وتقاليد البحث عن 

اجلديد، واجلديد دائمًا مؤقت يزول لصاحل مستجد حديث.

ولنالحظ أنه تعبري ُنشري به إىل تلك البالد املتقدمة (الغربية) اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا 

وسياسيًّا. وهي بالد أنتجت تقدمها على أنقاض القدمي حيث رفضت تقاليد الكنيسة وجتاوزت 

الفلسفات املرافقة وأساليب اإلنتاج والتوزيع املعهودة ليتكون املجتمع الصناعي. وهذا النقض 

للقدمي ال يقف عند حد، فتراكم املعرفة وتطور احلياة االقتصادية واالجتماعية يصاحبها تضاؤل 

كفاءة أساليب معهودة، وإشكاليات مستجدة تتطلب إبداعًا، فالتغري هو القاعدة الذهبية. وتسارع 

التغري له نتائجه من القلق املعريف وتباين األجيال وعدم استقرار قواعد اجتماعية حتدد ما ينبغي 

وما ال ينبغي..، ويف غمرة قيمة املرء ما ُينتج أو ما ميلك يصبح اإلنسان جمرد قيمة سوقية 

ُيعرب عنها باألرقام.. وهنا تتوالد الفلسفات العدمية نتيجة اإلحباط من الفلسفة املادية.

١- يف أسس احلداثة:
يشري مصطلح احلداثة إىل مرحلة تارخيية طويلة نسبيًّا، بدأت إرهاصاا يف أوروبا 

التغيُّرات  من  بسلسلة  عشر  السابع  القرن  يف  ومتيزت  عشر،  السادس  القرن  أواخر  منذ 

الكبرية والعميقة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، ومشلت بشكل متداخل ومتفاعل عمليًّا 

جماالت البحث واملعرفة العلميني والتطبيق التكنولوجي وأشكال ومؤسسات احلكم السياسية 

واملدنية والتشريعية والقانون واملعامالت التجارية، وذلك يف إطار عمليات بناء الدول القومية 

وتزايد سلطاا مع تزايد مساحات احلرية واملسؤولية الفردية أيضًا.

ويف هذا السياق تكفي اإلشارة إىل املحطات الفلسفية األساسية يف الفكر الغريب احلديث، 

نا -على اختالف مشربيهما- نظريًّا عصر احلداثة.  اليت هي فكر بيكون وديكارت اللذين دشَّ

فقد سبق الصناعة والرأمسالية تبدل يف املعرفة حيث أصبح اإلنسان مركز االهتمام، 

وأصبحت وظيفة العلم خدمة اإلنسان. إن جعل التدين مقابل العلم ويف مصاف «اخلرافة/ 

السحر» كان عنوان العلموية آنئذ؛ حيث ُتوِّْجت بوضعية أوجست كونت وقسمته الثالثية.

كما أن سقوط اإلمرباطوريات القدمية وتبدل القيمة من املوروث اإلقطاعي إىل اإلنتاج 

الصناعي مهَّد لقيام الدولة القومية اخلاضعة إلرادة األمة يف شرعيتها ويف ُنُظمها، ونشأت 
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املواطنة (املساوة يف احلقوق واملحاسبة).

أي أن احلداثة قامت على (تارخيانية) تعين أوًال: معقولية التحّول، وثانيًا: أفضى 

حتوالت  حدوث  إىل  واالجتماعية  واالقتصادية  املعرفية  العوامل  جمموعة  بني  التفاعل 

.
(٣)
اجتماعية عميقة. ومن دالالت التارخيانية أن االسترياد السطحي ال يصنع احلداثة

لقد شّكل عصر األنوار قاعدة التفكري واليت يشري ملميزاا الكثري من الباحثني باآليت:

١ـ العقالنية:
مسلمتان أساسيتان توضح أبعاد >العقالنية<؛ األوىل إخضاع اخلارج ومجيع مؤسسات 

املجتمع البشري وفاعليته إىل العقالنية، والثانية استقالل العقل ونزع الوصاية عنه. فالواقع 

اخلارجي عقالين (مترابط بنظم السببية القريبة والغاية) ميكن فهمه واستثمار معرفته 

خلدمة اإلنسان. و>التعقلية< للكون و>عقلنة< أمناط احلياة هو سبيل التحديث. و>العقلنة< 

هلا حساب كمي برمجايت ُيقاس واقعيًّا. فالبحث املستمر يف املعايري اليت تقاس ا صحة 

االستراتيجيات اليت تصوغها اجلماعات أو تسعى إىل صياغتها من أجل إحراز التقدم هو 

من عالئم العقلنة األساسية.

واألكثر أمهية من >معقولية وعقلنة< اخلارج الطبيعي هو الفعل اإلنساين االجتماعي 

والتارخيي حبيث يكون التقدم والتخلف والفقر والغىن و... عمليات قابلة للفهم واملعاجلة.

البريوقراطية  واإلدارة  الرأمسالية  للمنشأة  الفاعل  الدور  إىل  احلداثة  تدين  هنا  من 

تسيري  نظام  الثانية  وعقلنت  االقتصادية،  العملية  أوالمها  عقلنت  عقالنيتني،  كمؤسستني 

املجتمع. فالعقلنة اختذت طابعًا مؤسسيًّا منظمًا يف االقتصاد واإلدارة.

والعقل هنا مادي سجني التجربة واخلربة احلسية فقط، فتصبح القضايا الغيبية والكلية 

خارجة عن نطاق هذا العقل املادي.

٢- التطورية:
األشياء هلا نسب وهلا حفدة؛ فهي وليدة ما سبق، وحدوثها إرهاص ملا يليها. وكما 

أن القاعدة الذهبية هي التغري فإن الوجه اآلخر للتغري هو >التقدمية< مما يسمح بطرد 

التشاؤمية وطرد تقديس السلف و «خري القرون»، فالتقدم حصيلة تراكم التغريات، ومهما 

شاب بعضها من نواقص فإن جمملها ارتقائي يف عموم املجتمعات.

وتسمح املقولة بأمرين؛ األول تأسيس معيار للتقدم والتخلف، والثاين تربير السعي 

حنو التقدم والتغيري.

(٣) راجع: معامل على طريق حتديث الفكر العريب، معن زيادة، عامل املعرفة. فلسفة احلداثة، فتحي التركي، 

رشيدة التركي، مركز اإلمناء العريب.
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احلداثة  مسة  هو  التقانة)  إىل  الصناعة  (من  املاديني  والرفاه  التقدم  أن  وواضح 

الغربية، كما أن ركيزما العلم واالقتصاد واستثمار الطبيعة. 

إن مشروع احلداثة الغريب ارتبط وثيقًا باالقتصاد، ومن خالل تطور أدوات اإلنتاج والتوزيع 

والرفاه تتبدل أمناط املجتمعات، بل وُيخطط لنظم اجتماعية دف حتقيق اقتصاد متطور.

وميكن هضم فكرة التقدمية كحصيلة تراكمية يف الشق املادي، بيد أن الشق اإلنساين 

خالل  من  نفهم  إننا  االستعمار.  على  تأسست  عمرانية  تقدمية  عن  تساؤل  حمل  يبقى 

اليت  احلضارية (اإلنسانية)  االنسدادات  مع  كثريًا  يتزامن  كان  بعثهم  أن  األنبياء  قصص 

تتغشى املدنيات البشرية، وكثريًا ما يستبد بالبشر ما ُأترفوا فيه. 

إن إشكالية >التقدمية< هي عينها يف >التقليدية/ السلفية< من زاوية أخرى، الفتقاد 

املعيارية املوضوعية والثابتة. ومن هنا نرى التنافس اهلوسي على نقد/ التشكيك يف كافة 

املسلمات يف أدبيات احلداثة، فالعتاقة الزمنية كافية لوصف الرداءة ومضادة روح العصر.

ومشوليته  النقد  حتمية  نتفهم  اجلربية  التقدمية  وفرضية  العقل  سيادة  خالل  ومن 

املولِّد للفوضى املعرفية العبثية.

وهذا حديث يتسم باإلجيابية والعمومية نوعًا ما؛ وإذا ما أردنا أن نغوص قليًال يف 

(التطورية) فينبغي أن نتحدث بصورة أخرى.

يكون  بتارخييتها  الصواب  من  املعرفة  اقتراب  وربط  «التارخيانية»  الرؤية  فضمن 

وخالصة  الزمن  حاضر  أوروبا  تكون  حيث  حديث<،  وسيط،  إىل >قدمي،  التاريخ  تقسيم 

التطور، وتكون أوروبا متمايزة عن حضارات اإلسالم، والشرق األدىن. وهذان >التمايز 

والتطور< وجدا ردفًا مؤازرًا يف الدروينية والرتعات العرقية. فـ«االصطفاء الطبيعي» أصبح 

تفسريًا للتطور والتقدم يف كافة املجاالت ضمن تفسري «البقاء لألصلح» بـ«األقوى».

والرتعة «العرقية» لتفسري التاريخ والتطور سادت يف أوروبا وانعكست على األحباث احليوية 

البشرية واالجتماعية. حيث ترى «العرقية» أن لألعراق البشرية >األبيض، األصفر، األسود< قيمًا 

ذاتية وخصوصية ينبغي أالَّ ُتفسد باالختالط مع األعراق األخرى. ويصنفون األعراق إىل بدائية ال 

حتمل «جينات التقدم» وأخرى حتملها. وهكذا يكون العرق األبيض أرقاها، وهو أصناف أعالها 

اآلري،.. وهكذا ينبغي أن نفهم التقدم األورويب والتخلف املشرقي قدرًا حتميًّا.

إننا نفهم التقدمية يف ظل سعي بشري ضمن هدي اهللا، وحني يفارق البشر الصراط 

السوي يرتكسوا يف جاهلية وفساد «إنساين» مهما عال عمرام املادي، واإلنسان لثنائية 

«الفجور والتقوى» عرضة للتسافل بالرغم من اخللقة القومية اليت جبله اهللا عليها فال 

يستغين عن التذكرة أبدًا.

وال نفهم من عقالنية البشر ضمن ثنائية «الفجور والتقوى» حتمية التقدمية، كما ال نرى 

العمران املادي معيارًا للتقدمية، فهو حينها تقدمًا أعرجًا يرتد ليدمر االجتماع البشري يف إنسانيته.
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٣- مركزية اإلنسان:
والطبيعة،  واملجتمع  التاريخ  يف  منتجة  وكفاعلية  والسعي،  للمعرفة  كغاية  اإلنسان 

وكمرجعية للممارسة النظرية والسلوك األخالقي والسياسي. وتداعياا:

أ- احلرية، كأرضية تعّين شرعية السلطة، وتؤكد حق اإلنسان يف تقرير شؤونه املدنية، 
دون إكراه أو قيد، والتعبري القانوين السياسي للحرية الدميقراطية، واحلرية هنا عنوان 

حقوق اإلنسان. نعم هذه احلرية ستكون حمكومة بإطار القوة غري الغامشة (اإلعالم)، 

وإطار إكراهات القيمة (السوق).

عن  السياسية  السلطة  فصل  األول:  أمرين:  يف  تشخيصها  وميكن  العلمانية،  ب- 
املؤسسة الدينية. الثاين: املواطنة هي أساس العالقة بني الدولة واملواطن.

ومركزية اإلنسان املتضمنة لتمجيد العقل البشري الذي ُيسيطر على الطبيعة ويتخذ 

اخليارات املالئمة ملصاحله اقتضى بصورة منطقية ضمن التاريخ األورويب وسيادة الكنيسة 

إنتاج العلمانية. ومن خالل قراءة أدبيات احلداثة نالحظ منطني من العلمانية؛ األول يفصل 

بصورة شاملة بني الدين والنظام املدين، فاملزيد من العقالنية ستكون على حساب الدين 

حىت ينحصر يف احلياة لشخصية غري املماسة مع اآلخر. فاحلداثة تتطلب تطهريًا للوعي 

من أوهام الدين واإلله. والثاين مع أنه يفصل الدين عن السلطة فإنه ُيبقي للدين اإلطار 

ه للسياسي. األخالقي والثقايف >واُملهذَّب باحلداثة< املوجِّ

وهذا األمنوذج هو مسلك احلداثويني اجلدد (ما بعد احلداثة) لتناقض األول صرحيًا 

مع الدين. ويتطلب الثاين إعادة قراءة للدين ُتخلِّصه من الرتعات السلطوية للتحفظ عليه 

يف اإلطار األخالقي.

ت- الفردية؛ تفترض عقالنية اإلنسان الساعي ملنفعته الشخصية. لكن سعيه هذا 
يفضي إىل مصلحة املجموع. وكلما زالت العوائق أمام نشاط كل فرد كان ذلك أجلب للخري 

العام. ومن املالئم اختبار هذه املقولة يف إطار متابعتها يف أمرين:

األول؛ احلرية الفردية واحلقوق. ويبدو أن مذهب أكثر فالسفة احلرية يف حتديد 
جوهر احلرية يف استقالل الفرد (الفردية)، لذا يتفق فالسفة الغرب ومفكروه على أن 

(الفكرة الليربالية) هي فلسفة احلرية، وأن (الرتعة الفردية) هي مادة احلرية احلقيقية.

و(احلرية) ضد (القيد)، وهكذا يكون حتديد احلقوق الفردية وكفالتها جوهر احلرية، 

وبذلك تكون وظيفة السلط الكفالة ال احلظر.

املبدأ الفردي واحلرية يقفان يف تعارض مع املبدأ اجلماعي ومع أولية السلطة. فالسلطة 

السلطة  نفي  أساس  أن  وواضح  بقدرها.  فتقدر  للميتة  االضطرار  وبعنوان  منه  بد  ال  شر 

واملرجعية املتجاوزة واملقيدة لإلنسان يتجاوز السياسية ملطلق املرجعيات املتجاوزة كالدينية.

بالسوق  الفردية  احلقوق  فكرة  وترتبط  السوقية.  والقيمة  الفردية  الثاين؛ 
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«الرأمسالية»؛ وميكن مالحظة هذا يف:

:: السوق هو روح املجتمعات الغربية املحركة يف مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، حيث 

حطمت احلواجز اإلقطاعية، وأدخلت اجلميع يف نسيج القيمة وماكنة السوق. فالقيمة ال تتبع 

االنتماء لفئة رجال الدين، أو احلسب «النبالة األوروبية» وإمنا هو املال الذي يدور ويكون 

منتجًا وقابًال للتداول يف السوق.

:: فكرة الرأمسال الفردي (البشري) حيث إن الفرد حيّسن من قدراته اإلبداعية 

ا يف أن يفعل ذلك  بوصفها مساوقة للقدرات اإلنتاجية القابلة للقياس، وينبغي أن يظلَّ حرًّ

بالطريقة اليت يراها مالئمة، «التطور بوصفه حرية»، وعلى هذا فإّن للحقوق الفردية غاية 

اقتصادية تتمّثل يف متكني كّل فرد من أن يصل إىل احلّد األمثل بقدرته على تقدمي مسامهة 

فريدة -قد تصل لإلبداع- ال يستطيع اآلخرون أن يقدموها.

االجتماعية  القيم  تقويض  السوق  استطاع  إذا  أنه  اآلتية:  املالحظة  نسجل  أن  يسوغ  وهنا 

التقليدية (النبالة/ احلسب - رجال الدين - اإلقطاع...) فهو عاجز عن خلق فرص متساوية فعليًّا، 

حيث إن املال هو وسيلة استثمار الفرص متوفر عند فئة حمدودة مث تستثمره حلصره فيها.

فـ(الفردانية) هنا ال ُترصف يف إطار الفردية إال وتكون عمًال ال مجاعيًّا. فـ«الفردية» 

مساوقة متاما لـ«األنا وإمهال الغري»، أي أن مثة معنيان نلحظهما بوضوح؛ األول «االعتماد على 

الذات» وهو فاتح لإلبداع والتطوير..، والثاين «املصلحة الذاتية هي دوافع السلوك اإلرادي».

وإعالء الفردية واإلميان بأن للفرد حقوقًا طبيعية مستقلة عن السلطة/ اجلماعة، يضع 

الليربالية/ احلداثة أمام مأزق تطبيق حقوق (الفرد) مقابل (اجلماعة)، نعم يتكاثر التنظري 

للجماعة  االنتماء  هو  املواطنة  حقائق  أحد  أن  بيد  «املواطن»  مع  يتناىف  ال  «الفرد»  بأن 

«الدولة» مما يفرض نوع حجر على الفرد.

املصاحل  بني  تلقائيًّا  توافقًا  تثبت  ال  التارخيية  فالتجربة  االقتصاد؛  يف  ذاته  والكالم 

الليربالية.  احلرية  من  غريهم  من  أكثر  يستفيدون  فاألغنياء  العام.  اخلري  وبني  الفردية 

والتنافس الليربايل يفضي إىل االحتكار الذي يتعارض مع الروح الليربالية.

ورمبا يصح أن جنعل «مركزية» اإلنسان مساوقة لـ«فرديته»، فنستطيع أن نلحظ 

أن اإلميان الديين مرتبط بالتفكري الشخصي، فاإلصالح اللوثري الديين قام على تعزيز 

سيادة الذات والتحرر من هيمنة التراث واملؤسسة الدينية. وأيضًا معيارية احلق واألخالقية 

مرتبطة بصورة أساسية باإلرادة الذاتية االختيارية والتحرر من السلطة الفوقية.. وهكذا 

ميكن أن تفهم >الفردية< كمعلم أساس للحداثة.

٢- يف ماهية ما بعد احلداثة:
البنيوية،  بعد  مبا  األدبيات  بعض  يف  تسمى   (post-modernisme) احلداثة بعد  ما 
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حبكم أا وريثتها الفكرية والفلسفية، وتنعت أيضًا بالتفكيكية، وإن كان هناك يف احلقيقة 

فارق بينهما، يف الشمول والتوظيف؛ فما بعد احلداثة هي الرؤية الفلسفية الشاملة، يف حني 

أن التفكيكية هي األسلوب اإلجرائي املستعمل يف بعض جوانب الفلسفة املابعد حداثية. 

واملرافق هو (العوملة)، واملجتمع الرقمي. وحىت نتعرف على أبعاد املابعد احلداثة نسرد 

اآليت:

أ- بدايات ما بعد احلداثة:
يصعب ظاهرًا حتديد نشأة مصطلح >ما بعد احلداثة<، إال أّن الدراسات تشري إىل أنه 

كان حمور اهتمام مجلة من املحققني منذ عقود من الزمن، >ومن هؤالء مايكل كولر يف 

مقال له عام ١٩٧٦ حتت عنوان POSTMODERNISM أشار فيه إىل استخدام املصطلح 

واشتقاقاته عند فيديريكو دي أونيس عام ١٩٣٤، وعند عامل األنثروبولوجيا داديل فيتيس 

عام ١٩٤٢، وعند أرنولد توينيب املؤرخ الشهري الذي يرجع استخدام هذا املصطلح عنده إىل 

عام ١٩٤٧ حسب رأي كولر، وهناك أيضًا تشارلز أولسون (فيما بني عامي ١٩٥٠ و ١٩٥٨) 

وإيرفنج هاو (١٩٥٩)، وصوًال إىل املتأخرين من أمثال هاري ليفني (١٩٦٩) وليزيل فيدلر 

(١٩٦٥) وأميتاي إنزيوين (١٩٨٦) وإيهاب حسن يف مقاله >عما بعد احلداثة< عام ١٩٧١ 

ورالف كوهني يف >التاريخ األديب اجلديد< عام ١٩٧١. 

