
 

 

 جذريّ والتجديد ال حضاريّ ال تبّنيال

 المعاصر لسماميّ نحو مشروع رؤية جديدة للفكر اإل

 هاين إدريس

 مالك بن نيب، الثابت، املتحّول.احلداثة، الفكر اإلسالمّي املعاصر، املثاقفة، القرن العشرين، احلضارة، الكلمات المفتاحّية: 

على أساس هذا فاليوم.  سالميّ الفكر اإل ة يعاين منهاحقيقيّ  أن ينكر وجود أزمة ةليس يف وسع عاقل من هذه األمّ 
أمسى التجديد هو اخليار  تنهض أكثر القناعات بضرورة جتديد هذا الفكر، حيث ،اإلحساس والشعور الواضح

رار  زمييد من اإلصإاّل  اخلروج من األزمة ال يتمّ  هناك من يعتقد أنّ  الوحيد املمكن للخروج من هذه األزمة. على أنّ 
أفكار أو نشاطات أو مشاريع  ك كاإلسالم اليوم يتحرّ  د البعض بذلك على أنّ على اخلطاب نفسه وكما هو. وقد أكّ 

ة. التجديد هو خيار النخب ثقافيّ ة و اجتماعيّ ة و ال كما يعاد إنتاجه من قبل جهات وخنب وطبقات سياسيّ  ،كما هو
ث عن طبيعة هذه املشكلة، إذا ما كانت  اللحةة، لن نتحدّ وحّت ا لعمق األزمة اليت أصابت هذا الفكر. األكثر إدراك  

الشهري، أو كان  هذه األزمة هي سبب احنطاط املسلمني، كما حاول البعض تبسيط اإلجابة على السؤال األرسالينّ 
ا ينبغي رة عمّ بة متأخّ مثل هذه األسئلة هي مرتّ  ة قطاعاهتا. فإنّ ة بكافّ هو جيء من احنطاط أمّ  ف الفكريّ التخلّ 

ق بوجود فيده سؤال "ما" الشارحة كما يقول احلكماء، أي ما يتعلّ ي ي  االنطالق منه. نعم، هناك أزمة هبذا املعىن الذ
ب حول طبيعة األزمة يف باقي أشواط االستشكال املركّ  د املضيّ األزمة أو توصيفها، وليس السؤال الذي يتقصّ 

مشكلة  ن رأى من املمكن حلّ مثل م   - يسرية   خفيفة   الت  وتأمّ   بسيطة  وجوهرها؛ هل هي بسيطة تقتضي حلوال  
 .ة  جذريّ  ومراجعات   بة  مركّ  دة تستدعي حلوال  ا مشكلة معقّ أم أنّ  -ة" سالميّ إحياء "اخلالفة اإل جّردة زماألمّ 

ر من اليمان، مشاريع فك كان قد استدعى على أكثر من قرن  سالميّ التسليم بوجود أزمة يف الفكر اإل إنّ 
، إذا حصرنا نشأة هذه اخليارات من أوىل التساؤالت اليت أرهصت إليها املتون األوىل ملصلحي وجتديديّ  تصحيحيّ 

ن تالمها خري الدين التونسي يف أقوم مسالكه، وم   ناية القرن التاسع عشر منذ رفاعة الطهطاوي يف ختليص إبرييه أو
 عنها شكيب أرسالن يف ناية عي مرحلة بكاملها، سبق وأن عّب ص و ا يلخّ ا جلي  كي يصبح السؤال واضح    ،بعد ذلك

 ."! م غريهم؟ف املسلمون وتقدّ املوسوم بـ: "ملاذا ختلّ  املطاف بكتابه الشهري



 

 

ومشاريع حلول ملشكالت  ،فاتلتشخيص الداء، وتقدمي وص   كثرية    حماوالت   لقد استدعى التسليم بوجود األزمة
انطلقت منها  ات اليتت عن وجهات نةر تختلفة، سحسب املرجعيّ ه التشخيصات وعبّ عت هذفتنوّ  ،سالميّ العامل اإل

. كما اختلفت احللول وتنافرت سحسب زوايا النةر وآفاق الرؤى ونفاذ اجلهد والتحليل. إذا رجعنا هابتغيد اليت تاصقامل
ات توتّر أمام  أنفسنا ، سوف جندميّ سالخلطاب اإلصالح اإل يّ توتّر ال ، وحاولنا التأري  ذهذا املنحى البياينّ قليال  

