السلفيّةّوالعلمانيّة
د .حسن حنفي
الكلماتّالمفتاحيةّ:السلفيّة؛ العلمانيّة؛ الغرب؛ أوروبّا؛ الثقافة الوطنيّة؛ اإلسالم.

العرب املعاصر معارك زائفة ع ّدة وثنائيّات مصطنعة مثل السلفيّة والعلمانيّة؛ الدين والدولة؛ الدين
تظهر يف فكرنا ّ

والعلم؛ الدين والفلسفة؛ األصالة واملعاصرة؛ القدمي واجلديد؛ اإلميان واإلحلاد؛ الدين والعقل؛ اهلل والطبيعة؛ اهلل

واإلنسان؛ النفس والبدن؛ اآلخرة والدنيا؛ الرجل واملرأة؛ وغري ذلك .وتوحي هذه الثنائيّات بتناقض أطرافها واستحالة

صف
األمة مىل فري يقني
ألنما عل
اجلمع بينهما ّ
ي
كل فري يف ّ
ي
إمما ...أوإ .وتنقسم ّ
طريف نقيض نمنط ّ
متصارعني ّ
يدمر أحدمها اآلخر
قسمني
ي
متصارعنيّ ،
طرف ض ّد الفري اآلخر الذي يف الطرف الثاين .وتنقسم الثقافة الوطنيّة مىل ي
التعصب.
ويعم النقل ،ويتوقّف احلوار ،ويسود ّ
ويقضي عليه ،فينتهي اإلبداعّ ،

واحلقيقة أ ّن هذه املعارك الزائفة قد نشأت يف الغرب وجتربته يف احلداثة ،فبعد أن اكتشف الغرب يف مطلع عصوره
الدين وعصر النهضة استحالة اجلمع بني الكنيسة والدولة؛ بني الدين والعقل؛ بني اإلميان
احلديثة منذ اإلصالح ّ

والعلم ،بني أرسطو والطبيعة آثر استبعاد القدمي واستبقاء اجلديد؛ وترك الكنيسة والدين واإلميان وأرسطو وبطليموس؛
األوروب هذا الصراع
واالعتماد عل العقل والعلم والطبيعة وقدرة اإلنسان عل الفهم والنقد والتحليل .فنشأ يف الوعي
ّّ

وترب عل هذه الثنائيّات املتعارضة.
بني القدمي واجلديدّ ،

وحتوهلا مىل مركز للعا،م ،وانتشار ثقافتها منذ القرن املاضي خار حدودها
ومنذ ريادة أوروبّا يف عصورها احلديثةّ ،

وعمت
مصاحبة للم ّد
االستعماري يف مفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيّة ،انتشرت هذه الثنائيّات خار حدودهاّ ،
ّ

العرب؛ فنشأ لدينا ومنذ فجر النهضة العربيّة يف القرن املاضي هذا الرافد
الثقافات الوطنيّة يف األطراف ،ومنها الوطن ّ

خاصة يف التيّار العلم ّي
الغرب نفسه ّ
اجلديد يف الثقافة العربيّة .وبدأ التقابل بني املوروث والوافد يف الظهور عل النمط ّ
العلماينّ عند شبلي مشيل ،وفرح أنطون ،وسالمة موس  ،وامساعيل مظهر ،وزكي جنيب حممود ،وفؤاد زكريّا ،وكلّما زاد
الغرب الذائع خار احلدود.
العداء للموروث انتشر النمط ّ

وعم فيها التقليد واالتّباع .فال فرق
وقد حدث هذا الفصام يف الثقافة الوطنيّة يف حلظة تارخييّة توقّف فيها اإلبداعّ ،

فضل البعض النقل عن القدماء لعجزهم عن اإلبداع وتوقّفهم
بني النقل من القدماء لتعبئة الفراغ أو النقل من احملدثنيّ .
حلوال أخر غري ال ي صاغها القدماء .فدفع ذلك
عن االجتهاد ،فرتاكم القدمي فوق واقع ال يتالءم معه ،ويتطلّب ً
يول وجهه شطر احللو اجلاهزة الوافدة من الغرب ،فرتاكمت بعضها فوق البعض ،وأصبح الواقع
البعض اآلخر مىل أن ّ
معا كما حدث مبّان
يئن حتت املوروث والوافد ،وكالمها نقل .فإذا انتفض الواقع باسم احلاضر هتاو املوروث والوافد ً
ّ
الداخلي والقضاء
اخلارجي والقهر
التحرر من االستعمار
الثورات العربيّة األخرية ال ي بدأت من الواقع
الوطن من أجل ّ
ّ
ّ
ّ

دفاعا عن استقال اإلرادة الوطنيّة.
عل الفقر والتخلّف والتجزئة والتبعيّة ً

أيضا صراع عل
اعا بني
مصدرين للمعرفة ،املوروث والوافد ،بل هو ً
الصراع بني السلفيّة والعلمانيّة ليس فقط صر ً
ي

الكل يريد احلكم ،الدولة الوطنيّة أو ما تب ّق منها:
كل منهما يشعر بأنّه الوريث
الطبيعي للدولة الرخوةّ .
السلطةّ ،
ّ

حل ّمال بالسلطة،
أنصار السلفيّة
ً
اعتمادا عل الشرعيّة املوروثة ،وأنصار العلمانيّة استدعاء لشرعيّة احلداثة والعصر .فال ّ
احلل ،وم ّن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن.
والسلطة هي ّ
وسلب .وخيتلط املعنيان يف الثقافة العربيّة عل التباد .
مجياب
لكل من السلفيّة والعلمانيّة جانبينيّ :
واحلقيقة أ ّن ّ
ّ
السلب،
نظرا ملعناها
السلب ،والدفاع عنها ملعناها
نظرا ملعناها
اإلجياب ،واهلجوم عل العلمانيّة ً
فاهلجوم عل السلفيّة ً
ّ
ّ
ّ