وبعد أن ينتهي مايكل كولر من هذا االستعراض ملصطلح ما بعد احلداثة يقول: إنه 

من الواضح عدم وجود اتفاق على ما ميكن اعتباره >بعد حديث<. ويرجع ذلك ألسباب 

كثرية منها املعىن املزدوج ملفهوم الفترة >احلديثة<. فلفظ احلديث -كما يقول كولر- ميكن 

اعتباره مرادفًا لكلمة DIE NEUZEIT األملانية اليت تعين حرفيًّا >العصر اجلديد< رغم أا 

 MODERN أو العصور احلديثة THE MODERN PERIOD >تترجم عادة >الفترة احلديثة

TIMES، وهذا التعبري من وجهة نظر كولر يشري إىل الفترة املمتدة منذ عصر النهضة 
األوروبية، أي منذ حوايل عام ١٥٠٠م، ومع هذا خيلص كولر إىل أن ما بعد احلداثة مل تبدأ 

يف التشكُّل إال يف السبعينات، أي منذ عقدين من الزمان ومن مث فإنه يسمي الفترة من عام 

١٩٤٥ حىت عام ١٩٧٠ باسم احلداثة املتأخرة. وهذا التقسيم يعد أكثر التقسيمات مصداقية 

عند كثري من مفكري ما بعد احلداثة؛ إذ يرون أن احلداثة تبدأ من منتصف القرن التاسع 

عشر تقريبًا وتستمر حىت العقود األوىل من هذا القرن أو حىت منتصفه، وبعضهم يعود 

وتستمر  التنوير<  أوروبا >عصر  يف  املسمى  وهو  عشر،  الثامن  القرن  إىل  احلداثة  ببداية 

حىت اية احلرب العاملية الثانية لكي تعقبها فترة احلداثة املتأخرة. وحيدد تشارلز جنكس 

يف مؤلف له عن (ما بعد احلداثة) أزمنة احلديث يف الفترة من عام ١٩٣٠ حىت عام ١٩٦٠، 

واحلديث املتأخر خالل عقد الستينات، أما ما بعد احلديث فيتداخل مع املرحلة السابقة إذ 
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كالم عن الدين والحداثة
.
(٤)

يبدأ من الستينات ويستمر حىت اآلن...

ب- العالقة بني احلداثة وما بعد احلداثة:
و>يرغب الكثريون يف قراءة الفكر ما بعد احلداثي كانعكاس ملا حيصل من حتوُّالت 

بعد  ما  بظاهرة  يعودون  بذلك  وهم  الغربية،  املجتمعات  يف  ونفسية  واقتصادية  اجتماعية 

احلداثة إىل نقطتني رئيستني؛ أوالمها التأكيد على خصوصية الظاهرة حبكم نشأا يف 

املجتمعات الغربية وعدم خضوع املجتمعات األخرى لتحوالت من نوع مماثل مما جينبها أو 

يبعدها عن اجلدل الدائر حول ما بعد احلداثة، أما النقطة األخرى فهي اإلصرار على الربط 

امليكانيكي بني الفكر ما بعد احلداثي وحتوُّالت املجتمع الغريب، حبيث تصبح كّل أفكار ما 

بعد احلداثيني إفرازًا طبيعيًّا ملا عاشه الغرب من تناقض يف األيديولوجية احلداثية السيما 

يف عالقات املركز باهلامش وما نشأ عنها من عالقات االستغالل وفقدان للمساواة وسيطرة 

هذا  توصيف  جرى  وقد  الثالث...  العامل  جمتمعات  على  التغريب  هيمنة  وفرض  للنخبة 

املجتمع بالعديد من املصطلحات اليت تصف هذا املجتمع انطالقًا من منظورها السياسي 

أطلق  كما  الصناعي)  بعد  ما  عليه (املجتمع  يطلق  فأحيانًا  االجتماعي  أو  االقتصادي  أو 

عليه عامل االجتماع الفرنسي آالن توران، وأحيانًا أخرى (املجتمع املعلومايت) أو (املجتمع 

االستهالكي) حبسب تغبري فردريك جيمسون.

إّن كّل هذه التوصيفات تقوم على حماولة إنشاء صلة رمزية بني ثقافة ما بعد احلداثة 

وظرف اجتماعي معني، فهي تربط بني والدة (جمتمع ما بعد صناعي) وبني (ثقافة ما 

.
(٥)

بعد احلداثة)...<

وميكن أن نشري إىل مسألتني:

األوىل؛ أن األصول الفكرية والفلسفية لـ(ما بعد احلداثة) أو ما بعد املجتمع الصناعي 
الصناعة، أي ما قبل احلداثة! فهذا مؤشر على أن احلداثة وما  تعود إىل ما قبل عصر 

بعدها وما قبلها تعايشت كل منها جنبًا إىل جنب يف الوجدان اإلنساين، وتصارعت يف العقل 

-بل ويف الواقع- البشريني. فإذا كان إرهاصات احلداثة بدأت مع (بيكون)، فإن إرهاصات 

احلداثة بدأت مع (كانت).

من هنا إن االجتاه السائد يرى فيما بعد احلداثة امتدادًا وتزاوجًا مع احلداثة، أي أن ما 

مت إعالنه بوصفه (ما بعد حداثة) ال يشكل بالضرورة قطيعة مع احلداثة، بل هو صريورة 

منطقية للحداثة.

(٤) ينظر: >اخلطاب والقارئ: نظريات التلقي وحتليل اخلطاب وما بعد احلداثة<، حامد أبو أمحد - كتاب 

الرياض - العدد ٣٠ - يونيو ١٩٩٦ - ص١٩٢.

(٥) عن >صدى احلداثة<، لرضوان جودت زيادة، ص٦٤ - ٦٥.
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الثانية؛ إن فشل احلداثة يف مقاربة أحالم اإلنسانية خلق ردة وإحباطًا إزائها، ال سيما 
أن >العلمية< شعار احلداثة كان مدخًال لتقويض تلك األحالم.

يعرفه.  ال  ملا  بالنسبة  البشري  العقل  يعرفه  ما  ضآلة  العلمية  البحوث  أثبتت  فقد 

وبالتايل حمدودية عقل اإلنسان، فاهتزت النظرة إىل قدرة العقل الذي هو مصدر املعرفة 

املطلق لدى احلداثة. 

لصاحل  توظيفه  يف  خصوصًا  البشرية  شقاء  يف  تسبب  العلم  أن  ذلك  من  واألسوأ 

سيطرة الغرب على العامل. 

إن القرن العشرين عصر احلروب الكونية الكربى كان توظيفًا بشريًّا >حداثويًّا< ملنجزات 

العلم، كما أن االستعمار هو أحد منجزات احلداثة اليت استثمرت التقدم العلمي. مما خلق إحباطًا 

وتشاؤمًا جتاه احلداثة ومن «التقدمية/ التطورية» اليت هي إحدى مسات احلداثة وإغراءاا.

ت- مفارقات ما بعد احلداثة
وتيسريًا ملتابعة العالقة بني احلداثة ووليدها ميكن أن نتوقف عند اآليت:

١- النسبية جوهر ما بعد احلداثة:
ميكن اإلمساك مبفارقة بني احلداثة وما بعدها تتلخص يف مفارقة (العقالنية الصارمة، 

.
(٦)

والنسبية)

وميكن تلخيص عقالنية احلداثة يف «عقالنية» اخلارج وإمكانية «املعرفة املوضوعية». 

ويف  والعقالنية،  العلمية  من  نفي «الغيب»  يف  احلداثة  عقالنية  جتلِّي «مادية»  ميكن  كما 

اختزال اإلنسان يف اعتباره مادة «بيولوجية» قابلة للدرس التجرييب.

يف حني أننا جند بواكري «الال عقالنية» يف ما بعد احلداثة يف نسبية كانت يف الفصل 

بني الشيء لذاته والشيء كما ندركه. 

الفلسفي  النسق  يف  أساسيًّا  تناقضًا  فـ«مثة  عقالنية؛  الال  بذور  احلداثة  محلت  وقد 

نفسه،  مع  االتساق  بعدم  النسق  يتهمون  فراحوا  املاديني  املفكرين  بعض  كشفه  العقالين، 

وطرحوا العديد من األسئلة، من بينها ما يلي: أليس العقل اإلنساين -والذي به تتحقق ذاتية 

اإلنسان- هو الدماغ، وهذا األخري إن هو إال جمموعة من اخلاليا املادية، شأنه شأن كل 

ما هو مادي؟! ملاذا تنسب للعقل إذن املقدرة على جتاوز األجزاء وإدراك الكليات واإلفالت 

(٦) لذا احلداثة تعتمد البنيوية اليت تتضمن اإلميان بالنسق كنتيجة طبيعية للعقالنية، يف حني تعتمد ما 

بتعدد  والسماح  املؤلف)  على (موت  اتفقتا  وإن  والتفكيكية)  فهما (البنيوية  التفكيكية.  احلداثة  بعد 

القراءات، إال أما ختتلفان يف مركزية النص الذي تعتمده البنيوية وتلغيه التفكيكية مما يسمح حبرية 

أكرب للقارئ يف خلق األفهام واملعاين.
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كالم عن الدين والحداثة
من قبضة الصريورة؟ أليس هو جزء من املادة املتغرية... وإذا كان العقل كذلك، فالذات 

.
(٧)

اإلنسانية ليس هلا وجود مستقل عن العامل املادي، وال ميكنها جتاوزه»

وإشكالية تباين الذات والذايت يفتح الباب إلشكالية أنه ليس من املمكن الفصل بني 

ذايت  سياق  يف  للحقيقة  إدراكنا  أو  تصورنا  هي  إمنا  فاحلقيقة  املالَحظ،  والشيء  املالِحظ 

واجتماعي حمدد.

 ال ميكن إال بأن يقف اإلنسان خارج 
(٨)

وحيث إن إمكانية إدراك املطابقة «كما عدمها»

نفسه ويقارن بني ما يف ذهنه وما يف الواقع اخلارجي، فليس لدينا طريقة للتأكد، فال منتلك 

إال الشك.

ومن مث نرى أن أرباب ما بعد احلداثة يقررون أن الناس يرون الشيء نفسه بطريقة 

خمتلفة. 

وبعبارة أخرى؛ ومن خالل مجلة من الرتعات النسبوية االجتماعية والفلسفية تبلورت 

مجلة من الدعاوى بني خمض تلك التيارات من مجلتها أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، أي 

حقيقة صادقة يف ذاا، بل إن احلقائق يصنعها املجتمع جبوانبه الثقافية املتعددة ألفراده. 

فليس هناك «حقيقة» جيب أن يقر ا اجلميع، وليس هناك حق مطلق، وما يقال عن قدرة 

العقل على «اكتشاف» احلقيقة إمنا هو وهم. فاحلقيقة ال تكتشف، ألنه ليس مث حقيقة 

أصًال، وإمنا احلقيقة «ختلق» من رحم النسق الثقايف الذي يعيشه اإلنسان، فاإلنسان أسري 

ثقافته، وهي اليت حتدد له «حقائقه» و «ما ينبغي وما ال ينبغي». 

وعلى هذا يتوصل إىل مجلة أمور؛ منها خطيئة تعميم احلقيقة من إطار ثقايف إىل آخر، 

وتأسيس >التعددية<، فنسبية احلقيقة تقتضي قبول التفسريات املتعددة وتعدد احلقيقة.

وسنجد هذه املفارقة (بني احلداثة ووليدها) تنعكس على املوقف من الدين. ففي حني 

أن احلداثة تنظر إىل الدين على أنه أمر غري علمي، حيث إنه قائم على افتراض وجود 

كائنات غيبية (ميتافيزيقية) ال تدخل حتت ما ميكن للعقل التحقق منه باحلواس وإدخاله 

حتت نطاق التجربة. فهو إذن خرافة. مبعىن أنه مناقض للعلم، وإن كان بعضهم يرى أنه 

ال بأس من أن يتخذ اإلنسان تلك اخلرافة دينًا ويؤمن ا.

مجيع  بصحة  تقر  فإا  النظري  املستوى  يف  جتلياا)  بعض  (يف  احلداثة  بعد  ما  وأما 

األديان. ال من حيث االعتراف بالوحي أو بوجود اإلله، بل من حيث إا مجيعًا ُبىن ثقافية، وال 

أحد ميلك أن حيكم عليها بأا خطأ، إذ ليس لدى أحد معيار مطلق ميكن أن يقاس به الدين احلق 

من الباطل. وعلى هذا تتسم (نظريًّا) بعدم املعاداة لألديان، وتدعو للتعايش بني األديان.

(٧) (احلداثة وما بعد احلداثة) سلسلة حوارات لقرن جديد: عبدالوهاب املسريي ، ص ١٩، دار الفكر سوريا.

(٨) من الغريب أن يتأتى ملن يقرر التباين بني الذات والذايت مباينة اإلدراك للواقع. لذا ليس لكانت أن 

جيزم باملباينة.
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ب- موت اإلنسان مآل ما بعد احلداثة:
الفرنسي  للمصطلح  تعريبًا  احلداثة  أدبيات  ترمجات  يف  ُجِعلت  اليت  األنسنة  عبارة 

اإلميان  على  املؤسسة  اإلنسانية  الرتعة  مقابل  احلداثة  أدبيات  يف  وهي   .HUMANISME
باهللا، حيث يرون أن التأسيس الديين لألنسنة جيعلها رهن الطاعة وبالتايل هي غري ذات 

قيمة من دون االلتزام، يف حني يؤسسون األنسنة على شرعية ذاتية لإلنسان بوصفه إنسانًا 

فقط.

 «اإلنسانوية» إىل عصور النهضة األوروبية وقد هيمن هذا التيار على 
(٩)
ويعود تيار

األدب والفنون والقيم االجتماعية والفردية لذلك العصر يف سياق الصراع بني الكنيسة مع 

التيار اجلديد التنويري.

الشرحية املثقفة يف عصر النهضة املسماة بـ«اإلنسانويني» بدراسة الثقافة  واتسمت 

القدمية اليونانية والرومانية الوثنية، يف سعي هؤالء إلحياء التراث األفالطوين يف الفلسفة 

يف حماولة منهم للتصدي ألرسطو الذي تبنته الكنيسة وشّيدت على أساسه كل علومها 

الالهوتية.

وجوهر الرتعة اإلنسانوية هو أن اإلنسان هو معيار كل شيء وأن كل امرئ مقياس 

سة على التحرر من الدين. نفسه، يف سياق >فردية< عالية مؤسَّ

إن اإلنسانوية مترد على اإلله لصاحل اإلنسان يف فهم الكون واملجتمع، وإعادة بناء 

العامل معرفيًّا من زاوية الرؤية اجلديدة اليت حيتل فيها اإلنسان نقطة املركز.

للخطأ  اخلاصة  معايريه  يصنع  أن  الفرد  اإلنسان  على  أن  يرى  اإلنساين  املذهب  إن 

والصواب. واإلنسان بعد ذلك هو سيد نفسه وسيد الطبيعة.

لقد بدأت الفردية تظهر أوًال كمبدأ أخالقي، مث أصبحت مبدًأ اجتماعيًّا وصارت يف 

املحصلة مبدًأ وجوديًّا (أنطولوجيًّا) يرى يف الفرد صورة الواقع األكثر جوهرية وقيمة عليا 

يف الوجود، أي أا ترفض وجود أي مستوى أعلى من مستوى الوجود الفردي.

اإلنسانية  الرتعة  أن  وذلك  ذاته.  اإلنسان  تقويض  بذور  حتمل  كانت  احلداثة  لكن 

تتطلب هوية إنسانية تتسم أصوهلا بالثبات واالشتراك لتأسيس التفريع على هذه اهلوية 

من السيادة واحلقوق وما شاكل، ويتربع على عرش اهلوية اإلنسانية ثالثية «العقل، اإلرادة، 

الطبيعة األخالقية اجلمالية»، ومع هدم الثالثية ال معىن هلذا اإلنسان.

 اليت جعلت اإلنسان حيوانًا متميزًا ليس إال، وإذا أمكن 
(١٠)
وميكن البدء بالداروينية

(٩) راجع؛ تشكيل العقل احلديث؛ كرين برينتون. عامل املعرفة ٨٢. الفصل األول.

(١٠) راجع؛ علم األحياء واأليديولوجيا والطبيعة البشرية، عامل املعرفة ١٤٨، الفصل الثالث. قارن؛ تأثري 

داروين يف الفكر احلديث: أرينست ماير. جملة العلوم، النسخة العربية ملجلة >ساينتفك< نوفمرب ٢٠٠٦، 

العدد ١٦.  
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كالم عن الدين والحداثة
جتاوز هذه اإلشكالية بالتسليم للفارق النوعي واجلوهري بني اإلنسان واحليوان وباإلقرار 

بثبات نسيب للهوية «يطاول ويزيد عن تاريخ البشرية املعروف» فإن تداعيات الداروينية 

األخالقية االجتماعية ُتخِرج اإلنسان إىل >ذئبية< يعززها نظام السوق الذي يقّيم اإلنسان 

مبا ينتج. 

ومن جهة أخرى فإن الرتعة املادية العلمية اختزلت اإلنسان يف البيولوجيا، ومن مث 

تتواىل تداعيات تلغي كافة األبعاد اإلنسانية الفارقة له عن احليوان.

وحيث قبل الناس التفسري البيولوجي البحت لسلوك اإلنسان بدؤوا بتقليل املساحة 

الفارقة بني اإلنسان واحليوان. وغدت الصفات اليت كان يظن أا خاصة باإلنسان تعترب 

بشكل واسع عامة يف فصيلة األحياء. وصار من الباحثني من يزعم أن الفرق بني دماغ 

اإلنسان ودماغ احليوان إمنا هو فقط احلجم.

 وعلم النفس تكشف عن 
(١١)
ومتابعة كثري من الباحثني ذوي الرتعة احلتمية يف األحياء

سلب ثنائية >الوعي واإلرادة< من اإلنسان. يقول كرين برينتون: «ولقد كان إسهام فرويد 

يف جمال نزعه معاداة العقل املعاصر إسهامًا عظيمًا للغاية. وإن أعماله باإلضافة إىل أعمال 

بافلوف وكثريين غريمها من علماء النفس وعلماء وظائف األعضاء. تؤكد تأكيدًا شديدًا 

عل اتساق األفعال البشرية اليت ال تشارك فيها أبدًا، أو تشارك فيها بقدر ضئيل أداة الفكر 

التقليدية - العقل عند أرسطو والقياس املسيحي والعقل عند لوك واملوسوعيني بل وحاسة 

االستنتاج عند نيومان. وأصبح العقل يف نظر أعداء التفكري العقلي نتاج االستجابات التلقائية 

التقاليد  وليدة  واحلوافز  شعورية  الال  الدوافع  أنواع  كل  ونتائج  شرطية،  أو  طبيعية  سواء 

والعادات االجتماعية بل واألسس الالهوتية وامليتافيزيقية النامجة عن التهذيب يف مرحلة 

باكرة من العمر واجلانب الال أشراطي يف أسلوب الفرد يف االستجابة للحاجة، إىل اختاذ 

القرار. ويرى املؤمن برتعة العداء للعقل أن الفكر االستداليل الواقعي عند الفرد بالقياس 

إىل اجلزء الباقي من حياته يكاد يكون أقل من اجلزء الصغري املرئي من جبل الثلج فوق 

.
(١٢)

سطح املاء بالقياس إىل احلجم الكلي جلبل الثلج»

فما كان يعتربه الناس فيما مضى خيارًا أخالقيًّا فهو اآلن ينسب إىل أسباب بيولوجية 

أو بيئية.

واية املطاف فاملشترك البشري هو بيولوجي، أما الوعي هو استجابة لتفاعل كيمياء 

اجلسد مع البيئة وبالتايل اإلرادة كذلك. ومن هنا ال يسوغ احلديث عن مشترك إنساين يف 

العقل والطبيعة األخالق. 

(١١) راجع؛ علم األحياء واأليديولوجيا والطبيعة البشرية. ستيفن روز وآخرون. عامل املعرفة ١٤٨.

(١٢) كرين برينتون. تشكيل العقل احلديث عامل املعرفة ٨٢ - ١٩٨٤ م ص٣٣٥ - ٣٤١.
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وجتدر اإلشارة إىل أننا هنا ال نود التهوين من إجنازات احلداثة األخالقية فلسفيًّا 

بالقياس ملا متردت عليه، كما أن الرتعة اإلنسانية مل تتالَش متامًا يف ما بعد احلداثة ولكن 

أصاا ضمور وأصبح معىن اإلنسان حمل التساؤل والتشكيك.