زالت تبحث عن طريق العودة إىل وجودها  ة الت من ناحية، عن خطورة املخا  الذي تعيشه أمّ ا عبّ ومنعطفات، رزمّ 
، هو نفسه التعبري ح كبري وعن هجاس تغاليبّ ت عن تطوّ ها من ناحية أخرى عبّ ة، لكنّ رة قويّ ة متحضّ كأمّ   طبيعيّ ال

ث هنا عن احلامل  انآن حامله الفاعل. ال أدحدّ احلديث واملعاصر، مل جيد حّت  سالميّ الفكر اإل األوضح عن أنّ 
الذي يستطيع أن يسابق الوعي ويستشعره وينجي من الفكر ما هو خارج  ، بل عن احلامل الطليعيّ جتماعيّ اال
قدر الوسع من آثار  سالميّ اإل ديّ ر الفكر التجديرات األزمة ذاهتا، هبذا املعىن، كان من املفرت  أن يتحرّ مؤثّ 

زمثابة وصفة مغشوشة لرتسي    ال يصبح الفكر التجديديّ ، حّت ر من هذا الدور املنطقيّ وإكراهات واقع األزمة للتحرّ 
عنوان التجديد حيث أصبح  ا ما حدث،هذا دحديد   ة واملناعة. ولعلّ ، أو إنعاشه وتيويده بعناصر القوّ ذور االحنطاطج

 لعبة التمييع الكبى.  واجهانواملراجعة ي

خطاب اإلصالح والتجديد،  يف الفكر ويف املنةور. لقد شهد التاري  املعاصر على أنّ  ب ثورة  األمر يتطلّ  إنّ 
الوعي ، ألجل إمناء وخيارات   وبدائل   رات  ا عكس تصوّ أكثر مّ  ثقايفّ وال جتماعيّ واال عكس تناقضات الواقع السياسيّ 

 ثون عن وجود نكسة طارئة يف الوعي اإلصالحيّ خني، يتحدّ املناسبة. بعض املؤرّ  احللولومراكمة التشخيصات و 
د رة من عمر حممّ ها بدأت تتدحرج يف املراحل املتأخّ اد اإلصالح يف عصر النهضة، لكنّ ومساراته اليت تبلورت مع روّ 

األزمة على مشاجب األشخاص  وهبذه البساطة، حاول البعض تبير هذه النكسة وتعليق أسباب رشيد رضا. فجأة  
؛ ال بوصفه ة على اخلطاب القطيبّ ق بعضهم املشكل بصورة عجولة ونائيّ ب األزمات. وكان أن علّ تركّ  ة  ق  ي  خارج أس  
اده ا له روّ ته، بل بوصفه فكر  برمّ  اجتماعيّ و  ى لرتاجع وضع سياسيّ ا إلخفاق تاري  أو جيل بكامله أو صد  انعكاس  
  لشخصنة األزمة. ةبسيطيّ حماولة ت ، يفوكهنته

هذا اخلطاب مل يكن هو املشكلة،  ا، ذلك ألنّ  إضافي  ال  بان تأمّ يتطلّ  ة واخلطاب القطيبّ املرحلة القطبيّ  ويبدو يل أنّ 
ة النةر يف مناشئ األزمة  إعاديتعنّي  ،. ومن هناة  كافّ   بة يتقامسها فواعل الشأن اإلصالحيّ بل هو جيء من مشكلة مركّ 



 

 

نة وتوجيه النقد والسؤال إليهما ال يعين الشخص ذاته، بقدر ما فنا عند نصوص أو متون معيّ توقّ  حاظ، أنّ بل اجلديدة؛
 خ ألزمة جيل بكامله. عن نصوص هي باألحرى تؤرّ يعّب 

 المعاصر، ومأزق المثاقفة لسماميّ الفكر اإل

 والدعويّ  ف عند ذلك الرتاث الفكريّ وقّ املعاصر دون الت سالميّ من الصعوبة زمكان، إجراء احلديث عن أزمة الفكر اإل
  ا،ا أزلي  جتاه انآخر؛ انآخر بوصفه هنا نقيض   سالميّ د به الوعي اإلالذي دحدّ 