اإلجياب.
والدفاع عنها ملعناها
ّ

فالسلفيّة مجيابًا تعن األصالة ض ّد التغريب ،وأولويّة األنا عل اآلخر ،والدفاع عن النفس ض ّد املخاطر ال ي

املكون الرئيس يف الثقافة الوطنيّة ،وأ ّن التواصل
هت ّددها .كما تعن أ ّن القدمي ما زا حيا يف النفوس ،وأ ّن املوروث هو ّ

نظرا لطابع اجملتمعات التقليديّة ،كما أ ّن السلفيّة
مع القدمي خري من االنقطاع عنه بل منّه من املستحيل االنقطاع عنه ً
رد فعل مشروع ض ّد التغريب والتبعيّة الثقافيّة للغرب ،وناقوس اخلطر عل خطورة النقل ،سواء من احملدثني أو من
ّ
القدماء.

أساسا بينما الواقع ينادي عل علوم الدنيا
الدين
ضم العلوم الدينيّة ً
الفقهي الذي ّ
ّ
والسلفيّة سلبًا تعن املوروث ّ

ويتطلّبها .تعن العقائد والشعائر والواقع يتطلّب اإليديولوجيّات واملذاهب السياسيّة واألعما الوطنيّة وبرامج التنمية

االجتماعيّة .كما تعن احملافظة والتقليد كما بدت لد األشاعرة قدميًا ومعطاء األولويّة لإلرادة اإلهليّة عل اإلرادة
اإلنسانيّة وقوانني الطبيعة ،وجعل النقل أساس العقل ،وحصر اإلمامة يف قريش ،وتأجيل العمل عل اإلميان.
اعتمادا
والعلمانيّة مجيابًا تعن العلم وتطبيقاته يف التقنيّة ،والبداية بالطبيعة والعا،م والكون ملعرفة قوانينه وسرب أغواره
ً

الكميّة الدقيقة .كما
اس والتجارب ،والتصدي واملراجعة واملقاييس ّ
عل العقل اإلنساينّ وقدراته املعرفيّة اخلالصة واحلو ّ
السياسي بناءً عل عقد
حريّة اإلميان والتفكري والتعبري واالنتقا  ،واختياره النظام
احلريّةّ ،
تعن حقوق اإلنسان يف ّ
ّ
حكما مهليا.
اجتماعي وليس ً
ّ

وتبن طمطه للتحديث ،واملسامهة يف ازدياد التغريب ،والعداء للموروث ،والدعوة
وتعن العلمانيّة سلبًا التبعيّة للغربّ ،

مىل االنقطاع عنه.

أضرت بالثقافة الوطنيّة وبالوحدة الوطنيّة ،وبسببها تصادمت شرعيّتان ،شرعيّة
واحلقيقة أ ّن هذه املشكلة الزائفة قد ّ
كونان
وطن ّ
يوحد بني الشرعيّتيني اللتيني ت ّ
بداعي ال ّ
املاضي وشرعيّة احلاضر ،شرعيّة الدين وشرعيّة الثورة .والفكر اإل ّ

العرب.
أساس الوجود ّ

توحدت هاتان الشرعيّتان يف القرآنّالكريم يف اجلمع بني الدين والدنيا ،بني مقتضيات النفس وضرورات
وقد ّ

البدن ،بني حقوق اهلل وحقوق اإلنسان .وقد ظهر هذا التوحيد يف مقاصد الشريعة كما عرضها علم أصو الفقه،
العامة،
العامة ال ي تقوم عليها الشريعة .فالشريعة اإلسالميّة شريعة وضعيّة تقوم عل رعاية املصاحل ّ
وهي املصاحل ّ

وتتأسس يف واقع الناس وحياهتم .ومقاصد الشريعة اخلمس هي الدفاع عن احلياة (النفس) ،والعقل ،والدين (احلقيقة)،
ّ
والعرض (الكرامة) ،واملا (الثروة) .وعل هذه املقاصد والدفاع عنها ال فرق بني السلفيّة والعلمانيّة .واإلمامة عقد

األمة وال ميثّل اهلل .وعل هذا األساس ال فرق بني
حكما مهليا أو
اختيارا ربّانيا .فاإلمام ميثّل ّ
ً
وبيعة واختيار وليست ً

السلفيّة والعلمانيّة.

الكل
احلر،
ويقوم اإلسالم عل التع ّدديّة ،واالجتهاد ،فللمخطئ أجر وللمصيب أجران ،وعل التعبري ّ
فالكل ر ّاد و ّ
ّ
فأي خالف بني السلفيّة والعلمانيّة عل قيم
العملي و ً
النظري متع ّدد ومن كان احل ّ
مردود عليه ،واحل ّ
احداّ .
ّ
ّ
وحريّة الرأي ،والدميوقراطيّة ،واحلداثة ،والعصريّة ،واالجتهاد ،والعقل ،والعلم ،وحقوق اإلنسان والشعوب؟
التع ّدديّةّ ،

وطن
هل من املستحيل تكوين جبهة وطنيّة واحدة يلتقي فيها السلفيّون والعلمانيّون ،واالتّفاق عل برنامج عمل ّ
األمة ،وحيرص عل وحدهتا الوطنيّة؟ هل من الصعب تطهري الثقافة العربيّة من املشكالت الزائفة
موحد ،حي ّق مطالب ّ
ّ
العرب؟
وجه مىل مواطن اإلبداع
والت ّ
ّ
الثقايف ّ