ومثة خطر حمدق باحلقيقة اإلنسانية يتجلى يف صريورة اران اهلندسة الوراثية إىل 

نظام السوق بعيدًا عن اإلرادة األخالقية.

ت- العوملة وتقويض الدولة القومية:
ففي  الثروات!.  تنهب  أو  عنوة  األسوق  لتفتح  للجيوش  حباجة  تعد  مل  الرأمسالية 

جمتمع الرقميات فإنَّا نلحظ أوًال اختراقًا للحقب واألطر الثقافية لتشكيل معرفة مشتركة 

وتواصل أفضل، لكن جبانب فضيلة حتطيم السجون الثقافية وختليق تواصل معريف أفضل 

بني البشر نشهد فوضى معرفية تربك التفكري السوي، كما أن جتسري العالقات الثقافية 

أصبح تنميط للعامل وأمركة للهويات، فهو استعمار ما بعد احلداثة، ناعم امللمس لكنه ينفذ 

عميقًا يف خلق تبعية اقتصادية بترويج ثقافة االستهالك والتحكم يف األذواق وتلقني الناس 

ما ينبغي أن يفعلوه وما ال ينبغي يف كل شيء عرب ثقافة الصورة وحجب العقول. 

إن حتالف الشركات الكبرية واملصرفيات الرقمية العاملية جتاوز الثقايف إىل االقتصادي 

بتقليص نفوذ الدولة القومية يف التحكم بالتنمية واالقتصاد، وإىل السياسي عرب التحكم 

بالرأي العام.

٣- مالحظات يف املفهوم:

املالحظة األوىل:
توجد تعريفات كثرية ملفهوم احلداثة بعد التسليم بتضمنها نزعة التغيري و«التطورية 

التقدمية» يف األفكار واملناهج والسلوك. وهو تغيري ميدانه املجتمع البشري. ورمبا يناسب 

البعض التعبري بـ«الوعي باالنفصال» عن املاضي و«الوعي باالرتباط» باحلاضر ال «متجيده» 

حىت يتأتى «الترحيب باملستقبل». واحلق أن هذه مقاربة طموحة جتعل من اإلنسان احلداثي 

يف غاية الندرة ملا تتطلبه من وعي متميز جيعله متحررًا قادرًا على العبور بيسر دون أن 

يكون قلقًا متوجسًا حمبطًا، ويف الوقت ذاته حاضرًا مشاركًا وفاعًال. إن كل خطوة وعي 

باحلاضر هي انشداد للمستقبل، وهي حترر من السوق ومن السواد األعظم...

وإذا أردنا اخلروج من متاهات االختالف وبروحية إجيابية إزاء «احلداثة» ُبغية اإلنصاف 

واالنتفاع فيمكن الصريورة إىل أن القدر املتيقن أن احلداثة:

١- ترتكز على أن اإلنسان هو مركز الكون وسيده، مما يعين استغناءه بالعقل عن 

اإلله. واحلقيقة: أما هي مبنهج حسي ال يؤمن بالغيب، أو ال يؤمن باحلقيقة املطلقة. 
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كالم عن الدين والحداثة
٢- واحلداثة بتجاوز حيثية احلقبة الزمنية األوروبية اليت شهدت والدة احلضارة املادية 

احلديثة والفلسفات املَوّلدة هلا، ومع احلدِّ من غلوائية وإطالقية التغيري -إىل اإلمساك ببعض 

جوهرها اإلجيايب تتضمن معىن >املعاصرة<، وبعبارة؛ هي قيم املشاركة والفاعلية- اليت 

تسمح مبواجهة إجيابية لتحديات الزمان (املعاصرة) فاملعاصرة نتيجتها. 

ومن خالل >املعاصرة، القيم< هي أشبه باملشترك اإلنساين أو البشري الذي يضم 

جهد احلضارات مجيعها يف بلورا.

٣- والتحديث (العمران، التمدن) هو الثمرة املرجوة من احلداثة. والتحديث جمموع 

العمليات التنموية (وليس جمرد شكليات املدنية الغربية) وتراكمها يصنع التقدم.

املالحظة الثانية:
وعلى ذلك يصح السؤال عن مسألتني: األوىل إمكانية التفكيك بني الرؤية الفلسفية 

اليت تتكئ عليها قيم احلداثة، والثانية عن إمكانية استخدام مصطلح (احلداثة) بعيدًا عن 

تلك الرؤية الفلسفية.

ويف السؤال الثاين األمر يسري، ومع ذلك يفضل البعض استعمال عبارة (التجديد) 

.
(١٣)
للهرب من تداعيات مصطلح (احلداثة)، ويقيدها يف الفكر الديين

ومن هنا قد نتسامح يف التعبري عن احلداثة وما بعد احلداثة ملالحظة معىن >املعاصرة، 

قيم املشاركة والفاعلية< حيث يكون لكل زمان حداثته. وبالتايل هنا ال نعين باحلداثة -حني 

نتسامح ونستعملها- بروح احلضارة احلديثة بكلها وكليلها، وواضح أن التقدم العمراين ال 

ُيخفي وحشيتها، والروح اليت أنتجت التقدم أنتجت الوحشية، فإذن منارس تفكيكًا بني القيم 

النبيلة والعقالنية والقيم املنتجة للوحشية احلديثة والعبثية.

اإلسالمية  املنظومة  بناء  إعادة  إىل  يرمي  تأسيسي  فكري  جهد  املطلوب؛  والتجديد 

من داخلها حىت تتجاوز كل أشكال التعارض بينها (الذي اصطنعه التحريف) وبني القيم 

دة جلميع البشر. ويف احلقيقة إبراز حقيقة الرسالة أهدافها وقيمها األساس  اإلنسانية املوحِّ

وروحها الرسالية، وحينها اصطدامها سيكون مع التحريف واالستبداد قبل الغرب، وإمنا 

(١٣) التجديد آلية منهجية لتحقيق املعاصرة، تعتمد على مرجعية، هي بالنسبة لنا اإلسالم، مبعىن:

١- تنقية الدين بفصله عن التراث البشري، وجتسري العالقة معه بال واسطة من خارجه، مث االنفتاح 

على اخلارج ديه. فهو إطاللة على العصر والتحرر من الغربة التارخيية واالستالب للغرب.

٢- إن مفهوم التجديد يتضمن صالحية الدين، كما تتكئ الصالحية على حقيقة أنه مثة سنن دائمة 

بالصريورة التارخيية.

احلراك  واالجتماع وحتيل  التاريخ  تنسف سنن  ولن  اإلنسان،  تبدل حقيقة  لن  الصريورة  فهذه 

فيهما إىل فوضى عبثية. وهذا الثبات يف السنن املستقرة للوعد اإلهلي هو املؤسس للعقالنية واملؤسس 

للعلم يف حقل اإلنسان، واملؤسس للقيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
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تصطدم بالغرب ألنه يكرس التحريف ويدعم االستبداد رعاية ملصاحله.

وال خيفى أن احلساسية جتاه احلداثة (الغربية) وليد منظومتها الفلسفية اليت تتكئ 

عليها، وناتج إفرازها لالستعمار ووحشيتها. 

ويف السؤال األول ميكن رصد ثالثة مسارات: األول يف الرؤية الفلسفية، والثاين يف 

قيم (احلداثة) املشاركة والفاعلية واإلجيابية، والثالث يف برجمة مسارات التنمية والتقدم. 

واألخري خارج عن االهتمام. ودعوانا أن الدين قادر على أن حيقق لإلنسان الكرامة والرفاه 

عن  وبعيدًا  قيم (احلداثة)  تعزيز  على  القادر  هو  الدين  إن  بل  عصره،  مشاكل  ويواكب 

الرؤية الفلسفية املادية اليت نتباين معها.

٤- يف احلداثة املشرقية
شغلت >احلداثة< الباحثني واملفكرين املشرقيني مبختلف اجتاهام ومواطنهم، وانقسمت 

املواقف إىل ثالثية متفق على كمها وعلى خطوطها العريضة وختتلف تفاصيلها. فريى برناد 

أوهلا  مواقف  األوسط  الشرق  يف  نشأ  أنه  مفاده  احلداثيني  لدى  شائعًا  تقسيمًا   
(١٤)
لويس

>السوق<؛ أي مسلك اإلسالميني الذين ينتقون من السوق ما يالئمهم. والثاين >التزاوج< 

بني احلضارات لتتالقح أفضل العناصر. والثالث >التقمص<؛ حيث إن خالصة احلضارة هي 

األمنوذج الغريب فينبغي أن نسلك مسالكهم يف كل شيء حىت يف املطعم واملشرب.

ومبالحظة اشتغال احلداثة العربية سنجد أن مثة موضوعات مشتركة ميكن تلمسها 

بسهولة نذكر أربع منها:

>التنمية<،  جامعة  كلمة  يف  الضرورة  تلك  اختزال  وميكن  احلداثة.  ضرورة  ألف: 
وبعبارة اخلروج من آسار التخلف بغية حتقيق حياة كرمية لإلنسان مادية ومعنوية. وهذه 

الضرورة انفجرت ضمن صدمة االستعمار. 

باء: يف معىن أن نكون حداثيني. وسنجد ثالثة عناوين أساسية تشكل مساق مجلة 
من اآلراء هي >العقالنية< و>املعاصرة< و>النقد< للذات والغري، على اختالف يف التفصيل 

أو أرضية هذه العناوين. وعل سبيل املثال فإن العقالنية أصبحت تضاهي >ما بعد احلداثة< 

النسبوية واليت تتجلى يف نسق التارخيانية ونسق تعدد القراءات املفتوحة.

تاء: يف املوقف من التراث. وهو حمك اختبار املذاهب، فالعقالنية قد تصل عند 
بعضهم إىل القطيعة مع التراث بصورة كلية. حيث إن احلداثة الغربية حققت ذاا بتجاوز 

التراث.. وبعبارة إن احلضارة احلديثة تفرض سيطرا على العامل ومن مجلته «حنن»، 

وهي حضارة أخطبوطية مشولية تتجاوز التقانة لتطلبها أمناطًا ثقافية تتكيف معها، وهي 

(١٤) الغرب والشرق األوسط؛ جملة «املنتدى» مراكش العدد ١٢، ٢٠٠٤.
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كالم عن الدين والحداثة
أمناط ثقافية تتباين حبدة مع املنظومة الفكرية واألخالقية السائدة، مما يتطلب مراجعة 

أن  ومبا  الغريب.  التقدم  سر  واستكشاف  املعرفية  منظوماتنا  لنقد  متتد  التقدم  ألسباب 

مع  االصطدام  فإن  >اإلنسان<،  أم  >اإلله<  مركزية  يف  جوهري  املنظومتني  بني  التباين 

نقدية  ضرورة  هو  الذي  البشري  والتراث  الدين  بني  التقليدي  التفكيك  يتجاوز  >التراث< 

إسالمية. من هنا نرى كثريًا من التفكيك احلداثي للتراث هو يف احلقيقة مصوَّب حنو الدين 

حتت قناع التراث مجعًا بني التجاوز واملداراة.

ثاء: يف فشل احلداثة. خيبات مشاريع احلداثة العربية اليت قادا الدولة السياسية 
 ،

(١٥)
احلديثة شّكل إحباطًا وولَّد مراجعات. ونالحظ أجوبة متعددة تتآزر يف تفسري الفشل

من مجلتها:

املجتمعات  رحم  خارج  من  جاءت  الدولة  إن  حيث  احلديثة.  الدولة  إشكالية   -١
على مطية االستعمار فقد جتاوزت جمتمعاا وهدمت مؤسساا التقليدية لصاحل الدولة 

وأفشل  للخارج،  التبعية  وتكريس  واالقتصادي  السياسي  بالفساد  مسح  مما  واستبدادها 

مشاريع التنمية العرجاء أساسًا اليت اختزلت احلداثة يف التحديث العمراين والشكلي وأمهلت 

نيا يف الدولة  اإلنسان. إن مركزية اإلنسان يف احلداثة مل تتخذ مفاعيل ولو يف احلدود الدُّ

احلديثة العربية؛ أي املشاركة السياسية. 

مفردات  مع  وثقافيًّا  نفسيًّا  اجتماعيًّا  اصطدامًا  خلق  مما  االغتراب؛  إشكالية   -٢
التحديث والتنمية احلداثوية. هذا االصطدام شّكل حاجزًا عن االنتفاع والنقد اإلجيايب يف 

كثري من األحايني. 

٣- إشكالية النخبة؛ فتنّوع مسارب مجلة من احلداثويني وتنقلهم بني املدارس الفكرية 
مهوم  عن  مبعزل  جعلهم  الغربية  احلضارة  ماكنة  أو  العربية  الدولة  مباكنة  وارتباطهم 

جمتمعام الفعلية؛ فهم بطرق أوروبا أعرف من أحياء املدن اليت يسكنوا.

وهذه العزلة الفكرية والنفسية بل واللغوية واالجتماعية أوقعت مجلة من املثقفني يف 

وهم أن تبدالت اجلماعة الثقافية وتناميها معرفيًّا هو حقيقة احلداثة أو شرطها الكايف. بيد 

أن الواقع غري ذلك؛ فالتغري االجتماعي له شروطه ومسالكه.

والذي  >التقمص<  تيار  تراجع  فقد  >التزاوج<.  تيار  عند  قليًال  التوقف  املالئم  ومن 

حتقيق  يف  احلديثة  الدولة  فشل  وطأة  حتت  غالبًا  تأسيسها  يف  احلديثة  الدولة  مع  حتالف 

احلداثة واالصطدام مع املجتمعات املسلمة، واضطر للمراجعة أو للمجاملة.

ومساق التفاعل احلضاري املتسم بالنقدية هو مسة لقسم كبري من املشتغلني باحلداثة 

ضمن إطار اهلروب من االغتراب الزماين (مقابل املاضوية/ السلفية) واالغتراب املكاين 

بريوت،   العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  األمة،  ضد  الدولة  العربية،  املحنة  غليون:  برهان  راجع؛   (١٥)

.١٩٩٣
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(مقابل التقمص وااللتحاق). وميكن التقاط بعض املؤشرات:

:: تتسم العقالنية بتقليص دائرة الغيبيات يف حدها األدىن «الذي ال يتنكر للوحي 

النبوي» تغليبًا للعلمية احلسية والشهود على الرتعة الغيبية/ اخلرافية، بالتايل ما يدل على 

ما هو خارج املعقولية العلموية هو خارج السياق ينبغي جتاوزه بتأويله أو حذفه. ومن 

جهة أخرى تتسم بـ>نسبوية معرفية< تسمح بتقويض سلطة امتالك احلقيقة وتسمح بتعدد 

الفهوم للدين، كما تسمح بتحقيق معاصرة على أساس االستبدال جلملة من الدين مبربر 

الزمنية/ التارخيانية.

:: حتديد الديين يف دور اإلرشاد فيما حيتاجه اإلنسان ومع تطور املعرفة والتجربة 

تتقلص دائرة االحتياج للدين. وسنجد تداعيات هذه املقولة يف:

- حتديد التراث يتسع أحيانًا للسنة ضمن مقولة «تارخيانية» السنة إال يف نطاق ضيق 

يشكل ضرورات الدين العبادية. فانطالقا من فكريت «التقدمية/ التارخيانية» مقابل معيارية 

املاضي السلفية فإن التراث ليس بذي قيمة تذكر.

- التأكيد على القرآن الكرمي مرجعية وحيدة لكن ضمن آليات فهم العقالنية املعاصرة. 

املتحول،  الثابت  أو  واملتحول<  >الثابت  ثنائية  يف  الكالم  يتداول  >التارخيانية<  خالل  فمن 

وجيري احلديث عن «القشور واللباب»، ويف هذه السياق جيري التأكيد على القيم املنسجمة 

مع العقالنية املعاصرة يف إطارها الديين بديًال عن التدين التقليدي.

- فصل الديين عن السياسي وإبقاء الدين ثقافًة اجتماعيًة أخالقيًة موجهًة من خالل 

للدميقراطية  تأسيسًا  والعلمنة  اللربلة  على  التأكيد  سياق  يف  وبالتايل  الشخصي،  التدين 

جيري ميش بل وتقويض املرجعية الدينية.

ثانياً: احلداثة والدين
التفاعل ولو كرهًا كما سبب الصدمة أحدث سلسلة من ردود الفعل أو آثار اليقظة 

والوعي كبداية إلدراك الواقع.

وتبلور تدجييًّا التصنيف الثالثي الشائع يف املوقف من الغرب: السلبية، االنبهار، النقد 

.
(١٦)

اإلجيايب (االنفتاح الرشيد)

وفيما يعنيه (االنفتاح الرشيد) هو التأصيل مبعىن متييز الدين عن تراث البشر، 

ومن مث االنفتاح بروح النقد اإلجيايب املستهدف التمييز بني الغث والسمني، واالستفادة من 

.
(١٧)
التجربة البشرية األكثر تقدمًا حيث تناسب واقعنا

(١٦) راجع؛ العلمانية، الشيخ حممد مهدي مشس الدين >ره<، القسم األول. 

(١٧) راجع؛ مقدميت كتاب املنطق اإلسالمي والفكر اإلسالمي، السيد حممد تقي املدرسي >دام ظله<.
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كالم عن الدين والحداثة
الفاعلية  قيم  و«تأسيس  الفلسفية»  الرؤية  «مفارقات  مسألتني  سيتابع  واحلديث 

واملشاركة» يف سياقات متداخلة.

أوًال: الدين وصناعة القيم:
منهد للحديث يف مسائل:

وتتحكم  واإلرادة،  بالوعي  النفراده  بالثقافة  منفرد  ثقايف؛  كائن  اإلنسان  األوىل: 
تطورات  أن  من  وبالرغم  املعرفية.  رؤاه  وأهدافه  ودوافعه  حاجياته  وموازنة  بسلوكياته 

احلياة خاضعة للسنن فهي ال تقودها احلتميات. نعم الظواهر االجتماعية ختضع للسنن، 

لكن السنن واسعة متعددة متداخلة تفسح جماًال رحبًا للفاعلية اإلرادية.

امتياز  فالثقافة  وفاعليته..  اإلنسان  مبحورية  إميان  هو  بالثقافة  االهتمام  إذن؛ 

ومشترك بشري. فاحلديث عن التغيري هو حديث عن الربنامج الثقايف الذي خيلق اإلنسان 

احلضاري. 

الثانية: األخالق هلا ظاهر متماس مع اآلخر وآخر باطن خيلق ذلك الظاهر؛ فهي 
يف مفهومها الظاهر تعين الصدق، والوفاء، واإلصالح بني الناس، وجتّنب سائر الصفات 

الرذيلة، يف حني تعين يف مفهومها الباطن اخللفيات الروحية لألخالق الفاضلة؛ فالصدق 

-مثًال- نابع من االستقامة يف النفس، واإلصالح ناتج عن رؤية صافية إىل احلياة، والوفاء 

منبثق من شجاعة نفسية لدى اإلنسان. أما الكذب والنميمة والتهمة والغيبة، فإّن هذه 

وفقدان  الرؤية،  يف  واضطراب  وتشّوش  نفسية،  احنرافات  من  نابعة  السلبية  الصفات 

البصرية يف احلياة.

ومن خالل املسألتني نتلمس فاعلية الثقافة يف ضبط إيقاع الفعل البشري وتوجيهه، 

حيث إن الرؤى الفلسفية اليت تشكل الثقافة ملعتنقيها هي البناء التحيت الذي يصوغ >شاكلة< 

الشخصية وبالتايل تتحدد سلوكياا.

فاألخالقيات  >تقليدي<،  ضيق  وآخر  >حضاري<  واسع  مفهوم  ولألخالق  الثالثة: 
احلضارية تتجاوز التقليدية -«النهي عن مثل الغيبة والنميمة والبهتان، واألمر مبثل الزهد 

واحليوية  واالجتهاد  (اجلد  والتقدم  بالعمل  مرتبطة  أخالق  إىل  أمهيتها-  مع  والصدق» 

والطموح والتطلع واإلتقان واالهتمام بالزمن).