 
نت املعاطاة ا على ذاته، تعيّ ا متجوهر  وعامل

 كريّ نا هنا اإلغراق يف التبير ذهذا النمط الفة الرفض واملمانعة يف أعلى صورمها املمكنة. ال يهمّ معه على خلفيّ 
ين إىل وضع اليد على هذا النييف. فليست الغاية هي التبير لألشخاص أو إظهار حسن ، ما دمنا مضطرّ والرفضويّ 

ة النقد هنا ال يبتغي اإلدانة، بقدر ما يهدف إىل تصحيح الفكر وتقومي النةر على أسس نقديّ  النوايا. ذلك ألنّ 
، الذي كان له الدور األبرز على صعيد منوذج ذهذا الفكر النمطيّ ات التحليل واملساءلة. وينتصب أمامنا مسندة بآليّ 

د على اهتم تتحدّ أصبح فكرهم ووجدانم وفعاليّ  ا على أذهانم، إىل حدّ ب  ة، متغلّ سالميّ جيل كامل من أبناء احلركات اإل
 نا سحداثته.والتجهيل الكامل لآلخر الذي يستفيّ  أساس الرفض التامّ 

. أعين وتفصيال   تنا مجلة  ات دحصيلها، انشغلنا بسؤال كيف نبهن على جاهليّ داثة وآليّ بدل أن ننشغل بسؤال احلف
ة األنا وانآخر، بوصفها أعماله، وعلى أساسها قامت جدليّ  د قطب كلّ نها حممّ ا، تلك األفكار اليت ضمّ هنا دحديد  

 ألشياء.ص رؤية جيل كامل إىل العامل واة تلخّ . وهي أعمال منوذجيّ ة  توتّر م ة  جدليّ 

صت املعاصر، وهي الكتابات اليت خلّ  سالميّ روافد الفكر اإل د قطب إحدى أهمّ لت كتابات حممّ لقد شكّ 
 سالميّ د قطب، وباقي األعمال اليت أنتجها الفكر اإلللمرحوم أخيه الشهيد سيّ  واإليديولوجيّ  املضمون الفكريّ 

وأمثاذهم. وال نكاد ننفي وجود  ووحيد خان سن النوويّ املودودي وأبو احل من مها كلّ ، زمسامهات كبى قدّ انآسيويّ 
 أخرى من الوعي بانآخر، دون أن نفسه كان قد أنتج أشكاال   ذهذا االختيار. فاجملال انآسيويّ  أو موضوعيّ  ه ذاتّ موجّ 

م التحكّ  عن فضال   -د إقبال الالهوري. مل يكن لدى هؤالء احتفال من قبل هؤالء؛ أعين بالتحديد؛ حممّ  يكون حملّ 
ا عن س التكفري والتجهيل سحث  جابه األمر حينئذ من تصعيد هعن اذهند وما تطلّ  ات االنفصال الباكستاينّ ليوميّ  داملعقّ 
ة إىل شروطها اليمكانيّ  ة عند املودودي اليت ستنتقل بكلّ فكرة احلاكميّ ف ،ومن هنا ديدة للدولة اجلديدة.ة اجلاذهويّ 

أغلب  د إقبال، فإنّ اراته ومدارسه وفنونه. وإذا استثنينا حممّ بالفكر احلديث وتيّ  الع حقيقيّ إطّ  - اخلطاب القطيبّ 



 

 

اب هذا الرهط من الكتّ  أنّ  ضح بعدئذ  املشتغلني على مسألة التجديد مل تكن ذهم دراية بتاري  الفكر احلديث. وقد اتّ 
ة أو ة أو دعائيّ خالل كتابات هامشيّ ة احلديثة من ة عن الفكر احلديث واحلضارة الغربيّ لت رؤيتهم النهائيّ تشكّ 

ي هؤالء على ة جامعة ومانعة عن الغرب أو الفكر احلديث. وقد ركّ ة، ال تسمح بتكوين صورة موضوعيّ احتجاجيّ 
د، كي ة والصرحية يف دعوهتا لإلحلاق، مثل كتابات سالمة موسى أو لطفي السيّ ة الراديكاليّ بعض الكتابات التغريبيّ 
 نيمدان   التحديث هو تغريب. فيصبح الغرب والفكر الغربّ  : أنّ ، مفادهاصعبة   ة  إيديولوجيّ  يصيغوا بذلك معادلة  