ومن خالل هذه املسائل الثالث يتضح لدينا أمران؛ أوهلما قابلية أن يكون الدين 

سًا لقيم الفاعلية، والثاين أن سرب هذه القابلية تكمن يف مراجعة للرؤية الفلسفية  مؤسِّ

األملاين  االجتماع  عامل  مع  التوقف  وجيدر  ما.  ثقافة  أو  ما  دين  سها  يؤسِّ اليت  للحياة 

ماكس فيرب الذي تناول هذا األمر وكان لنظراته تأثري ملحوظ يف فهم احلداثة والتنظري 

هلا.
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الربوتستانتية وأخالق الرأمسالية:
الُبىن االجتماعية االقتصادية هي اليت حتدد الثقافة يف التحليل املاركسي، وهي تتغري 

بتغري الواقع املادي. واملعادلة مقلوبة برأي ماكس فيرب بأطروحته القائمة على أن القيم 

الثقافية هي اليت حتدِّد نوع ومستوى النشاط االقتصادي.

 أن الرأمسالية وإن كانت هي اليت خلقت الثروة واقتصاد السوق فقد 
(١٨)
فريى فيرب

كان ذلك بفضل القيم الثقافية اليت خلقتها الربوتستانتية. وهي القيم نفسها اليت أسست 

العقالنية االقتصادية واحلداثة الدميقراطية. وما كان للرأمسالية وللدميقراطية -عندهم- 

أن تكونا ممكنتني من دون أن تتأسسا على قيم ثقافية ال توجد خارج الثقافة الغربية.

لقد صاغ فيرب سؤاًال رئيسًا: كيف أدت بعض العقائد الدينية إىل ظهور عقلية اقتصادية؟

وميكن أن نشري لبعض نظراته يف اآليت:

لعلم  األساسي  املوضوع  هو  عنه)  االمتناع  أو  الفعل  (السلوك:  االجتماعي  الفعل 

االجتماع عند ماكس فيرب، والفعل يصبح اجتماعيًّا عندما يرتبط املعىن الذايت املعطي هلذا 

الفعل بواسطة الفرد بسلوك األفراد اآلخرين ويكون موجهًا حنو سلوكهم.

فالسلوك االجتماعي أو الظواهر االجتماعية تفهم على مستويني، املستوى األول أن 

نفهم الفعل االجتماعي على مستوى املعىن لألفراد أنفسهم، أما املستوى الثاين فهو أن نفهم 

هذا الفعل االجتماعي على املستوى اجلمعي بني مجاعات األفراد.

وفهم الفعل البشري يتصل بفهم دوافع الفرد ونواياه واهتماماته واملعاين الذاتية اليت يعطيها 

والدوافع  النوايا  إىل  النظر  من  البد  نفسها  وبالطريقة  سلوكه،  خلف  تكمن  مل  واليت  ألفعاله 

واألسباب واالهتمامات اليت تكمن وراء سلوك اجلماعة اليت يعترب الفرد عضوًا فيها. أي أنه البد 

من فهم الفعل االجتماعي على املستوى اجلمعي ومن وجهة نظر الفرد كعضو يف مجاعة.

ونظرًا لتحديده لعلم االجتماع بوصفه علمًا عامًا وشامًال للفعل االجتماعي فإن هذا 

اقتضاه أن يبذل جهدًا يف تصنيف األفعال وتنميطها، أي فهم املعىن الذي خيلعه اإلنسان 

على سلوكه، وهذا املعىن الذايت بالطبع هو املعيار الذي على أساسه ميكن تصنيف األفعال 

اإلنسانية توطئة لفهم بناء السلوك.

وحدد أربعة أمناط للفعل االجتماعي وفقًا ملساره واجتاهه على النحو التايل:

١- الفعل العقلي ذو غايات حمددة ووسائل واضحة، إذ إن الفاعل يضع يف اعتباره 

الغاية والوسيلة اليت يقوم بتقوميها تقوميًا عقليًّا، فالقائد هو الذي خيتار أفضل اخلطط 

كتورة.  جورج  وحتقيق:  ترمجة  تيلني.  كوليوتيلني،  كاترين  تأليف:  والتاريخ،  فيرب  ماكس  راجع:   (١٨)

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ١٩٩٤.

إبراهيم البدري >جدلية احلوار حول أطروحة ماكس فيرب األخالق الربوتستانتية وروح النظام 

الرأمسايل<، جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، ٣٨١، العدد األول (ربيع ١٩٩٠).
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كالم عن الدين والحداثة
اليت حتقق له النصر.

٢- الفعل العقلي هو الذي توجهه قيمة مطلقة: فيكون الفرد واعيًا بالقيم (أخالقية، 

غري  مطالب  لتحقيق  مدفوعًا  الفرد  فيكون  الفعل،  حتكم  اليت  املطلقة  دينية)  مجالية، 

مشروطة وخاليًا من أية مطامح خاصة.

٣- الفعل العاطفي: وهو سلوك صادر عن حاالت شعورية خاصة يعيشها الفاعل.

٤- الفعل التقليدي: وهو سلوك متليه العادات والتقاليد واملعتقدات السائدة.

ودلوفًا إىل علم االجتماع الديين عند فيرب؛ فالدراسة -املناهضة للفكر املاركسي- تقع 

حتت عنوان األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية، املقارنة لألديان الكربى والعالقة بني 

الظروف االجتماعية واالقتصادية من جهة واالجتاهات الدينية من جهة أخرى.

إن نقطة االنطالق يف دراسات فيرب عن علم االجتماع الديين هو فهم اجتاه تصور 

الفاعل للوجود بأكمله، لسرب مدى تأثري التصورات الدينية عن العامل والوجود يف السلوك 

االقتصادي لكافة املجتمعات. ويبدو أن ماكس فيرب يف دراسته لتأثري األخالق الربوتستانتية 

على الرأمسالية كان يريد أن يؤكد قضيتني مها:

للوجود  العام  تصورهم  إطار  يف  ُيفهم  االقتصادي)  األفراد (يشمل  سلوك  أن   -١

(مثل املعتقدات الدينية).

٢- أن التصورات الدينية هي بالفعل إحدى حمددات السلوك االقتصادي ومن مث فهي 

تعد من أسباب تغري هذا السلوك.

على أن فيرب مل يعاجل اجلوانب املختلفة للدين بوصفه ظاهرة اجتماعية بل اكتفى بدراسة 

األخالقيات االقتصادية للدين ويقصد منها ما يؤكد عليه الدين من قيم اقتصادية.

تنحصر  فريدة  ظاهرة  األمر  حقيقة  يف  متثل  احلديثة  الرأمسالية  أن  فيرب  ويرى 

خصائصها األساسية فيما يلي: 

١- املشروع االقتصادي القائم على التنظيم العقلي الذي تتم إدارته وفقًا ملبادئ علمية 

والثروات اخلاصة واإلنتاج من أجل السوق، واإلنتاج للجماهري وعن طريقهم، واإلنتاج من 

أجل املال.

٢- عقالنية القانون كإطار جتريدي لضبط العالقات وإدارة الدولة بواسطة بريوقراطية 

عصرية هي مسة الدولة احلديثة اليت متيزها عن الدول يف األمم األخرى.

الفرد  وعالقة  التربية  ليشمل  امتد  الربوتستانتية  العقيدة  يف   
(١٩)
الفردانية مبدأ   -٢

باملجتمع والسلوك االقتصادي وأساس بناء الدولة حيث إن التقرب من اهللا يكون بالعمل 

(١٩) فربوتستانتية كالفان ترى مسألة تقدير األزيل ملصري كل إنسان: فقد قّدر اهللا بقدره القدمي من 

سيكونون أشقياء ومن هم األصفياء، فتعلق رجاء الفرد الربوتستانيت بأن يكون من أصفيائه بفضل 

العمل الدؤوب املتقن واملنتج للثروة.
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الدنيوي املتقن (املهنية) واملنتج للثروة خبالف النظرة املسيحية التقليدية.

 القاضي بأن 
(٢٠)

وخبالف التفسري االقتصادي النتشار الربوتستانتية لـ«وليام كوبيت»

تضخم ثروة الكنيسة جعلها عرضة ملطامع امللوك واألمراء حيث إم من خالل االستيالء 

على ثروات الكنائس يستطيعون الوفاء بديوم للمصارف - فإن ماكس فيرب يضيف عامًال 

داخليًّا يف الربوتستانتية. فقيم احلياة اليت بّشرت ا مل يتلقفها اجلائعون، وإمنا صاغت 

الناس لتجعلهم أكثر مالءمة جلمع املال، وصنعت منهم الطبقة املتوسطة. وميكن مالحظة 

أخالقيتني حيويتني؛ األوىل متجيد العمل، والثانية التقشف واالدخار.

فالعمل هو دين لإلله على اإلنسان، والنجاح يف العمل يف الوقت الذي هو مدعاة لرضا 

الرب هو دال على توفيقه، كما أن جتنب اإلسراف وزيادة الدخل على اإلنفاق الذي يسمح 

بتكوين رأس املال الذي يدخل يف دورة إنتاجية جديدة يفتح أبواب اجلنان.

مقاربة نقدية:
هذه العقالنية احلديثة -يرى فيرب- اختصت ا حضارة الغرب، فالعلم مبعناه احلديث 

غريب األصل والتطور، وأيضًا القانون الوضعي. كما أرسى الغرب احلديث دعائم الدولة 

العصرية بدستورها املكتوب وقوانينها املجردة، دولة تديرها بريوقراطية مبعناها احلديث.

إن دراسة ماكس فيرب للحضارات الشرقية إمنا قام ا ليثبت أنه وال واحدة منها 

والدميقراطية  الرأمسالية  أسست  اليت  العقالنية-  احلداثة  -أو  احلديثة  العقالنية  عرفت 

سة على التجربة العلمية والصياغة الرياضية. والعلم مبناهجه احلديثة املؤسَّ

(اهلندوكية  واهلندية  (الكونفوشيوسية)  والصينية  اليهودية  احلضارات  درس  فقد 

والبوذية)، ومل يهتم إال عرضًا باإلسالم وباحلضارة اليابانية. وقد أوصلته دراسته الواسعة 

هذه إىل نتيجة واحدة. وهي أنه وال واحدة من هذه احلضارات قد تضمنت فيما ميكن أن 

تكون خّالقة للعقالنية االقتصادية اليت أسست الرأمسالية.

وإذا  املبالغة،  الستكشاف  والرأمسالية  األوروبية»  تالزم «الربتستانتية/  نسرب  أن  ويكفي 

ابتعدنا عن التمثيل باحلضارة اإلسالمية فإننا جند أن الربوتستانتية أوروبيًّا مل تستفرد بالرأمسالية 

 اليت تتجاوز 
(٢١)
واحلداثة فقد شاركتها الكاثوليكية، ومن جهة أخرى جند يف جتربة اليابان امليجية

دالالا من تفكيك اخلاصية األوروبية إىل الكشف عن حداثة يف مناخ قيمي خمتلف. ومن ذلك 

قيمة اجلماعة مقابل الفردية األوروبية، واحلكم الشمويل مقابل الدميقراطية األوروبية.

وحيث إن الغرض هنا هو النظرة اإلجيابية بغرض االنتفاع فنتوقف عند بعض املالحظات:

(٢٠) تشكيل العقل احلديث، الفصل الثاين. 

(٢١) راجع؛ ضة اليابان، أنطوان بطرس. شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت. ١٩٩٦.
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كالم عن الدين والحداثة
أوًال أصالة اإلنسان:

إن قلب املعادلة املاركسية هو حق، ومضامني اآليات القرآنية يف هذا واضحة، مثل 

. والعربة املستفادة أن التغيري الثقايف 
(٢٢)

آُه اْسَتْغَنى} {َكالَّ ِإنَّ اِإلنَساَن َلَيْطَغى (٦) َأن رَّ

جمتمعات  بتجارب  متر  أن  املجتمعات  لذلك  التخطيط  وُيغين  للتنمية،  أساس  مدخل  هو 

أخرى قاسية حىت حتدث التبدالت، فالدراسة للتجارب تقي البشرية خماص األمل وجتارب 

اخلطأ وختتصر الطريق. ومن مث اخلاصية األوروبية إمنا ُيغض الطرف عنها كصريورة 

تارخيية، وميكن لآلخرين جتاوزها.

ثانيًا: اخللط بني الدين والتحريف:
ل إليها (ماكس فيرب) صحيحة من جهة، وخاطئة من جهة أخرى.  إن النتائج اليت توصَّ

إن عدم التمييز بني الدين والتحريف جعله ينسب آثام التخلف للدين نفسه. ولنالحظ:

قات يف بعض الديانات، ولكننا عندما نعود إىل جذور  أ- ال ريب يف أن هناك بعض املعوِّ

لت  هذه الديانات جند أا يف األغلب نقية من تلك املعوقات، وأن األفكار املنحرفة حتوَّ

إىل جزٍء من تلك الديانات بفعل مرور الزمن، وهذه الظاهرة ال تقتصر على الديانات؛ بل 

تنسحب أيضًا على املذاهب الفلسفية اليت يعتقد ا البعض.

ب- إننا إذا راجعنا أخالقيات االجتهاد والسعي والتحرُّك واحليوية والتعاون والتنظيم 

والعقالنية.. يف الدين سنجد بوضوح أن اإلشكالية يف التحريف ليس إال.

فهل يعزز الفاعلية إال حترمي اللهو وتقديس العمل وجعله من درجات اجلهاد.

وكذلك احلال يف حترمي اإلسالم اللهو والباطل الذي ميتص طاقات اإلنسان ويهدرها. 

إال  التقدم  روح  يعزز  وهل  الزهد.  وتكريس  اإلسراف  حماربة  إال  اإلنتاجية  يعزز  فهل 

.
(٢٣)
الرسالية والتوكل

ثالثًا: االنفتاح الناقد وتعرية التحريف:
ويتأسس >النقد/ التمييز< على أساس أصالة العقل اليت تتجاوز البىن الثقافية للبيئة، 

يتوالد  وهكذا  يتجاوزها،  أن  املتحجرة  الثقافات  تلك  أرحام  داخل  من  االنسان  فيستطيع 

بذلك.  تسمح  الدين<  >يف  الداخلية  االستصالح  شروط  أن  كما  املجتمعات.  يف  املصلحون 

وبعبارات موجزة:

:: سالمة النص الدين >القرآن الكرمي<، مع مجلة وافرة من السنة الشريفة القطعية 

(٢٢) سور العلق، اآلية ٦ - ٧.

(٢٣) راجع: سلسلة املجتمع االسالمي: القيادة اإلسالمي، كيف نبين حضارتنا، قيم التقدم. السيد حممد 

تقي املدرسي دام ظله. أيضًا؛ الثقافة الرسالية، أمحد ناصر.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند املسلمني مجيعًا وبشروط املجتمع العلمي الشامل لتنوع املذاهب.

األساس  البناء  لتكوين  العربية  واللغة  البشري)  الفطري (املشترك  العقل  كفاية   ::

للمعرفة الدينية. والذي هو منطلق املتواليات املعرفية يف املجتمع العلمي.

االجتهاد،  العلمي/  التدافع  ذلك:  أهم  ومن  باجلماعة،  متعلقة  شروط  تبقى  نعم؛ 

واالنفتاح/ املعاصرة. 

وواضح أن االستفادة من التجربة البشرية والتفاعل معها ال يضري حني يتم متييز 

الدين، ويتم االنفتاح بعقالنية نقدية.

ونفي الضري ليس ألن الدين ترك حبسب احلكمة اإلهلية مساحة للفاعلية اإلنسانية 

فحسب، بل ألن لدينا ملء الثقة ذا الدين، وإمنا يكشف االنفتاح قصورنا البشري وتقصرينا 

مما يضطرنا لدميومة املراجعة والنقد. وال خيفى أن التهاون يف النقد سرياكم تدرجييًّا 

أكوامًا من الفهم املجانب للدين أو أقًال الضيق، بل ميكن الصريورة إىل إن من عوامل نفي 

التحريف هو االنفتاح حيث يكشف العيوب ويبلور األسئلة احليوية يف عصر ما من خالل 

املقارنة ومن خالل النجاح والفشل يف التعاطي مع املستجدات.

وال ريب يف أن إمكانية التحريف والضاللة يف الدين من حمطات االبتالء والفنت اليت 

خيترب الرب البشر فيها.

وهذا ما يهدينا إىل اآليت:

أ- النقد والتمييز بني الدين والتراث والتحريف:
والتأصيل بالدين، والتراث اجتهاد بشري ُينظر إليه بإجيابية دون تقديس وإمنا كتجربة 

بشرية، أما التحريف فهو وإن كان مشموًال بالتعريف املتداول للتراث إال أن الفارق املنهجي 

بني التأصيل والتحريف هو متوفر يف التراث، فما كان منه يعتمد الشروط العلمية فنتعامل 

معه تعامًال إجيابيًّا، أما غريه فينبغي نفيه دون أي اعتبار.

التنموية  الربامج  عن  ناهيك  احلداثة  يف  والقيم  الفلسفية  الرؤية  بني  التفكيك  إن 

والتحديثية، ليس حلصر االنفتاح، مع أن التباين يف الرؤية الفلسفية أشد، وهو األقل يف 

التنموية (تباين يرتبط بالشروط االجتماعية والتارخيية أكثر منه بالدين).

ويف سجال احلداثة والتراث أصبح واضحا ضرورة التمييز بني الدين والتراث؛ حيث 

أن الفهم (املخلوط) للدين أنتج الكثري من إإلشكاليات واليت كانت نتيجة تراكم التحريف 

التارخيي املتواصل، الذي تتطلب مواجهته شجاعة وعلمية.

لكن مثة فارق بني موقفني، أوهلما يؤمن باالنفتاح والتعاطي مع احلداثة انطالقًا من 

إميانه العميق ذا الدين، مبتنيًا على مقولة: إن افتراض اخلطأ والقصور يف الدين يعين 

رفضه ال تعديله وتكييفه. إذ إن التعامل يف الدين إمنا يصح مع مقولة النقص يف الدين 
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كالم عن الدين والحداثة
وبشريته، وهو خبالف املقوالت الدينية كما هو واضح.

واملوقف الثاين اآلخذ بالتكييف إما مداراة للمحيط االجتماعي، وإما بنوع من الصوفية 

اجلديدة (الدين اإلنساين) يف ثوب ما بعد احلداثة ونسبية املعرفة.

أقول: من اخلطأ بل من العجائب التمييز بني حتريف -وإن حبسن نية- واستعارة ثقافات 

البشر قدميًا فارسية وإغريقية أو حديثًا، فينبغي النظر لكل أمناط (التفاعل الثقايف) مبعيار 

ا أن من أسباب ختلف املسلمني، والنفرة من الدين هو هذه اإلضافات يف الدين  واحد. ويتضح جدًّ

اليت تراكمت عرب العصور ومتظهرت يف تيارات فلسفية أو صوفية وحىت قشرية حشوية. 

ب- مبدأ الشك، واحتكار املعرفة:
على ضوء ورود التحريف يكون مبدأ (الشك) منهاجًا يف التعامل مع التراث واملعارف 

عرب  على  حكرًا  ليس  القرآن  يف  الوارد  العقل  وتعطيل  التقليد  وذم  الدين،  إىل  املنتسبة 

اجلاهلية.

نعم هذا يفتح السؤال عن إطالق احلرية لقارئي النص يف تفسريه دون االحتكام إىل 

اللغة اليت جاء ا والسنة الشارحة للقرآن، هو احلل لدى احلداثيني للتعصب واجلمود.

للحداثة.  املؤرقة  القلق  عوامل  من  وهيمنتها  ومرجعية (السلطة)  عقدة (املقدس) 

الغربية  احلداثة  إرهاصات  ملشاكلة  احلداثة  مفاتح  من  هو  الدين  رجال  احتكار  فكسر 

واصطدامها مع الكنيسة. 

ويف احلقيقة إن اإلزاحة متت يف املستوى السياسي شكًال مع أفول اخلالفة العثمانية 

ومضمونًا مع بواكري الدولة األموية، وكان لزامًا إاء االحترام االجتماعي، وإا االحتكار 

واالمتياز. ويترتب على ذلك السماح بالتفسري من غري رجال الدين، وإاء شرعية حماربة 

رجال الدين للقراءات التحريفية يف غالبها.

واستطرادًا فإنه ميكن إحدى تداعيات احلركة الربتستانتية اليت تشكل جاذبية ومسبب 

 من خالل التمرد على «وسيط التقرب» للرب 
(٢٤)
لالنتشار هو تقويضها للمرجعية الكنسية

إتاحته (الترمجة)  خالل  من  املقدس  بالكتاب  املباشرة  العالقة  خالل  من  وفكريًّا  روحيًّا 

باللغات القومية وبالتايل إزاحة السلطة الروحية والفكرية لرجل الدين. وحيث إن الكتاب أي 

كتاب إمنا ينطق عنه الرجال، فالسماح حبرية التفسري والفهم يشكل الروح اجلديدة املنسجمة 

مع احلداثة العلمانية وإن كانت الربوتستانتية مل تبتِغ هذه اإلطاحة الكلية للكنيسة.

واملحصلة؛ إن الفرق واضح بني الشك املنهجي الذي يبتغي البناء على أساس اإلميان 

العقالين بالدين، وبني شك يستهدف إزاحة الدين عن احلياة العامة.

(٢٤) تشكيل العقل احلديث، الفصل الثالث.
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ثانيا: أول الدين معرفته:
الرؤية الفلسفية يف الوجود:

جيري جدل يف أوروبا والواليات املتحدة بشأن نظرية «اخلالق، التصميم الذكي» يف 

مناهج التعليم. حيث إن نظرية اخللق من قبل خالق واحد -بنظرهم- دد حقوق اإلنسان 

يف اإلبداع، وتتعارض مع العلم احلديث، وتشكل خطورة مع تدريس مفهوم اخلالق الواحد 

باملناهج التعليمية املختلفة واملنتشرة يف دول العامل. 

وميكن اعتبار معاجلة أوجست كونت هي الرواية الرمسية للحداثة األوروبية. فمفهوم العلم 

عند أوجست كونت يندرج ضمن تصور معريف عام، ميرحل النمو العقلي البشري يف ثالث: 

التفكري الغييب الديين (التفسري املاورائي)، التفكري الفلسفي (نزوع للعلمية لكنه رهني املاوراء)، 

التفكري العلمي الذي يشكل دراسة للظواهر والعالقات اعتمادًا على التجريبية احلسية. 

وحبسب كونت فإن الدين آخذ يف التالشي مع سيادة التفكري العلمي يف تفسري الكون. وكان 

التوقع أن ازدياد املساحة املستكشفة علميًّا تأخذ من مكانة اإلله الديين، وهنا تربز نظرية التطور 

تفسريها  يف  اخلالق  اإلله  لفرضية  احلاجة  أت  فقد  الديين،  للتفكري  قاصمة  كضربة  لدارون 

النبثاق احلياة، ورمبا هذه نقطة القوة اليت تستعني (الدارونية) ا لستر عوراا املنهجية.

لصيق  أمر  الديين  االعتقاد  أن  حبقيقة  تصطدم  كونت  أوجست  أمنية  أن  وواضح 

باإلنسان، كما أا ختتلف مع الواقع التارخيي، وأن مثة خلط بني جمال العلم والدين -

الفلسفة، فالعلم يبحث يف انتظام عالقات األشياء يف الكون، والبحث الفلسفي يتناول الكون 

برمته، والبحث الغائي دائمًا هو خارج البحث العلمي املتعارف.

وميكن أن نعنون للحداثة بـ«اإلنسان املتمرد»، حيث اشتهرت فلسفة نيتشه مبقولة «موت 

، يف فترة كان الدين املسيحي ما زال حيتفظ بنوع هيمنة على احلياة الفردية.
(٢٥)

اهللا»

فبحسب نيتشه؛ حنن ملزمون على إعالن موت اهللا خللق إله جديد. يدَّعي نيتشه 

انه ال ميكن أن يكون هناك منظومة من القوانني اإلهلية املفروضة علينا، وال يوجد نظرية 

أخالقية مطلقة لكل أفراد البشر. وبعد موت اهللا، كل فرد ملزم بأن خيلق لنفسه منظومة 

أخالقية خاصة به. وذا حيصل على قيمته بقدراته الذاتية.

لقد شكلت فكرة موت اهللا لدى نيتشه انعطافًا كامًال وجديدًا يف الثقافة الغربية إذ 

يعترب موت اهللا تأسيسًا مليالد ثقافة جديدة. بالتايل إجناز تدمري للثقافة القدمية اليت كانت 

تتأسس على فكرة هللا.

لكن لكي نفهم هذا التدمري جيب أن نبحث عن داللة موت اهللا لدى نيتشه.

(٢٥) حول الرتعة العدمية يف الفلسفة األملانية/ النيهلستية يف الفلـسفة األملانية (من شترينر إىل نيتشه). 

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=12485.0 .حممد النجار
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إن مكانة اهللا يف احلضارة الغربية إبان القرن ١٩ -وبعد قرن فالسفة األنوار الذي 

بدَّد ظالمية القرون الوسطى، وبعد الثورة الفرنسية اليت انتزعت السلطة السياسية من 

السيد األعلى صاحب احلق اإلهلي، ومع ميالد العلم الوضعي والفعالية الصناعية والثورات 

السياسية- بدأت تضيق تدرجييًّا حىت نصل إىل «موت اهللا»، إن موت اهللا يف اجلوهر هو 

موت الثنائية، وزوال اإلميان حبقيقة أخرى مفارقة للعامل احلسي.

اإلنسان  وجود  فيها  يكون  اليت  الثنائية  الثقافة  منط  استبدال  إىل  يسعى  نيتشه  إن 

هامشيًّا بنمط وجود يكون فيه اإلنسان فاعًال ومبدعًا. فإعالن «موت اهللا» حبسب نيتشه 

مبثابة إعادة االعتبار لإلنسان عرب عودته إىل ذاته، وينبغي تعليق القيم األخالقية يف موضع 

آخر (غري اهللا) الذي هو اإلنسان.

وهنا يتضح لدينا «أساس املفارقة»، وهو كامن يف الرؤية الفلسفية للعامل والوجود ذات 

خطني أساسني؛ «الواحدية» املادية أو املثالية، و «ثنائية» اخلالق واملخلوق. ومن املهم أن نلتفت 

إن الفلسفات «الواحدية» هي بني خيارين االنتصار لإلنسان كما يف الفلسفات املادية أو االنتصار 

لإلله كما يف الفلسفات الروحية، بينما اإلشكالية يف الثنائية غري متصورة إال مع التحريف.

للعامل  النظر  اختالف  مع  املادية)  إطار (الواحدية  يف  املجتمعة  بعدها  وما  واحلداثة 

«اخلارج/ الكون» من عقالنية مترابطة إىل تفكيك العقالنية اقترابًا من الفوضوية - ختتلف 

متامًا ويف أساس الرؤية الفلسفية، أي يف تفسري الوجود.

إذن الفارق بني احلداثة ووليدها مع املتدينني يكمن يف (موت اإلله أو حضوره). أي بني 

إلوهية اإلنسان وبني عبودية اهللا. ومن مث احلداثة الغربية ال ميكن أن جتتمع مع الدين.

يف معىن اإلميان واملعرفة:
يف احلقيقة واقع احلداثيني وغالب البشر ال خيتلف عمَّن حتدث عنهم القرآن بأم ال 

ينكرون أصل وجود اخلالق. ومن َثمَّ احلديث حني يشري لنفي (اإلله) فإنه مساوق لنفي 

ْفِني َنْفَسَك  ْفِني َنْفَسَك َفِإنََّك ِإْن َلْم ُتَعرِّ العبودية. وحتديدًا للحديث لنتأمل النص: >اللَُّهمَّ َعرِّ

َتَك،  ْفِني َرُسوَلَك َلْم َأْعِرْف ُحجَّ ْفِني َرُسوَلَك َفِإنََّك ِإْن َلْم ُتَعرِّ َلْم َأْعِرْف َنِبيََّك، اللَُّهمَّ َعرِّ

. سنرى أن التعريف 
(٢٦)

َتَك َضَلْلُت َعْن ِديِني< ْفِني ُحجَّ َتَك َفِإنََّك ِإْن َلْم ُتَعرِّ ْفِني ُحجَّ اللَُّهمَّ َعرِّ

هنا تعين فيما تعنيه: 

العلم  مبفاد  اإلذعان  هي  للمعرفة  املنطقية  فالنتيجة  االعتراف.  مبعىن  املعرفة   ::

وترتيب األثر، ومساق احلديث يوضح ذلك.

الرسل،  لبعث  املقتضية  للحكمة  واملستلزمة  واملالكية،  للربوبية  املستلزمة  املعرفة   ::

(٢٦) الكايف، ج١، ص٣٣٧.
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َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اَهللا  َيْذُكُروَن  عمران: {الَِّذيَن  آل  آيات  مبضامني  املعرفة  وبعبارة: 

َماَواِت َواَألْرِض َربََّنآ َما َخَلْقَت َهذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

اِلِمنيَ ِمْن َأنَصاٍر (١٩٢)  َعَذاَب النَّاِر (١٩١) َربََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّ

ْر َعنَّا  بََّنا ِإنََّنآ َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلِإلَمياِن َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّ رَّ

َنا َمَع األْبَراِر}. َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفَّ

فإذن؛ اجلهل مبضامني آيات آل عمران >اقتضاء اخلالقية للعبادة، احلكمة من اخللق 

واقتضائها بعث الرسل، واقتضاء احلكمة اجلزاء< أو عدم االعتراف -وإن جامع املعرفة- مها 

مبعىن نفي األلوهية.

:: إشكالية >اإلحلاد< يف أمسائه تعاىل: {َوِهللاِ اَألْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروْا 

.
(٢٧)

الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَمآِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن}

لقد خلق اهللا اإلنسان يف احسن تقومي، وزوده بكل وسائل اهلدى، ولكن حيث ترك 

االنتفاع ا فإنه يتسافل لدرك احليوانية بل أضل سبيًال.

وهللا سبحانه األمساء احلسىن، وكل اسم من أمسائه يشري إىل قوة فاعلة يف احلياة، 

أو سنة جارية فيها، ودعاء اهللا بأمسائه احلسىن يكرس روح احلقيقة يف البشر، أما من يلحد 

يف أمساء اهللا فإنه حيجب عن نفسه قسمًا من حقائق اخللق فيضلون احلقيقة.

إن اهللا رحيم ورمحته مؤطرة حبكمته البالغة، فاهلدى الذي هو عنوان رمحته يتطلب 

اهتداء واستجابة. ومن >اإلحلاد< الزعم بأن اهللا واسع الرمحة وأنه لذلك ال يعّذب أحدًا ألن 

رمحته تأىب ذلك، أو يزعمون أنه لو زل أحد فإنه قد سقط ائيًّا وسوف يعاقبه اهللا ألنه 

شديد العقاب، وال يرجى له اخلري أبدًا، يف حني أن الصحيح أن اهللا واسع الرمحة وأنه شديد 

العقاب كلٌّ يف حمله وحسب احلكمة اإلهلية، اليت تربط العواقب بالسعي البشري.

احلكمة إطار اخللق والسنن:

العبودية كدح حنو التكامل:
 جوهر الفلسفة الدينية؛ {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس 

(٢٨)
>العبادة غاية خلق اإلنسان<

اُق  زَّ ْزٍق َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُموِن (٥٧) ِإنَّ اَهللا ُهَو الرَّ ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن (٥٦) َما ُأِريُد ِمْنُهم مِّن رِّ

ِة اْلَمِتُني}. ُذو اْلُقوَّ

فاخللُق يعين املالكية اإلهلية، كما يعين حقيقة الفقر إىل الغين (اخلالق). فاإلنسان خلقه 

اهللا ليتكامل ويبلوه يف ذلك. ومن هنا كّرمه اهللا بالعقل واحلرية وجعل احلياة جهاد مستمر.

(٢٧) سورة األعراف، اآلية ١٨٠.

(٢٨) راجع التشريع اإلسالمي، ج٣، ب٢، ف٨.
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كالم عن الدين والحداثة
والعبادة هي وسيلة التكامل، ذلك ألن عبادة اهللا تعاىل، تعين التسليم بواقعية اخللق 

والسنن القائمة، وتعين التقرب إليه تعاىل. إن حقيقة القرب ليست مادية فهو تعاىل ليس 

ماديًّا أو شيئًا يشبه خلقه، فإذن؛ نفقه التقرب إليه حبقيقة العبادة (الدعاء): {َوَقاَل َربُُّكُم 

.
(٢٩)

اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن}

إن هللا األمساء احلسىن وإمنا ندعو اهللا ا، وأمساء اهللا سبحانه هي أمسى معاين 

الكمال واجلمال وهي معاين الكمال، اليت لو جتّلت يف اإلنسان البُتعث مكانًا حممودًا، إا 

العلم، القدرة، الرمحة، السالم، األمن، اهليمنة، العزة، اجلرب (التالف)، الصنع، اجلمال، 

العزة واحلكمة. أليست هذه معاين الكمال اليت ينشدها اإلنسان؟ أَوليست هذه هي وسائل 

التقرب من اهللا؟ فالعامل أقرب إىل رّبه من اجلاهل {ِإنََّما َيْخَشى اَهللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ِإنَّ 

ا اْسَتَطْعُتم مِّن  وْا َلُهم مَّ ، واملؤمن املقتدر خري من الضعيف {َوَأِعدُّ
(٣٠)

اَهللا َعِزيٌز َغُفوٌر}

، والسالم أنشودة اخلري {َيا َأيَُّها 
(٣٢)

، والرمحة أم الفضائل {ُرَحَماء َبْيَنُهْم}
(٣١)

ٍة} ُقوَّ

، واألمن وسيلة التقدم {الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا 
(٣٣)

ًة} ْلِم َكآفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ

ا  َر َلُكم مَّ ، واهليمنة عنوان املجد {َأَلْم َتَر َأنَّ اَهللا َسخَّ
(٣٤)

 ُأْوَلِئَك َلُهُم اَألْمُن}
ٍ
ِإَمياَنُهم ِبُظْلم

.
(٣٦)

ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنَني} ، والعزة جلباب املؤمن {َوِهللاِ اْلِعزَّ
(٣٥)

ِفي اَألْرِض}

عبودية اهللا حترير اإلنسان:
بال ريب إن الثقافات احلداثية اهتمت كثريًا بتحرير اإلنسان سياسيًّا، ورمبا انصب 

اهتمام ما بعد احلداثة يف حتريره من العقالنية وتداعياا يف النظام واملجتمع والثقافة. 

وبعيدًا عن اجلدل يف صوابية ذاك التحرر أو خطئه، فإن السؤال األهم من أين يبدأ التحرر 

ا! عند اإلنسان، أو كيف يصبح حرًّ

أ- يف املستوى الفردي؛ تتلمس أكثر اإلجابات يف حترير الوعي، وخلق التفكري العقالين القادر 

على املعرفة الواقعية، ومن مث القدرة على التقييم واالختيار. والسؤال كيف يتحرر الوعي!

ورؤيتنا يف أن ثنائي (الزهد، التوكل) املدخل الصحيح لذلك، فبالزهد يتحرر من األطماع 

والشهوات، وبالتوكل يتغلب على عوامل اخلوف والقلق. من هنا العبودية هللا هي التحرر احلقيقي 

(٢٩) سورة غافر، اآلية ٦٠.

(٣٠) سورة فاطر، اآلية ٢٨.

(٣١) سورة األنفال، اآلية ٦٠.

(٣٢) سورة الفتح، اآلية ٢٩.

(٣٣) سورة البقرة، اآلية ٢٠٨.

(٣٤) سورة األنعام، اآلية ٨٢.

(٣٥) سورة احلج، اآلية ٦٥.

(٣٦) سورة املنافقون، اآلية ٨.
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والعميق داخل النفس لينمو العقل، ومن مث يتحرر اإلنسان من اجلبت والطاغوت.

ب- يف املستوى القانوين فالتأسيس الفلسفي للحرية هو االشتراك اإلنساين يف اهلوية 

واملخلوقية مما يعين السواسية يف احلقوق والواجبات.

العبادة واالستجابة للهداية:
لقد خلق اهللا الكائنات ليفيض عليها من رمحته، وأمر البشر أن يعبدوه ليستغنوا 

بعبادته عن عبادة غريه، ومن أبعاد الرمحة اهلدى الذي يكمل سائر النعم. 

ومن الضروري مقاربة مجلة من األسئلة تدور يف إطارين؛ إطار «احلكمة والرمحة» 

وعالقتهما باهلداية وهو ما ُيبحث كالميًّا يف خانة «العدل اإلهلي»، وإطار وظيفة اهلداية 

وفاعليتها وشروطها.

ومن اخلطأ منهجيًّا تناول اإلشكالية املوجهة إىل «اهلدى» -بأن احلقيقة ثابتة ومعيارية 

تفصل بني الناس «احلق والباطل»، وما نراه من جمانبة البشر غالبًا للحق فيحرمون من 

وباخلصوص «املالكية  املفاهيم،  من  مجلة  إطار  عن  بعيدًا  واألخروية-  الدنيوية  السعادة 

من  هو  قانون  يف  العقوبات  نظام  بأن  الفهم  يكون  املنوال  هذا  وعلى  احلكمة»،  اإلهلية، 

الرمحة ما دام عادًال. وتفصيل السجال ميكن مراجعته يف البحوث بالعدل اإلهلي. 

واخلالصة؛ اهللا هو الغين احلميد، وخلقه للخلق تكرمي للمخلوق، وإمنا أراد به الرمحة. ومظاهر 

الرمحة وافرة لكن مظهر الرمحة األساس هو يف «اهلداية» للمخلوق احلر واملسؤول. وبعبارة: إن 

سبيل الرمحة مفتوح لكن ضمن حكمة االبتالء واملساءلة، فمن اتبع اهلدى تناله الرمحة.

والبصائر واهلدى حتقق السعادة، فالبصائر تشكل هدًى باالتباع واالستضاءة، وحينها 

تتحقق الرمحة. إذن، فالبصائر واهلدى والرمحة آثار للوحي.

لكن نود التوقف عند بعض املالحظات املتصلة باحلديث:

١- يف مضمون اهلداية:
فيها  ختتلف  مسألة  والصالح»  الفساد  والضاللة،  اهلدى  والشر،  حتديد «اخلري  إن 

اخلربة  (الوحي،  التحديد  مصدر  يف  هو  األساس  الفارق  أن  ويبدو  الفكرية.  املدارس 

والنوعي  اآلخرة)،  الكمي (الدنيا،  والشقاوة  والسعادة  والشر  اخلري  سعة  ويف  البشرية)، 

(السعادة املادية، املادية واملعنوية).

فالسؤال؛ أين تقف حدود الدين كمرجعية معرفية يف حتديد «اهلداية» و«الضاللة»؟

مع تنامي العلم وتصاعد االهتمام بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ اليت حتاول دراسة اإلنسان 

وتقدمي املعاجلات ملشاكله اليومية على املستويني الفردي واالجتماعي، بدأت تطرح نتائُج هذه العلوم 

باعتبارها مرجعية تفسريية مزامحة بل ومعارضة ملرجعية الدين، وكلما تناما العلم أكثر ازداد 
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السؤال إحلاحًا، هذا يف اإلطار املسيحي الغريب. أما على املستوى اإلسالمي فلم يكن السؤال ملحًا 

إال بعد دخول العامل اإلسالمي يف بوتقة احلضارة احلديثة؛ اليت يعترب العلم فيها السمة البارزة.