فوها، مثل كتاب "احنطاط وتلقّ  ا يف بعض الكتابات اليت ترمجت بشكل انتقائيّ . ومن هنا وجدوا دعم  جذريّ بشكل 
 جملهول" أللكسيس كاريل وغريهم.ان ذلك االغرب" لشبنجلر، أو كتاب "مشس العرب تطلع على الغرب" أو "اإلنس

 ذريّ ا. وأصبح املوقف اجلالفكر احلديث بوصفه غربي   ا ضدّ وجتييش   تقتضي تعبئة   هّمةأصبحت امل ،هبذا االختيال
ة د قطب: جاهليّ التعبري عنها من خالل أشهر كتب حممّ  ة، وهنا تّ حدثت القطيعة التامّ  ىل أن  يتنامى بشكل متعاظم إ

 ! القرن العشرين

 االستيعاب هو يف حدّ  . وألنّ ه غربّ ف على الفكر احلديث، ألنّ ال جدوى من التعرّ  اب، أن  لقد بدا ذهؤالء الكتّ 
ليس  -ن ة، حيث يسمح فقط للعامل احملصّ رياركيّ ة باطم تعاطوا مع هذا الفكر بذهنيّ مة للتغريب. بل، إنّ ذاته مقدّ 

يكتشف  أن يدرس هذا الفكر، ثّ  -ة ة والدمياغوجيّ مانعة النفسيّ ا بقدر هائل من املا، بل حمصن  ا واستيعابيّ فكريّ 
من  ا، ألنّ ع الشبهات مرفوض  ق، هناك من اعتب تتبّ  يف هذا اإلطار الضيّ ا عليها. وحّت مها للقارئ مردود  شبهاته، ويقدّ 

. وهكذا طغى االختيال، لكع التفكري فيه أو ما من شأنه ذمنو ، ويشغله بأسئلة تقع يف دائرة تلّقيشأنه أن يفنت امل
صورة سيكون عليها الوعي بانآخر وبتاري  الفكر احلديث، إذا  أيّ  ل:القول وبؤس النةر. ولك أن تتأمّ  سخف وعمّ 

قيب عن ا، هو جمال للتنويف أكثر احلاالت تساحم   ، بليف دائرة احلرج؟ ال واقعة   االطالع عليه، مسألة   جمّردما أصبح 
 اجلهل بالفكر احلديث ظلّ  م من هذا الفكر. إنّ ل واحملرّ بتعبري آخر، هو جمال إلبراز احمللّ  يسات.الشبهات وإبراز املقا

احلديث قام  سالميّ الفكر اإل ؛ بل ال نبالغ إذا ما قلنا بأنّ سالميّ لطالب الفكر اإل ل نقيصة  ا ال يشكّ ا مستحسن  أمر  
الشبهات اليت  يف بدايته كان أشبه زمشروع لردّ  هوعلى أساس احلؤول دون اإلطالع املباشر على الفكر احلديث و 

 راته ومبانيه.اته وتصوّ احلديث، زما يشبه علم الكالم يف ثوبه القدمي وبآليّ  يثريها الفكر الغربّ 



 

 

يف أطواره  سالميّ ة، كان إحدى مقاصد الفكر اإلاجلهل بالفكر احلديث والتجهيل به واحلكم عليه باجلاهليّ  إنّ 
ر بعقود من ا يتأخّ م مدني  ، جعلت فعل االستيعاب باألزمة وبالعالقة مع انآخر املتقدّ خاطئة   حصانة   األوىل، إذ أوجد
: "ملاذا فكر النهضة جتاه انآخر يف السؤالص . وهكذا، إذا كان شكيب أرسالن قد خلّ ثر من قرناليمان وإىل أك

ة القرن "جاهليّ  جتاه انآخر يف عنوان كر السلفيّ ص الفد قطب كان قد خلّ حممّ  "، فإنّ ؟م غريهمف املسلمون وتقدّ ختلّ 
  العشرين".