ولنالحظ جيدًا أن افتراض أن كشوفات العلوم البشرية أثبتت -بعد خربا املتراكمة- 

أوًال،  هذا  األساس،  من  الدين  إىل  احلاجة  سينفي  املجاالت  كل  يف  اإلنسان  حاجات  سّد 

وسيكذب النيب ثانيًا، أي نيب، ألن نبوته متقومة بسّد حاجة اإلنسان حيث ال َمَسدّّ هلا، 

والعلم؛ الذي هو املرجعية األوىل، أثبت عدم احلاجة إطالقًا.

٢- يف حدود اهلداية:
إن البّينة من عند اهللا سبحانه، والرسول واألئمة هم السبيل القومي الذي هدى اهللا له 

املؤمنني، واهللا سبحانه هو الذي يهدي إىل السبيل القومي؛ فإما أن يكون اإلنسان شاكرًا فيتبعه، 

وإما أن يكون كفورًا. وبعبارة: إن اهلداية متقومة بعنصرين: األول البيان والتقريب (اللطف)، 

وهذا تكفل به اهللا عرب نعمة العقل والرسل. والثاين االستجابة واالستضاءة، واملعين به اإلنسان. 

نعم اهللا ُيَقرِّب الناس للهداية دون إلزام تكويين. ومبالحظة «احلرية، اهلداية» يتضح لدينا:

ا وباطًال، فاحلرية ال تستلزم صوابية اختيار اإلنسان، وإلبعاد اإلنسان  :: أن مثة حقًّ

عن الضاللة ُبعث األنبياء.

:: احلجة اإلهلية (البينة)، واضحة تامة تقطع العذر. لكن الوضوح ال ينفي أمرين؛ 

األول االختيار، الثاين االختيار هو عملية ابتالء.

٤- اهلداية والرمحة:
وبالتايل فإن وسيلة الرمحة االستجابة، ومن مث ينتفع البشر بقدر استجابتهم:

:: الناس يف املستوى العملّي والواقع اخلارجي يعتصمون بقدر استعصامهم بالدين؛ 

فيحققون على املستوى اجلمعي هداية عامة، وعلى املستوى الفردي حيقق كل فرد منهم 

مفهوم اإلنسان «العادل»؛ وهو الذي ال يتورط بكبائر الذنوب وال يصر على صغائرها. 

ولو شاء الناس الكفر وهو ما حيدث كثريًا حلرموا أنفسهم من الرمحة.

:: اهلداية هذه جتعل األمة يف تعاملها مع الفنت (تقلبات الزمان) مستلهمة للرشد 

الرّباين بعيدة عن السفه، وهذا بقدر صربها على االستعصام.

:: إن الدين ليس كتلة بسيطة غري قابلة للتجزئة (يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض)، وهو 

قابل للتحريف (مع سالمة أصوله أي القرآن والسنة)، والرمحة إمنا تكون بالتمسك مبجموع الدين، 

.
(٣٧)
ومن هنا فالتطبيق الشكلي واملجتزأ من قبل املسلمني للدين هو سبب حرمام من الرمحة

(٣٧) راجع، حسن البلوشي: أهل البيت العصمة من الضاللة. جملة البصائر الدراساتية، العدد ٣٧، خريف 

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا: يف املعرفة
يف عقالنية الدين:

١- التعرف على العقل:
 ،

(٣٨)
اإلنسان منذ طفولته جيد يف نفسه القدرة على املعرفة وذلك عندما يتصل باملحيط

وهنا تبدأ جتاربه املعرفية وتنمو، ويثق ا. وعملية «املقارنة» بني حايل الوعي واجلنون 

أو عدم االنتباه تؤكد التعرف على قوة العقل، ومن مث تتوافر الثقة الذاتية (الوجدانية) 

ذا النور يف ذاته ولو ضمنيًّا، ومن مثَّ هو يعتمد عليه. وتتطور معرفتنا بالعقل من خالل 

لذاته  العقل  وعي  يزداد  هذه  العبور  عملية  وبتكرار  الكاشف<،  إىل  املكشوف  من  >العبور 

آثار  عن  تكشف  إمنا  العقل  معرفة  يف  البشر  جتارب  إن  بقدراته.  ثقته  وتشتد  ويقظته، 

وفاعلية العقل، وهي تكشف بعض األبعاد.

والتعويل يف اخلطاب الديين على «الفطرة، التذكرة، واملوهبة، وعقل الطبع،..» ُيدلل 

على ما سبق، كما أن سرب اللغة والرواية يكشف عن:

:: ثنائية >العلم، التوجيه< كوظيفة للعقل.

:: أمهية «العاقل»، بإحالل العقل الريادة يف ترشيد السلوك. ومن مث خمالفة إرشاد 

وجنون  للتكليف  املسقط  التمييز)  العريف (فقدان  للجنون  ُيضاف  جنون  نوع  هو  العقل 

األمراض النفسية والذي هو أحد املعذرات يف املدارس املادية. 

٢- العقل والعلم:
مثة إنسان، ومثة خارج (العامل)، والصلة بينهما هو العلم. فلو افترضنا انعدام العلم، 

مل يستطع اإلنسان معرفة أن مثة خارج أم ال شيء وراء وجوده الشخصي. 

واإلنسان ليس ذايت العلم (لوضوح أنه كان جاهًال فيتعلم)، لذا هو حباجة إىل وسائل توفر 

له املعرفة. وبعبارة إذا استثنينا «الفطريات، واملدركات احلسية املباشرة» فإن املعارف األخرى 

ليست كذلك، فهي حباجة إىل منهج ميتاز بالقدرة على توفري املعرفة لإلنسان يف موضوع البحث 

(كما أن الرواية التارخيية تتجاوز فاصل الزمن وتوصل املعرفة لعصرنا عن املاضي الذي مل 

نعايشه)، وهي يف التعبري القرآين (السلطان، الربهان..). وحني نفتقد املنهج إمنا نفتقد املعرفة، 

وهنا يتوقف العقل عن احلكم ريثما تنفتح آفاق املعرفة. ومن هنا يتضح أن درجة الثقة باملعارف 

اإلسالم  بني  املعرفة  عن:  األول  البحث  األول:  القسم  املدرسي،  السيد  اإلسالمي،  الفكر  راجع؛   (٣٨)

والتصورات البشرية.
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تتبع حكمًا قيمة املنهج العلمية العقالئية. وهنا يتراءى بوضوح أن توسط املناهج البشرية بني 

الوحي والبشر جيعل املعرفة الدينية حبكم الواسطة خاضعة حكمًا ملعايريها.

٣- عقالنية اخلارج:
بالواقع  والتسليم  العلم  على  بقدرته  التسليم  على  يرتكز  بالعقل  اإلميان  جوهر  إن 

اخلارجي اخلاضع لقوانني موضوعية. ونوجز هنا: 

أ- اإلنسان يتمتع مبيزتني األوىل احلرية واإلرادة مبعىن عدم االعتراف باحلتم على 

اإلنسان (سواء العامل االقتصادي - اجلنسي - اجلغرايف - العرقي - االجتماعي) فهو 

قادر على الفعل بنفسه.

ب- الكون مسرح لفاعلية اإلنسان ملصلحة اإلنسان دون إفساد.

يؤسس  الديين  والنظر  معقوًال.  يكون  ألن  قابليته  هو  وترابطه  الكون  انتظام  ت- 

للسننية يف مستويات متعددة، منها ما حيكم الطبيعة وحركة األشياء وتصنف يف العلوم 

الطبيعية، والثانية حتكم احلياة البشرية (العلوم اإلنسانية) مع التأكيد على حرية اإلنسان 

يف ضمن هذه القوانني، والثالث قوانني ختتص بالفعل اإلهلي مما يتصل بعامل الغيب كقوانني 

التدخل اإلهلي (التقوى والصرب) والصدقة تدفع البالء. 

إن جوهر التمييز بني «الرشد والسفه، والعلمية واخلرافية» يكمن يف موازنة «الغيب 

استكشاف  عرب  بالطبيعة  االنتفاع  وغائية  السببية)،  (السننية،  يعتمد  فالعلم  والشهود». 

(العلمية  بني  والفارق  (العقالئية).  العلمية  املناهج  هو  االستكشاف  سبيل  وأن  سننها، 

واخلرافية) - بعد التوافق على رغبة االنتفاع - هو يف فهم (طبيعة السنن) الذي ينعكس 

على طبيعة التسخري. فبني سببية واقعية أوضح صورها هو العالقات بني األشياء املادية 

السحر  مراسم  بني  مستقرة)  وغري  سننية  (ال  املنتظمة  وغري  الغامضة  العالقة  وبني 

والتأثري يف البشر، ومن مث التسخري يتم عرب أحد طريقني السحر أو العلم.

وموجز القول: إن الفارق بني (البدائية واملدنية) وبني (العلمية واخلرافية) يتجلى 

يف >العقالنية<، اليت ميكن حتديدها يف انتظام العالقات وفق السببية الواقعية، ويف إمكان 

التفكري،  بسطاء  على  فيها  احلال  يشتبه  للبس  مساحة  ومثة  املنضبطة.  العلمية  املعرفة 

يف التصنيف الثنائي؛ فهو ليس مقابلة بني العقالنية املادية (اجلاحدة بالغيب) واخلرافية 

(اجلاحدة بالشهود)،وإمنا مها أيضًا متباينان مع النمط الثالث (التفكري السنين).

٤- العقل بني نظريتني:
جمموع  هو  فهل  العقل؛  ماهية  عن  أسئلة.  جمموعة  يستثري  سؤال  العقل)؟؛  (ما 

األفكار واملشاعر أم ذاتًا عليا مستقلة تتضمن هذه األفكار. وافتراض أن العقل ذاتًا مستقلة 
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مثة  واختزاًال؛  أخرى؟.  مادة  أم  نفسها  الطبيعية  األجسام  مادة  هو  هل  السؤال:  يكون 

نظريتان يف تفسري العقل وعالقته بالطبيعة البشرية:

أوًال: التفسري غري املادي للعقل «احلقيقة النورية»:
العقل هو حقيقة جوهرية، فللعقل طبيعة مفردة، قاعدا األساسية للتأثري يف اإلنسان 

للحقيقة  مغاير  النور  من  خلق  فهو  مستقًال.  وجودًا  ميتلك  لكنه  البشري،  الدماغ  هو 

اإلنسانية اُملشار إليها بـ(أنا). إذ هو غري الروح، وملا جنده يف أنفسنا من فقدان ووجدان 

العقل. وأيضًا فإن تعبري الروايات باخللق للعقل مستقًال عن الروح، وهي األخرى خملوقة 

مستقلة عن العقل يؤكد هذا بوضوح.

ثانيًا: التفسري املادي للعقل:
تفسره بالتفاعالت الكيماوية والكهربية. فالعقل وظيفته إحداث التوازن بني فعاليات 

قوى اإلنسان الداخلية (أي املوازنة بني حاجات اإلنسان وشهواته وتنظيمها). أي الدور 

تتعلق  ظاهرة  العقل  تعترب  فهي  احلديثة،  العلمية  النظريات  منحى  وهذا  للدماغ.  املرسوم 

بعلم النفس. ويؤكدون مدعاهم بـ>التحكم يف السلوك البشري من خالل التحكم بالدماغ، 

وقد أمكن تقسيم املخ إىل ثالثة أقسام (املخيخ، جذع املخ، املخ اجلديد)، وأمكن حتديد 

مناطق تتحكم باللغة، واالنفعاالت، واملزاج والقدرات. وميكن عد العقاقري (املنبهة واملخدرة 

تفرزه  وما  الصم  الغدد  فإن  أخرى  جهة  ومن  السائد،  التحكم  وسائل  من  واملهلوسة) 

(هرمونات) تؤثر يف النمو العقلي كما البدين<.

فعًال،  الفرد  ا  يتحسس  قد  الطعام  إىل  احلاجة  التوازن:  يتحقق  كيف  ولنالحظ؛ 

ويندفع حنوها عمًال، فهو -آنئذ- حنني شهوة، ويعلم أن طريق إشباعها عرب شرائع تنظم 

مسألة احلصول على الطعام ومث وجود التزام عملي ذه الشرائع، واليت منها مثًال التغاضي 

الفعلي عن طعام اآلخرين، فإذا أمسكت نفسك عنها فإنك مدفوع بالشهوة (التخلص من 

األمل) هروبًا من العواقب الوخيمة للسرقة، متامًا كالسلوك احليواين.

للمجتمع  تأثري  فثمة  واملادية.  االجتماعية  البيئة  مع  العقل  تكيف  ميكن تفهم  وهكذا 

واجلماعة واحلشد على مواقف اإلنسان واجتاهاته من خالل توازن املصاحل. كما أن اإلنسان 

(والعقل) يف نظرات أخرى هو وليد احلتميات الوراثية.

وميكن أن نسجل املالحظتني اآلتيتني:

ألف: أن الترابط بني الروح واجلسد، و(العقل والدماغ) ليس حمل إنكار عند أحد. 
كما أن التكيف مع (املجتمع والبيئة) ليس حمل إنكار. واملعرفة البشرية تزداد عمقًا كل 

يوم، وال ريب أن البحوث العلمية احلديثة أجدر ذه البحوث من التأمالت الفلسفية حني 
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تبتعد عن العلمية، بيد أن اخلالف يف استقاللية العقل عن النفس. 

واملؤمنني  ماديًّا،  انفعاًال  يكون  حيث  العقلي  النشاط  ملادية  املقررين  ملتقى  أن  باء: 
باحلتميات على ميش اإلنسان. إذ إن حقيقة متيز اإلنسان هو الوعي واملعرفة العلمية. 

وبعبارة نفصلها يف:

الذاتية  إن  الشخصية:  والتجارب  الذاتية  من  املتحررة  املوضوعية  املعرفة  إمكان   -١

(حال تبعية العقل للنفس) جتعل املعرفة تابعة للتفاعالت الكيميائية لكل شخص وأهوائه 

النفسية، فلن تكون معرفة علمية. وجتعل املعرفة شأنًا شخصيًّا غري قابل للمشاركة، كما 

.
(٣٩)
هو حال العواطف

بتصرفاته  اإلنسان  وعي  إلمكان  واألخالقية:  القانونية  للمسؤولية  التأسيس   -٢

باخليارات  الوعي  من  تتولد  اإلرادة  إن  حيث  لإلرادة،  سلب  هو  الوعي  وسلب  وخياراته. 

والتمييز بينها. وحني يكون الوعي رهن الكيمياء والبيئة مما جيعل سلوكه خارج االختيار 

فريفع مسؤوليته عنه.

على (اكتساب  أوًال  قائمة  التوازن،  وظيفة  النفس:  حاجيات  على  مهيمن  العقل   -٣

اللذة واجتناب األمل) فعلى ذلك لو أمن اإلنسان األمل مل ميتنع عن السرقة، وهذا واضح 

يف االبتعاد عن الصحة (فكثريًا ما جيتنب السرقة لدوافع أخالقية وليس اجتنابًا للضرر). 

وثانيًا كون العقل جزء النفس ووظيفته التنظيم فإنه لن يكبح الشهوات بصورة كلية، يف 

حني أننا نرى البشر يقدمون على االنتحار، ويضربون عن الطعام، وميتنعون عن الشهوات 

بصورة كلية. وهذا الكبح ال يتعلق بالتوازن والتنظيم بل اإللغاء.

إن خمالفة شهوات النفس هو الدليل الفطري الوجداين على استقالل اإلرادة والوعي 

عن النفس، حيث يتأتى لإلنسان جتاوز النفس.

 يؤكد حقيقة العقل املستقلة: فبعد جتاوز مسرية العلم 
(٤٠)
٤- إن مسار األحباث العلمية

احلديث التطرف املادي يف القرن التاسع عشر بدأ الرتوع يف البحث العلمي إىل التفسري غري 

املادي. فاألحباث العلمية توصلت لتحديد مناطق الكثري من العمليات الذهنية يف الدماغ. من 

هنا ميكن من خالل مالمسة املنطقة اخلاصة بالنطق يف الدماغ يتحقق فقدان مؤقت للقدرة 

على الكالم (حبسه) عند اإلنسان، ونظرًا النعدام اإلحساس يف الدماغ فاملريض ال يدرك 

أنه مصاب باحلبسة إال عندما حياول أن يتكلم أو يفهم الكالم فيعجز عن ذلك. ولو عرض 

(٣٩) راجع؛ فلسفتنا. نظرية املعرفة، خصوصًا: املثالية الفيزيولوجية ص ١٤٠، النسبية الذاتية ص ١٥٣.

(٤٠) ميكن التوسع مبراجعة: 

١- العلم يف منظوره اجلديد. ملؤلفيه: روبرت م. اغروس، جورج ن. ستانسيو. عامل املعرفة عدد ١٣٤.

٢- اإلنسان وعلم النفس، د: عبد الستار إبراهيم. عامل املعرفة. العدد ٨٦.

٣- عقول املستقبل، جون ج. تايلور. عامل املعرفة. العدد ٩٢.
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هلذا اإلنسان (املحتبس النطق) صورة فراشة وطلب منه التعرف عليها لظل املريض صامتًا 

مع أنه يعرف الصورة ويرغب يف التعبري عن معرفته لكنه عاجز.

وهذا يعىن أن آلية الكالم ليست متماثلة مع العقل، وإن كانت الكلمات موجهة منه، 

فالكلمات هي أدوات تعبري عن األفكار، ولكنها ليست األفكار ذاا.

وبتعبري بعض العلماء: لو شبهنا الدماغ باحلاسوب (الكمبيوتر) فإن العقل هو املربمج 

وهو الذي يفهم واملدير الذي يتخذ القرارات.

فاملحصلة؛ ليس التفاعل الكيميائي الكهريب هو الذي حيدث العمليات العقلية، وإمنا 

العقل هو من يفعل ذلك يف الدماغ. نعم ما زال الرتوع العلمي متأرجحًا بني اإلذعان حلقيقة 

تتجاوز املادة، والتريث (التردد) بسبب اخللفية الفلسفية احلسية.

٥- حرص الفالسفة املسلمون وأمثاهلم يف األديان األخرى، على تأكيد (روحانية) 

إشكاالت  من  وتفصيًا  البسيط،  املادي  للتفسري  اإلدراك  حقيقة  ملخالفة  وجترده،  العقل 

التفسري املادي العاجزة. 

وُتساق أدلة خمتلفة للربهنة على جترد النفس والعقل، وميكن مالحظة التايل:

- أن أدلة روحانية النفس هي أدلة جترد العقل بناًء على وحدما، أما على املغايرة 

فليسا سواء، إال أن ُيدَّعى األولوية.

- إن مسار األدلة متشابه: وهو أن املفهوم املادي ال يفسر جمموعة من الظواهر اليت 

ال ريب فيها. ومن هنا بعد جتاوز مسرية العلم احلديث التطرف املادي يف القرن التاسع 

عشر بدأ الرتوع يف البحث العلمي إىل التفسري غري املادي. نعم هذا الرتوع متأرجح بني 

اإلذعان حلقيقة تتجاوز املادة، والتريث (التردد) بسبب اخللفية الفلسفية احلسية.

- يبدو أن «إدراك األنا ووعي الذات» يصح دليًال لألمرين؛ فمن جهة إن (األنا) القابعة 

خلف جمموع أجزاء اإلنسان اُملشار إليها وخصوصًا مع وعي وحدا يف املتغريات املارة باإلنسان 

هي دليل على مغايرا للُمشار إليه املادي، ومن جهة إن (الوعي) بالذات ليس إدراكًا حسيًّا كما 

 بأن (وعي الذات) ما زال لغزًا ضمن التفسري املادي. 
(٤٢)
. ويقر الكثري

(٤١)
هو واضح

الذات،  (وعي  ملثل  التفسري  عن  عجزه  على  املادي  التفسري  إشكالية  تقتصر  ال   -

البديهيات، اإلبداع، الذاكرة يف خصوص تنظيمها للمعلومات واسترجاعها إياها بعد عروض 

النسيان)، بل إنه تترتب إشكاليات ملخصها فقدان الثقة مبوضوعية اإلدراك بوصفه إنفعاًال 

ماديًّا أو نفسيًّا (التفسري املادي).

(٤١) العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي. أسس الفلسفة واملذهب الواقعي، تعليق الشهيد مرتضى 

مطهري. دار التعارف بريوت ط١، ١٩٨١م. املقالة الثالثة. ص: ١٤٨.

(٤٢) مثل مؤلفو كتاب «عقول املستقبل». ص: ٢١٥. مصدر سابق. وأيضًا اعتماد كتاب (العلم يف منظور 

جديد) على الوعي واإلرادة يف التفسري املتجاوز للمادة. مصدر سابق.
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كالم عن الدين والحداثة
٥- املعرفة بني العقل واإلحساس:

الرتعة  على  واإلشكالية  املتعارفة،  البشرية  للمعرفة  األساس  املصدر  هو  اإلحساس 

احلسية تكمن يف مسألة حصر مصادر املعرفة باحلواس املادية، وينبغي لفت النظر إىل أن 

هذه األوحدية تتنكر للعقل كما نعرفه، لكنها ال تلغيه متامًا، أي ال تلغي القدرة على متثل 

احلواس. ومسار سجال العقليني بـ«اإلحساس ال يفسر الفطريات»، و«االحتياج إىل العقل 

.
(٤٣)

وأحكامه الفطرية» يف تأسيس العلم، وغري ذلك كـ«منبع الثقة باحلس والتجربة»

وينبغي االلتفات إىل أن أخطاء احلواس هي أعظم ما يتوسل به التشكيكيون لنفي 

مقدرة اإلنسان للوصول ملعرفة صحيحة. فهم يقولون: إن كل معلومات اإلنسان قد حصل 

عليها عن طريق اإلحساس، واإلحساس ليس دليًال على كون املحسوس واقعيًّا ألن كل أحد 

يعرف أن احلواس قد تصّور لنا األشياء -أحيانًا- بشكل خمتلف (مثل املاء البارد واحلار يف 

املريض)، وبالتايل ال منتلك معرفة أمينة عن الواقع.

ويبدو أن التأكيد على القصور يف احلواس له غرضان أساسيان:

األول: من اجتاهات تسعى لنفي إمكانية املعرفة، فما دام اإلحساس ُيخطئ، وهو 
مصدر املعارف، فإذن ال نستطيع الثقة باملعارف، فالتفاحة احلمراء اليت أراها من يضمن يل 

أا محراء، أو حىت أا موجودة.

غري  العقل  دون  من  اإلحساس  وأن  العقل،  أمهية  إلثبات  تسعى  اجتاهات  الثاين: 
مأمون اخلطأ.

أخطاء  على  التشديد  أن  نالحظ  أننا  إال  النتيجة،  يف  نوافقه  الثاين  االجتاه  أن  ومع 

احلواس هو خلل منهجي. ذلك أن التأكيد على األخطاء يصب يف خانة االجتاه األول. وأيضًا 

هو اعتماد منهجية ختتلف مع السلوك الطبيعي لإلنسان. 

وبعبارة لنالحظ أمثلتهم:

أ- اعتماد الظواهر الشاذة واملرضية، فاملريض خيتلف يف شعوره باخلارج عن السوي، 

والضغط على العني يعكس صور مهتزة وخمتلفة عن الواقع... وهكذا، يف حني أن اإلنسان 

الطبيعي ال يعتمد الشذوذ.

ب- اعتماد فصل معطيات احلواس عن بعضها، فيذكرون أن العصا املستقيمة حني 

السراب، والربج الذي نراه  ُيغمس جزء منها يف املاء تظهر للعني أا منكسرة. وظاهرة 

مستديرًا يف حني أنه مربع... وهكذا.

ت- تكليف احلواس مبا هو غري وظيفتها، فهي نواقل، إما متثل اإلدراك فهو وظيفة 

العقل. ولنقف قليًال هنا:

(٤٣) راجع؛ الفكر اإلسالمي، مصدر سابق.
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من  درجات  ثالث  لدينا  أن  لنالحظ  العريف:  واإلنسان  لإلحساس  الطبيعية  القدرة  أوًال: 
الرؤية احلسية لألشياء (اخلشنة العرفية - امليكروسكوبية - التلسكوبية)، وهذا جمرد مثال، 

ومثله يف السمع، ويف صالبة األشياء و... لكن لنتساءل عن «املاء الذي نشرب كيف نراه بغري 

يف  اجلمال  الفراغ/  عرب  والنفاذ  الظاهرة  الصالبة  اختراق  مع  الستر،  مفهوم  الطبيعية/  الرؤية 

املحسسوسات املادية كيف نراها مع وضوح صور خاليا اجللد مثال!..» سنجد أن املقدرة الطبيعية 

متوافقة مع نظام اخللقة البشري لكي تتيح له العيش بيسر. أما الصورة األكثر عمقًا اليت ال يصل 

هلا احلس مبقدرته الطبيعية فهذه وظيفة العلم املتسلح بأدوات تتغلب على قصور احلواس. 

ثانيًا: املقارنة وسيلة العقل للتغلب على قصور احلواس، وذلك عرب تكاملية «اإلحساس 
املشترك»، وحمك «املعارف السابقة» الواضحة.

٦- التعبد بالدين وأزمة املعقولية:

إن التعبد (التسليم) ال يتناىف من العقالنية، حيث إن الثقة بالعليم احلكيم جيعل ذلك 

نظري رجوع غري العامل إىل العامل، كما أن تأسيس (الطاعة/ اخلضوع) على املالكية الواقعية 

هللا بالربهان العقلي خيرجها عن منافاة العقل إىل الكشف عن كوا حقيقة التعقل.

وبشأن تفصيل االستجابة أي االلتزام بالشريعة اإلهلية فيمكن اإلشارة إىل: أن الثقة 

باحلكيم تؤسس لإلميان بالغائية، دون استلزام العقالنية اإلحاطة التفصيلية نظري الرجوع 

للمختص، إن شرط السماع واالستناد ناشئ من حق املولوية ويربره اللطف اإلهلي بالعباد 

حيث تكفل تعاىل باهلداية. بيد أن >السماع< عن املعصوم F ال يلغي العقل الوظيفي 

(الفقاهة واالستنباط)، والسماع إمنا هو يف الوصايا ال يف أصول املعارف العقائدية.

كما أن الوحي ال يكون بديًال عن العقل، حيث هو >تذكرة< فيستثري دفائنه. أما معيارية 

العقل يف املعارف العقائدية ال معىن هلا يف الفهم وإمنا يف القبول. واعتماد معيارية العقل يف الوصايا 

يساوق االبتداع، ومن حق اإلنسان أن ال يؤمن حيث ال إكراه وليس له أن يتقّول على اهللا.

النسبية املعرفية:
تعترب النسبية من املذاهب الفلسفية القائلة بوجود احلقيقة وامكان املعرفة البشرية، 

الناحية  من  مزيج  فهي  الذاتية،  الشوائب  من  خالصة  حقيقة  ليست  املعرفة  هذه  ولكن 

املوضوعية للشيء، والناحية الذاتية للعارف.

املدخل لفهم النسبية متعدد لكن ميكن إجياز القول يف بعض الزوايا:

 أ -  البيولوجيا ومادية اإلنسان كما سبقت اإلشارة.

ب- علم اجتماع املعرفة.
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كالم عن الدين والحداثة
أن   

(٤٤)
البعض يعترب  هنا  ومن  فلسفي،  اجتماعي/  علم  هو  املعرفة  اجتماع  علم  إن 

ماركس واحد من مؤسسي سوسيولوجيا املعرفة.

وعلم اجتماع املعرفة يسعى للكشف عن القوانني السوسيولوجية اليت حتكم عالقة 

الوعي بالواقع بصورة عامة، وبالواقع االجتماعي حتديدًا.

لألفكار،  االجتماعية  األصول  دراسة  هو  املعرفة  اجتماع  لعلم  األساس  املوضوع  إن 

والكشف عن كيفية ارتباط هذه األفكار ببنية املجتمع.

ويقرر إميل دوركهامي دور املجتمع يف صياغة الفرد، ودور الوعي االجتماعي يف صياغة 

الوعي الفردي: «إن الغالبية الكربى من آرائنا وميولنا ليست من صنعنا، وإمنا تأتينا من 

.
(٤٥)

اخلارج»

ت- صدمة الفيزياء احلديثة.

الصدمة كانت يف مسارين: نفسية يتهاوى معها غرور القرن التاسع عشر، وفلسفية 

كتداعيات للمعطيات العلمية احلديثة.

 يف حقل الذرة خصوصًا كانت له تداعيات فلسفية تتعلق 
(٤٦)
فتطور الفيزياء احلديثة

بطبيعة التصور التقليدي للمادة >من الصالبة إىل سيولة املوج/ اهليوىل<، وايار احلتمية 

يف مبدأ الال يقني >هيزنربغ< يف حتديد مكان اإللكترون مهما علمنا بسرعته واجتاهها، 

ويف إقحام دور «املالحظ/ العامل» يف معرفة اخلارج، وتأثري أدواتنا كذلك يف حجم املعرفة. 

واألكثر من ذلك تبدل نظرتنا للعامل من التعويل على املعرفة اليت تنقلها احلواس «ولو 

املزودة بتقنية ُتضاعف فاعليتها» إىل أن معرفتنا «نسق رياضي» نركبه حنن.

ث- األرضية الفلسفية.

وميكن مالحظة أن الرتعة «التشكيكية، املثالية» قدمية، فثمة مدارس يونانية تبشر ذه 

الرتعة، وكذلك العصر احلديث، وإذا أعرضنا عن مثالية باركلي، ونسبية كانت فيمكن التوقف 

عند تداعيات التطورات العلمية (خصوصًا الفيزيائية) على املناهج، وحتديدًا «االستقراء».

مع أن االستقراء يف بداية العصر احلديث هو املنهج العلمي املعتمد منذ أن أعاد االعتبار 

 بدءًا بديفيد هيوم الذي صّوبه حنو مبدأي 
(٤٧)
إليه بيكون، إال أنه تعرض للنقد الشديد

العلية واالطراد.

وتابعه كارل بوبر الذي كان نقده أكثر تأثريًا ويف أكثر من جانب. ومن ذلك «التشكيك 

مهما  اليقني  درجة  تبلغ  ال  العاّمة  البشرية  املعارف  أّن  ولنالحظ  االعتقاد».  تربير  بشأن 

(٤٤) بوتومور وربل: سوسيولوجيا ماركس وفلسفته االجتماعية؛ دمشق ١٩٧٢.

(٤٥) إميل دوركهامي: قواعد املنهج يف علم اإلجتماع ، القاهرة ١٩٦١، ص٥٤.

(٤٦) راجع: حممود فهمي زيدان؛ من نظرات العلم املعاصر، دار النهضة العربية بريوت ١٩٨٢. 

(٤٧) د. ميىن اخلويل، فلسفة كارل بوبر. اهليئة العامة املصرية للكتاب ١٩٨٩. الفصل األول ص٦٦ وما بعدها.
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توفرت الدالئل عليها. فالتعميم على أساس االستقراء نوع ختمني أو عادة نفسية. فإذن؛ 

املعرفة العاّمة احتمالية وليست يقينية، وتزداد درجة احتمال الثقة تبعًا لزيادة التجارب.

فالسؤال هل ميكن استنتاج حاالت أو نتائج متكررة قامت على تلك اخلربة؟ وتأيت 

إجابة هيوم عن هذا السؤال بالنفي، ويسايره بوبر يف هذا. واملهم هنا أن ال ضمان منطقي 

ألن يكون توقعنا للحالة املماثلة اآلتية غدًا أن تكون نضري اليوم.

ويف عرض املشكلة السيكولوجية لالستقراء يطرح سؤال هيوم:

ملاذا يتوقع املرء أو يعتقد أن احلاالت اليت مل حتدث بعد سوف تتطابق مع احلاالت 

السابقة؟

وكان جواب هيوم هو «العادة» أي نزعة نفسية، ويرفض بوبر ويركز على حتليل 

فكرة االعتقاد إلظهار افتها. فـ«التكرار» عادة حيوانية وطفولية ليس هلا تربير علمي 

حبسب بوبر.

وحمصلة القول: إن من خصائص املعرفة احلديثة:

أوًال: املعرفة هي تنبؤ، واحلكم هو تنبؤ معتمد، وال توجد معارف مطلقة الصحة.
ثانيًا: املعرفة نسبية وهي تابعة للعارف (إن كان فردًا أو مجاعة) ومرتبطة به، لذلك 

ال توجد معارف مطلقة العمومية.

ثالثًا: املعرفة تابعة خلصائص وقدرات احلواس البشرية وخصائصها، وقدرات وخصائص 
العقل البشري، وترتبط املعرفة بزمان ومكان وقدرات وخصائص اإلنسان العارف، الذي هو 

مرجع هذه املعارف. لذلك ختتلف املعارف باختالف األشخاص واختالف األزمان.

إذن؛ مثل التساؤل التقليدي؛ هل ميكن لإلنسان أن يعرف، ستكون إجابته متراوحة 

بني:

أ- النسبية املطلقة اليت تتلبس مجلة متنوعة من الصيغ، وتنكر فكرة احلقيقة الواحدة 

لكنها حتاول التعامل مع كل رؤية خاصة وكأا صادقة رغم ذلك. إا شكل من أشكال 

النسبية اليت تتخلى عن فكرة وحدانية احلقيقة برمتها وتكيف نفسها للتعامل مع احلقيقة 

بوصفها مسألة نسبية متصلة باملجتمع والثقافة املعنيني.

امتالكها  على  جمتمع  أي  قدرة  لكن  حقيقة،  بوجود  القائلة  العقالنية  النسبية  ب- 

بصورة ائية غري متاحة.

ويبدو أن منطق >التعقل< يف التعامل مع معطيات املناهج العلمية هو >الربغماتية<، 

هي  شامل،  تدمري  أسلحة  كان  وإن  استعماله،  عند  جناعته  يثبت  ما  الصحيحة  فاملعرفة 

الوراثة  وأعمال  املهجنة،  الزراعات  جناحات  وخذ  بالغرض،  وافية  فّعالة  مادامت  صحيحة 

االستنساخية، كل هذا مقبول، شرط أن يؤكد فائدته، واملعرفة هي ما يفيد يف االستعمال 

االستهالكي املباشر، وليس ما يتجاوز ذلك، لذا تتناول الفلسفات واآلراء القدمية واحلديثة 
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كالم عن الدين والحداثة
بالسخرية على السواء، لكوا أحالم ال أكثر...

ولنا أن نكتفي مبا سبق يف مساجلة واستكشاف قيمة النسبية على اختالف مشارا 

وباإلحالة لألحباث الكالمية، ونتوقف عند توضيحني:

األول: تكمن مجلة من اإلشكاليات املعرفية هنا يف لبس يف فهم العقل، ويف خلط 
بني العقل واملعرفة. ففي األول نرى االجتاهات املادية يف تفسري الوعي حىت يكون تفاعًال 

كيماويًّا كهربيًّا آليًّا يفتقد املوضوعية، وهكذا احلال يف اعتبار العقل مرآة هاضمة للبيئة 

املعرفية (علم اجتماع املعرفة) يتمثلها وال يتجاوزها.. وملخص القول: إن مراجعة حقيقة 

العقل تبدد الكثري من األوهام.

ويف الثاين؛ حيث إن جتربة الصواب واخلطأ وتعذر الوصول أحيانًا جيعل البعض يعتقد 

بأن املعرفة دائما نسبية.. والتفكيك بني املعرفة والعقل خطوة أساس لتوجيه النقد لركام 

اجلهل والنأي به عن العقل، مث أن يكون احلديث يف قيمة املناهج العلمية وكفاءا ليس إال. 

والواقع أن الغرور البشري مع حمدودية األدوات املعرفية املتاحة توقع البشر يف سيل من 

األخطاء، وبدًال من التنبه لعيوب مناهج املعرفة يرتد املتفلسفون على العقل، يف حني أن 

شأن العلماء أن يدققوا يف املناهج.

كما أن بداية املعرفة هي الثقة بنور العقل ولو ضمنيًّا. ولنتسائل عن نقد الشك الذي 

مارسه ديكارت والنقد الذي مارسه كانت وهكذا تأمالت الفالسفة اليت ظاهرها نقد العقل.. 

لنتسائل مباذا كانوا «يتأملون، يشكون، ينتقدون،..»!.

الثاين: إن الثقة العقالئية وابتناء البحث العلمي على الثقة فعًال -بغض النظر عن املدارس 
الفلسفية- داٌل على قدرة العقل اإلنساين على املعرفة الواقعية يف اجلملة، ونوضح بالتايل:

١- أن املعارف تتنوع يف الوضوح والظن حبسب املناهج وأدوات املعرفة وتراكم املعرفة، 

بإمكان  تقر  نسبية  لكنها  األصويل.  البحث  مسلمات  من  وهذه  املنهجية.  بالنسبية  نقر  أي 

املعارف  بعض  نظرية»  بـ«ظنية/  تؤمن  كما  املناسب،  املنهج  توافر  مع  اليقني  إىل  الوصول 

حبسب املنهج املوصل هلا (األمارات العقالئية)، فتكون على طاولة االجتهاد بني املسلمني.

اجلاهل  بني  مشترك  حكم  فلله  >التخطئة<،  مقولة  تتبىن  اإلمامية  املدرسة  إن   -٢

والعامل يف كل واقعة يصيبه املجتهد أو ُيخطئه، وحكم اهللا ال يتبع ظن املجتهد.. ويكون 

اجلاهل باحلكم معذورًا يف املخالفة باتباع األمارة، ولو انكشف خمالفتها للواقع فينبغي أن 

.
(٤٨)
يتدارك لعدم اإلجزاء إال أن يقوم دليل خاص يف مورد بكفاية ما سبق

٣ـ أن «الظنية» -العقالئية- ال تسقط قيمة املعرفة، نعم ليست كاليقني لكنها متتلك 

مع  العبد  به  فيعتذر  و>املعذرية<  مبضمونه،  لاللتزام  الدافع  خيلق  أي  خاصية >املنجزية< 

(٤٨) راجع: األصول العامة للفقه املقارن، العالمة السيد حممد تقي احلكيم. دار األندلس بريوت ١٩٧٩. 

ص٦١٥،٦٢٥.
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االلتزام به فيما لو كان جمانبًا للصواب بأنه اتبع األمارة العقالئية املشروعة. وهو مسلك 

عقالئي جاٍر يف كافة العلوم.

يف نسبية املعرفة الدينية:
وتتشكل منابعها من نسبويات خمتلفة، وميكن اختزال أمهها يف ثالثة مسارب: تارخيانية 

جوهرها نوع تزاوج «ماركسي/ علم اجتماع املعرفة» تتنوع مدياته وآفاقه قليًال، وآخر منبثق 

من فلسفة العلم/ املناهج، ال سيما من النقد لالستقراء وحتول اليقني إىل احتمال رياضي 

راجح، وثالث يتأسس على األلسنيات احلديثة املتمثل يف التأويلية وأصالة القارئ. وهي مسارب 

متفاعلة متآزرة، وبالتايل ال ميكن إغفال املدارس املادية يف تفسري الفعل البشري والوعي يف 

تكريس األطر «السجون» الثقافية اليت تشكل وعي اإلنسان القارئ.

إن أمهية مسرب األلسنية يف خلق النسبية أن املعرفة الدينية متولدة من خطاب >لغة/

نص<، وبالتايل فإن زلزلة الثقة باملعرفة املتولدة من اللغة هو الضربة القاصمة للمعرفة 

الدينية متامًا كما أن «الباطنية الصوفية» هي كذلك.