ة خالل القرن التاسع عشر وبني الفكر سالميّ ة واإلولك بعدها أن تدرك املسافة الفاصلة بني فكر النهضة العربيّ 
 خالل املنتصف األخري من القرن العشرين. الرفضويّ  السلفيّ 

فكر آيل إىل اليوال واالحنطاط،  اا، بالنهاية. فهو إذ  غربي   روتطوّ  اا منكم على الفكر احلديث، بوصفه فكر  لقد ح  
ت يف اهتمامهم الكبري عليه "احنطاط الغرب". لكن مل يكن أحدهم يف متام الوعي بتلك املفارقة اليت جتلّ  وهذا ما دلّ 

املفارقة، عن غرب أنذر له هذه ا الستيعاب حرج ما متثّ بكتاب "مشس العرب تطلع على الغرب". مل يكن الوعي حاضر  
هم من أرهص ذهذا  -بدليل مشس العرب تطلع على الغرب  -م هم يف انآن ذاته يفتخرون بأنّ شبنغلر باحنطاطه، ولكنّ 

احلضارة املعاصرة هي حضارة مغشوشة ومنقولة عن العرب واملسلمني؛ أي احلضارة نفسها اليت وصفها  م، وأنّ التقدّ 
 عشرين.ة القرن الد قطب جباهليّ حممّ 

 ة القرن العشرينجاهليّ 

سبقها أو رافقها من أعمال تدور مدار هذه احلقيقة اليت  ة القرن العشرين" وماد قطب يف "جاهليّ إذا عدنا إىل حممّ 
 ، سوف جند أنّ ة واملولع بالنتائجم باألحكام املعياريّ تيّ امل، ومنتهى ما بلغه عقل متاميّ  لت مناط اخلطاب القطيبّ شكّ 

يف ظاهرها على املعاجلة  ة  تبدو مبنيّ  على قراءة   ه ينهض، من أنّ تبدأ -د قطب إىل حممّ  نسبة   - القطيبّ  خدعة املنت
ها هم يف العموم شباب تنعدم اء  قرّ  ة النقد. على أنّ وموضوعيّ  العة املقارنة. فهي توحي لقارئها سحسن اإلطّ التحليليّ 

ة القرن العشرين، لريحيوا ه ينتمي إىل جاهليّ ه كلّ هم أن يقال: إنّ همّ اظ مل خيبوا الفكر احلديث، ويفيهم اخلبة أو وعّ 
 ا عاداه".ب زمعرفته، من باب: "من جهل شيئ  عقوذهم الكسولة وجهلهم املركّ 



 

 

ا ا، أو فكر  ا علمي  يتوقعهم من ذاك القبيل، تقدمي   ائه الذين كانم الكاتب املذكور، الفكر احلديث إىل قرّ مل يقدّ 
ا ا منهك  ا أيديولوجي  م خطاب  املتعارف عليها يف فنون النقد احلديث، بقدر ما كان يقدّ  ت التحليل النقديّ ا بأدوامعاجل  

ة، حيث قرأ الفكر احلديث وتارخيه فيّ ة اليت جعلته خيتصر املسافات بصورة تعسّ ة واالختياليّ بالنتائج واألحكام املعياريّ 
 االنفعالشديد  س الرفضويّ جاوقد يفهم القارئ من خالل هذا اذه. بروتوكوالت حكماء صهيونة املؤامرة و على خلفيّ 

قابلة على األقل  ة املؤامرة من خالل معطيات  د قطب مل يكن فقط يبين فكره على نةريّ حممّ  للفكر احلديث، أنّ 
هضة وفق املنةور يقرأ الفكر احلديث والن ملغشوشة، جعل صانع املمانعة اة نيوع أشبه ما يكون باخلرايفّ للتوثيق، بل ثّ 

ة اليت ستذاع بعد ذلك الوثائق الصهيونيّ  على تلك ؛ أعين قبل أن يعثر البوليس القيصريّ نفسه بأثر رجعيّ  املؤامراتّ 
يف  عريفّ وامل ر الفكريّ ا من التطوّ تارخي   د قطب أن يقول: بأنّ . لقد أراد حممّ : بروتوكوالت حكماء صهيونعنوان دحت

ال  ة حمض.ا مؤامرة صهيونيّ نّ إأي  هنا، بروتوكوالت حكماء صهيون؛ ة هاامرات. واحلجّ الغرب، هو سلسلة من املؤ 
مثل هذا االختيال  .عريفّ أشكال القلق امل ل بكلّ ئم يف شطب قرون من تاري  املعرفة املكلّ لومة البذلك تأخذه 

 -ويعين هبم ماركس وفرويد ودوركهامي  د قطب،اهم حممّ كما مسّ   -ة يبدأ من فكرة اليهود الثالثة واملقاربة املؤامراتيّ 
ه بصدد إعادة إنتاج " للدكتور طه عبد الرمحان؛ الذي بدا وكأنّ يف االختالف الفلسفيّ  العربّ  بكتاب "احلقّ  وانتهاء  

ا، ال بل ئ  ا سيّ تقدمي   د قطب الفكر الفرويديّ م حممّ ة. لقد قدّ القائم على املقاربة املؤامراتيّ  ة ذهذا التياراألحكام املعياريّ 
وله أو خيب به عن ق يف ما يقه أن يدقّ مل يكن يهمّ  سالميّ الكاتب اإل د على أنّ تؤكّ  ا إىل درجة  ا واختيالي  تبسيطي  
ة يف فهمه واستيعابه. لتنقلب املقاربة د بشروط املوضوعيّ وال جدوى من التقيّ  ،فالغرب، هذا اجلاهلّي، مستباح الغرب.
ة بروتوكوالت حكماء صهيون زمعىن: تنطبق عليه ذهنيّ  يف وضع   سالميّ ب، وجتعل القارئ اإلا على عقة رأس  املؤامراتيّ 

مه من . وقد قدّ د قطب، فرويد كفيلسوف وكاهن للخطاب اجلنسيّ م حممّ لقد قدّ  ! ني سبيل""ليس علينا يف األميّ 
فرويد هو بشكل من األشكال  أنّ ا بتها. علم  واحلداثة برمّ  ص الفكر الغربّ ناحية أخرى بوصفه اخلطاب الذي يلخّ 

د ة بامتياز. مل يكن حممّ ة هي باألحرى ما بعد حداثيّ عرفيّ اته املتقنيّ  نّ يف تاري  الفكر احلديث؛ أي إ ة  فارّ  ل حلةة  ميثّ 
يس الغرب ل . هبذا املعىن، فإنّ انطلقت من داخل اجملال الغربّ  -ة ة الفرويديّ كبى النقود على النةريّ   ا، بأنّ قطب مدرك  

ا مل يكن يف ورزمّ  -د قطب مل ينجح حممّ وما شاكل.  ونون وأدلريّ ون ويونغيّ فرويديّ   بالقدر الذي يوجد فيه، إاّل افرويدي  
ومليء باملشاريع املمكنة. لقد خلص  ،اراتهع بثقافته ومدارسه وتيّ يف القبض على حقيقة غرب متنوّ  -ته أن حياول نيّ 
من  ولعلّ  !الغرب جنس فقط ة إىل إعالن: أنّ ة الفرويديّ ة للنةريّ ومستعجلة وقدحيّ  على قراءة تختيلة د قطب بناء  حممّ 



 

 

ري النهضة مفكّ  اها رهط مناليت تبنّ  -ة ة الداروينيّ بشأن النةريّ  د مجال الدين األفغاينّ املفارقة، أن تكون مناظرة السيّ 
ستوى الذي جعل مناظريه أمثال رينان، يف امل -وفرح أنطون وبعد ذلك سالمة موسى  ة، أمثال شبلي مشيلالعربيّ 

ة، كانت ة املؤامراتيّ ة االختياليّ القراءة القطبيّ  وصفه بفيلسوف الشرق الكبري. غري أنّ  يشهدون له بعمق النةر إىل حدّ 
كنيسة. ة اليت مثلها آباء العلى فكرة "الثبات" اإلكلريوسيّ  ة  أيديولوجيّ  مؤامرة   ةر الداروينيّ ة التطوّ قد جعلت من نةريّ 

ة هي النهاية احملتومة لعامل الثبات. ومع ناية مفهوم الثبات، سوف تتيحيح  د قطب، أن جيعل الداروينيّ وقد حاول حممّ 
ة قبل طبيعيّ ة المتها فكرة "اهلل". هبذا املعىن، جاءت الداروينيّ كبى العناصر اليت يقوم عليها االعتقاد، ويف مقدّ 