:
(٤٩)
ونالحظ أن مسالك «القراءة املفتوحة» تتخذ استراتيجيات منها

١- التناص؛ حيث إن النص حتول من نص حمدد مكتمل مكتٍف بذاته (بقدر ما) إىل 

مفتوح، إذ هو وليد بيئة ثقافية تؤطر مبدعه، فال مناص من انفتاح دالالته على نصوص 

تلك البيئة الثقافية اليت شهدت والدته. والتسوية بني اخلطاب الديين والنص البشري حبكم 

االشتراك يف اللغة البشرية وإغفال العنصر اإلهلي يسمح بشراكة احلكم.

٢- اضطراب الداللة؛ حيث إن اخلطاب الديين يتجاوز احلواريات العرفية اُملحيلة على 

اخلارج احلسي القريب، فهو نص غين بالداللة واملعاين الكنائية واإلحاالت البعيدة مما جيعله 

قابًال ألكثر من تفسري، خصوصًا مع تطور الدالالت واملعارف البشرية اليت تؤثر يف الداللة 

ويف كلٍّ من املؤلف والقارئ، وتباين البيئات الثقافية بني والوالدة والقراءة.

٣- أصالة القارئ؛ بناء على أن اللغة غري قادرة أن تكون وسيطًا وافيًّا وموضوعيًّا 

لنقل املعىن. ففي أي نص جانبان: جانب موضوعي يشري إىل اللغة، وهو املشترك الذي 

جيعل عملية الفهم ممكنة، وجانب ذايت يشري إىل فكر املؤلف ويتجلى يف استخدامه اخلاص 

للغة والذي يتفرد به ويكون إبداعه اخلاص. والتحدي هنا مزدوج:

:: فهم املؤلف الذي يسمح لنا بالغوص يف كالمه لنفهمه بوضوح.

موضوعيًّا  فهمًا  النص  ليفهم  الراهن  التارخيي  وأفقه  ذاتياته  من  القارئ  حترر   ::

تارخييًّا (سياق املؤلف)، حاالًّ نفسه حمل املؤلف يف حماولة فهمه. 

(٤٩) راجع: ناظم عودة خضر: األصول املعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، ط١، ١٩٩٧، ص ٩٧ - ٩٨. 

و«من النص إىل النص املترابط» جملة عامل الفكر العريب ٢٠٠٣، عدد ٢، ص٧٧.
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كالم عن الدين والحداثة
وتبلورت نظرية موت املؤلف واستحالة البحث يف مراده.. فيتحرر النص من مؤلفه 

حلظة إبداعه، أما أفق املعىن فهو يتخلق مع كل قراءة متجاوزًا القارئ األول املعين املباشر 

باخلطاب من قبل املؤلف. فالقراءة ال تتحرر من (القبليات) السياق الثقايف.

وهكذا سنرى أن املعرفة الدينية تتوالد من القارئ من خالل شبكة معارفه ومتنياته دون 

أن يكون لنا أن نفهم ما ُيريد الرب الذي بعث األنبياء وأنزل الكتاب، فهو متعذر فيكون بعث 

األنبياء وكل ما رافق ذلك عبثًا ال معىن له، وهكذا يكون املسلكان «الديين/ التأويلي» متباينان 

ا بل هو التناقض الصريح. فمن الواضح أن إطالقية النسبية هي هدم للفصل بني احلق  جدًّ

للدين  تتسع  أن  دون  البشر  معارف  كل  عاملية تتقبل  صوفية  ديانة  إىل  رجوع  وهي  والباطل 

اإلهلي.

نعم؛ ينبغي أن نتوقف يف إشارات للتنبيه والتذكرة ليس إال: 

الظهور  إطار  ضمن  الدينية «اللسان»  املعرفة  أن جيعل سبيل  الرب  حكمة  ١- شاءت 

«العلمي/ العريف العقالئي»، وهو منهج رصني ال يتناوله قدح. وقد جانب اللغة الرمزية فليس 

مثة مربر للباطنية الصوفية، وقد أحال يف غري احلسيات القريبة على «الفطرة/التذكرة» وعلى 

«الرسول املعلم» وعلى «تكاملية البيان» بإرجاع املتشابه للمحكم، فهو يصّدق بعضه.

٢- إن إمكانية جتاوز احلقب الثقافية االجتماعية الفاصلة بني القارئ والنص تتأسس 

-بعد التأسيس ألصالة العقل- على التجربة املشتركة بني اآلحاد من البشر، فاآلخر بالرغم 

من «غرييته، وفرادته» فهو ينتمي للجماعة املشتركة يف الثقافة، أو للبشرية املتجانسة يف 

طبائعها، أما النص الديين فيتكئ أيضًا على ثنائية «التذكرة/ التعليم» أي العقل الفطري 

وتعليم الرسول لكي ُيقرِّب األفهام إىل رحابة املعارف الدينية خصوصًا املتعلقة بالغيب.

٣- وشاءت احلكمة اإلهلية أن جتعل النص الديين حيمل مستويات من الداللة. فاخلطاب 

الديين خاطب العامل وغريه، املعاصر لزمن الرتول والتايل، خبطاب واحد له مستوى يعتمد 

اللغة والقبليات الفطرية العقالئية املشتركة بني البشر، وذلك يسمح بفهم مجلة الدين من ِقَبل 

اجلميع، وهذا املقدار يؤسس لضرورات الدين اليت ال تقليد (اتباع العامل) فيها، وإمنا ُيدركها 

كل قارئ للنص. وهي تشكل ضوابط ملا بعدها اليت تتطلب فهمًا متسلحًا بأدوات املجتمع 

العلمي. واملستويات املتطلبة لألدوات العلمية كما ال خيفى هي على نوعني؛ األول ما يشّكل 

واضحات يف املجتمع العلمي وعليه مجاع املسلمني، والثاين حمل اجتهاد واختالف.

وواضح أن إطالقية النسبية تطيح باملستويات الثالثة دومنا فرق منهجي، نعم النسبية 

املتكئة على املنهج وإمكاناته من االقتراب من احلقيقة واليقني ينبغي أن ُتراعي ذلك.

٤- بني املتغريات وتعدد القراءة؛ إن التطور والتغيري الذي يطال احلياة البشرية وما 

يتماس معها هلو دليل كاٍف على تعدد التطبيقات هلذا الدين، وأن خلوده وخامتيته وربانيته 

ليعين أنه يتسع للتطور البشري البتنائه على السنن الناظمة لالجتماع البشري الثابتة. وهذا 
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االستيعاب يعتمد على الفهم العميق للنص >التأويل< وعلى فهم اخلارج بصورة علمية.

نعم؛ قد يكون ملوضوع ما أكثر من مقاربة باعتبار تزاحم احلقوق وتشابك القيم فيه 

كما يف اآلية: {َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا 

َداُووَد  َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلمًا  ُحْكمًا  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ َشاِهِديَن (٧٨)  ِلُحْكِمِهْم 

.
(٥٠)

ْيَر َوُكنَّا َفاِعِلَني} اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّ

يف معنى اخلامتة
أزمة احلضارة الغربية تتمثل يف عجزها عن حتقيق احلرية واألمن والعدالة، وأولئك 

هدف اإلنسان الرئيسي عرب التاريخ.

ولدت احلداثة الغربية كأمل جديد لإلنسان الغريب، إال أن احلروب والفقر واالستعمار 

قّوض الشعور باألمن فضًال عن العدالة، وأفضت التكنولوجية إىل هيمنة األنساق الكربى 

«اإلعالم، الشركات املتعددة اجلنسيات» على اإلنسان، وعاد إىل القطيع جمددًا.

ومن خالل نسبية املعرفة اإلنسانية وعجز العلم أن يكون بديًال للدين، وميش القيم 

األخالقية لصاحل قيم السوق أصبح االجتماع البشري ذئبيًّا. 

ومن خالل الربمجاتية ومنط االستهالك وعقلية أن اإلنسان سيد مطلق على الكون 

والتطور التقين أصبح خطرًا جديًّا على البيئة. 

وحقيقة األزمة أكرب من أن يستوعبها منو يف املراكز اهلامشية والتخفيف من غلواء 

احلداثة  ظالمية  وطأة  من  قليًال  ختفف  جزئية  حلول  اجتراح  من  وأكرب  الغرب،  مركزية 

األوروبية جنة الشيطان الدنيوية، فاالعتقاد أن البشر شارفوا على حالة االنسداد احلضاري.

وبالتايل يسوغ التساؤل عن أية حداثة يدعوننا إليها!.. فحاضر احلداثة الذي نصطلي 

شقاء جنته والذي يقوض كل ما هو إنساين يفقدها إغراءاا اليت عفا عليها الزمن، ورمبا 

ُنجاري نيتشه يف توصيفها بـ«الربابرة احلداثيون».

يف املعىن اإلنساين:
مثة تساؤل مشروع عن حتقق معىن اإلنسان يف ظل التفسري املادي للكون!. ولنتأمل 

يتواصلون  إمنا  فالبشر  و>العقل<.  واالشتراك<  خالل >التواصل  من  املعىن  هذا  يف  قليًال 

ضمن تباٍن وتواضع على منظومات معرفية وأخالقية، وهي بدورها تتطلب مرجعية تتأسس 

عليها وتضفي عليها الشرعية.

أداا  الغرب،  تقدمية  صنعته  إكراهي  ختليق  هي  نعيشها  اليت  التواصل  وسيلة  إن 

(٥٠) سورة األنبياء، اآلية ٧٨ - ٧٩.
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كالم عن الدين والحداثة
العوملة، ومضموا السيطرة على الكون ولو بإفساده لصاحل اإلنسان األبيض، أو خنبة من 

األثرياء. وبالتايل ال مياري أحد يف افتقاد التواصلية اُملعاشة للمعاين اإلنسانية حيث يكون 

شهواته  سجني  اإلنسان  يكون  وحيث  الذاتية،  املصاحل  هو  ينبغي  ال  وما  ينبغي  ما  معيار 

وبالتايل هو سجني األطر الثقافية الكربى وقيمها اليت ختلقها اإلعالميات املرتبطة بالسوق 

والشركات املتعددة اجلنسيات.

وبالتايل التساؤل عن إمكانية تواصلية إنسانية دون تثبيت ملعىن اإلنسان، والذي ُيحيل 

لتساؤل عن تثبيت املعىن دون مرجعية متجاوزة.

إن مفتاح املعىن واملرجعية والتجاوز كذلك يبدأ يف معىن «العقل». ويصح القول: إن 

احلداثة شّكلت فاصًال بني مقولتني؛ األوىل وجود حقيقة مستقلة للعقل وكيانيه، متجاوزة 

للمعرفة احلسية تتمثل يف قبليات بديهية تشكل العقل الفطري. والثانية هي وظيفة ونشاط 

قائم على استخالص منظومة مبادئ يف حقبة ثقافية ما ومعارفها العلمية. وينبغي هنا أن 

نستحضر مقوالت من قبيل «علم اجتماع املعرفة، التطورية الداروينية، والبىن املعرفية،..» 

لنتفهم هذا العقل الذي يتلخص يف الفهم ويرتاح عن املرجعية، ويكون الفهم هو هضم 

للمعرفة يف حقبة ما، وتتحول وظيفته إىل «آلية/ أداتية، تكييفانية عمالنية» دون أن يكون 

له اهتمام مبضمون الغايات اليت حتققها إجراءاته ووسائله. فهو عقل بارد وعملي غري 

معين باملضمون األخالقي وإمنا هو برغمايت، وبالتايل ليس من شأنه تقرير ما ينبغي وما 

ال ينبغي من حيث املضامني األخالقية وإمنا يقررها من حيث جناعة الوسائل وكفاءا.

ورمبا يكون هذا العقل حمايدًا فال يأىب االنفتاح على ُبىن ثقافية خمتلفة من حيث هو 

عقل، لكن العاقل «اإلنسان» ملاذا ينفتح ويتواصل إنسانيًّا!.

ولنا أن نتابع تداعيات هذ العقل املنصاع للبىن املعرفية حني ختتلف فنتساءل كيف له 

أن يتفهمها وهو مؤطر ببنية خمتلفة!. وبالتايل تتضح ضرورة وجود «معىن» للعقل غري 

أن يكون أداتيًّا ومنفعًال باألطر الثقافية، وهذا املعىن املتجاوز «العقل اإلنساين املشترك/ 

الطبع» هو وسيلة العبور يف حقب ثقافية خمتلفة ويتيح الفهم والقدرة على التحرر ومن 

مث النقد.

وواضح أننا يف غىن عن التساؤل عن مربر املضمون األخالقي فهو ساقط حكمًا. 

فإننا مع جتاوز املدارس الضيقة اليت تفسر األخالق نفسيًّا ذاتيًّا ضمن ثنائية «اللذة، األمل» 

على اختالف متظهراا الفرويدية أو البافلوفية،.. فإن املدارس االجتماعية حيث تفسر 

األخالق بسلوك متكيف مع بنية املجتمع فإا تعجز عن خلق تواصلية إنسانية مع الغري 

أي جمتمعات أخرى خمتلفة. وهنا كما العقل الفطري (أداة املعرفة) املتجاوز والقادر على 

العبور والتواصل قابل يف الوقت ذاته لتشكيل عقل ثاين «مكوَّن/ التجربة»، وهو (أي عقل 

التجربة) ال يشكل سجنًا حتميًّا وإمنا حتديًّا معرفيًّا - فإن العقل الفطري يؤسس للقيم 
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األخالقية املتجاوزة (للحقب الزمنية والبىن االجتماعية) اليت حتقق املعىن اإلنساين.

ومن الطبيعي أالَّ ُنغمض العني عن إجنازات احلداثة اإلنسانية السيما يف تكريس ثقافة 

حقوق اإلنسان، بيد أن احلديث عن نسق التفسري املادي وتداعياته.

احلوار مع احلداثة:
االعتراف)،  (التعارف/  مبدأ  من  ينطلق  الدينية  الرؤية  يف  اآلخر  مع  التعاطي  إن 

مما  اجلدل (احلوار)  وظاهرة  والتعاون<.  واجلدل،  >التدافع،  مفردات  جبانبه  وترتصف 

حتفل به اآليات القرآنية. كما مل تغفل اآليات عن هدفية احلوار (البحث عن احلق أوًال، 

اإلقناع والبيان ثانيًا)، وأدب احلوار العلمي (الشك املنهجي، االستماع، الربهان) واألدب 

األخالقي... وهكذا.

والسؤال الذي تفترضه ما بعد احلداثة عن إمكانية إقامة حوار من خالل ثنائية الصواب 

واخلطأ، حيث تفترض أن ختطئة اآلخرين متنع احلوار املثمر. ونتوقف عند اآليت:

١- التعددية املعرفية:
تتالزم >التعددية املعرفية< يف ما بعد احلداثة مع مفهوم نسبية احلقيقة أو نسبية املعرفة.

ويكون جواب التساؤل عن مسوغ احلوار ابتناًء على النسبية هو إمكانية توفر اليقني الذايت 

(الشخصي)/ املعرفة املوثوقة اليت جتتمع مع مفارقة الواقع، وإمنا هو مؤدى تضافر األدلة 

مما خيلق االطمئنان يف نفس الباحث. أما مع نفي اليقني/ الثقة فال مسوغ للحوار أصًال.

نعم العاقل املنصف مهما كان هدفه ومهما كان مقتنعًا فإن الباب يظل مفتوحًا للتفكري 

واهلالة  واملتدين،  احلداثي  بني  ذلك  يف  فرق  وال  لديه.  املعطيات  تستجد  حني  واملراجعة 

القدسية تتحول إىل تعصب مع اجلهل عند املتدين واحلداثي على حدٍّ سواء.

وإمكانية حوار املختلفني تتأسس على جتاوز حتميات األطر/ السجون الثقافية، واليت هي 

أحد مربرات النسبية املعرفية. وإمنا تتأسس إمكانية احلوار على وحدة النوع البشري (اإلنسان 

العاقل) حيث تكون األطر الالحقة ممكنة التجاوز، وعلى قدرة العقل على املعرفة.

وهنا نرى بوضوح أن الرؤية الفلسفية املعرفية للدين تسمح باحلوار، يف حني أن ما 

بعد احلداثة دمه من حيث تود تشييد دعائمه.

٢- التعددية السياسية:
بلى؛ من التوحيد تنبثق القيم األساسية للدين اليت هي عبارة عن اإلميان باهللا عز 

وجل مبعناه األوسع. وواجب العبودية الذاتية هللا يقتضي أن يقوم العباد بأعبائها بإرادة حرة 

واعية، وبالتايل فإن أساس (األمة) هو الدين والعقيدة يف مقابل العصبية، لكن يف الوقت 
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كالم عن الدين والحداثة
فالدولة  باالختيار.  تنوطه  فإا  الواقعي  الشرعية  مصدر  تؤسس  كما  فـ>العبودية<  ذاته 

احلقة هي اليت تنبثق من إرادة األمة. 

فإذن؛ الشورى فرع التوحيد وقيمه خاضعة ملبادئه (بالتعريف العام)؛ وهو ما مييزها 

عن الدميقراطية اليت ال حتكمها مرجعية ُعليا خارجية. فالنتيجة املنطقية اليت ال مراء فيها 

أن الدين ينفي (عرب األمة وقناعاا) التعددية خارج الدين.

وال يشّكل هذا التأسيس تنافيًا مع املعىن اإلنساين واقعًا؛ تأسيسًا على حقانية التوحيد، 

وأيضًا لـ:

ذلك  فإن  تعدديًّا  املجتمع  كان  فإذا  املجتمع،  هوية  من  تنبثق  النظام  شرعية  إن   ::

يقتضي املشاركة من اجلميع دون استبداد. فاملجتمع يقرر هوية نظامه السياسي.

املفترضة ملنطق ثنائية (الصواب واخلطأ) إهدار احلقوق من  :: إن إحدى التوايل 

ا واآلخر خمطئًا. وهذا االفتراض صنيعة دول اجلور اليت تعاقبت  قبل من يرى نفسه حمقًّ

الدين،  هذا  على  يتأسس  ال  افتراض  وهو  ورثهم،  ومن  اخلوارج  وصنيعة  املسلمني،  على 

وخصوصًا أن شظاياه موجهة للداخل املسلم.

إن التفكيك بني التخطئة واحترام احلقوق سنجده واضحًا يف جتربة احلكم عند اإلمام 

 .F علي

وحمصلة القول نوجزها يف كلمات ثالث:

األوىل: أن احلداثة مبعىن >اإلحيائية/ املعاصرة..< ونفي التحريف عن الدين، ومبعىن 
>كرامة اإلنسان<، ومبعىن استهداف >التنمية< مما ال جدال فيه، بل وهي ضرورة. وإمنا 

السجال يف احلداثة مبا هي منظومة معرفية وأخالقية تتباين مع الدين اإلهلي احلنيف.

الثانية: أن التقدم/ النهضة ليس قدرًا الزمًا لديانة ما أو عرق بشري ما أو حقبة 
تارخيية، وإمنا هو سعي بشري وسنن وشروط موضوعية مل يرهنها الرب حىت للمسلمني. 

إنسانيته.  البشري  لالجتماع  حتفظ  احلنيف  الدين  على  املؤسسة  التقدمية  أن  نعتقد  نعم 

وبالتايل ال نتطلع للتاريخ كأمنوذج (حىت تاريخ املسلمني) فهو أمة خلت على أحسن تقدير، 

كما ال نتطلع ألوروبا فلها جتربتها املؤسسة على منظومة متباينة. نعم االنفتاح العقالين/ 

املسلمني  فيهم  مبا  األمم  جتارب  يف  التاريخ  مع  سواء  حد  على  وهو  ضرورة،  النقدي 

واحلاضر يف متطلباته وحتدياته.

يقتضي  البشري  االجتماع  ومصلحة  اإلنسان  خري  ما  فلسفة  استهداف  أن  الثالثة: 
أن تتأسس الفاعلية والتدافع مع اآلخر على أسس تضمن سالمة االجتماع البشري وكرامة 

اإلنسان 