فت املشكل ة قد زيّ كانت القراءة القطبيّ   االختيالشه" لإلعالن عن موت اإلله. هبذا تية مع "نجتماعيّ ة االالداروينيّ 
 وأسوأ أشكال األيديولوجيا. ،ةإىل أعلى مستويات الدمياغوجيّ  عريفّ وأخرجته من دائرة النقد امل عريفّ امل

ة نةريّ  سالتبير على أسا ه يلجأ إىليف إجياد تفسري ما لعجي أو فشل ما، فإنّ  فحينما يعجي هذا الفكر التنميطيّ 
صهيون" أكب خدمة لعقل كسول كثري األعذار، ال ييال أسري االعتقاد  ءمت "بروتوكوالت حكمااملؤامرة، حيث قدّ 

املسلمني. يف هذا  اك ضدّ ة دح   نتاج مؤامرة أزليّ ف، ما هو إاّل به من مشكالت وهيائم ومةاهر التخلّ  أملّ  ما بأنّ 
وال أدري كيف  د قطب؛ اليهود الثالثة.د يف كتابات حممّ لعنوان امللفت للنةر، والذي تردّ  فهم ذلك ايتعنّي  ،اإلطار

حال  ع، ال ميكن بأيّ ق بذلك على غرب متنوّ ، وقد ضيّ يف هذا الثالثيّ  الفكر الغربّ  اتمؤامر  د قطب كلّ اختيل حممّ 
أصل  سني األوائل، ليوحي بأنّ د املؤسّ د قطب هدف إىل دحديحممّ  . ولكن يبدو أنّ دجمه واختياله يف هذا الثالثيّ 

ه يقدمهم زما يوهم رين، بل إنّ أو مفكّ  ا أو علماء  م هؤالء الثالثة بوصفهم أشخاص  . فهو ال يقدّ العلم، هو مؤامرة
. ه أمام ثالثة أعضاء يف حمفل ماسوينّ ة املؤامرة، بأنّ اذهوس بنةريّ  شديد اإلحياء والذي بلغ حدّ  القارئ ذهذا املنت القطيبّ 

ام  عند هذا املستوى من االهتّ ف األمر حّت د قطب، األشخاص الثالثة أهل اختصاص، ومل يتوقّ م حممّ مل يقدّ 
وعلم االجتماع  املاركسيّ  السياسيّ  واالقتصاديّ  الفرويديّ  ل معهم التحليل النفسيّ ، بل دحوّ االفرتاضيّ  الشخصيّ 

ه أمام واحد من أقطاب التآمر حيذر أنّ  الب علم االجتماع عليه أنة. فطة تآمريّ نيّ و ساة مإىل علوم يهوديّ  ركهامييّ و الد
شيء يقوله  بقليل من االهتمام. وإذا اقتضى األمر علينا أن جنهل ونتجاهل كلّ  أن يقرأه وعليه -دوركهامي  - املاسوينّ 

لم االجتماع، بل علينا أن اه أو مدرسة أو مرحلة يف تاري  عليس كاجتّ  ولنقرأ علم االجتماع الدوركهامييّ  .هذا األخري
أن ينبي من دائرة  ف على هذه العلوم، فال بدّ من التعرّ  ندرسه كعلم مؤامرة. بل إذا اقتضى احلال، وإذا كان وال بدّ 
ة يف علم االجتماع، ، من يكشف عن الشبهات الثانويّ الفقه أو علم احلديث أو من انآداب أو اذهندسة أو الطبّ 



 

 

هناك  ك بأنّ ر ني املبتدئني أو ضعيفي املمانعة. وال أدري كيف فات كاتبنا أن يدسالميّ من اإلص مها ألهل التخصّ ويقدّ 
ه فكر جارف للثبات؛ أين إذ ا، كانط د قطب أنّ ، من فاق هؤالء اليهود الثالثة فيما رأى حممّ من الفالسفة اجلرمان

  وأمثاذهم. وبرتراند راسل وسارتر نيتشه وفيختهوهيغل و 

 ، لتصبح كلّ املاركسيّ  واالقتصاد السياسيّ  الفرويديّ  والتحليل النفسيّ  علم االجتماع الدوركهامييّ  ى املوقفيتعدّ 
 هو يف ناية املطاف علم مؤامرة. ل العلوم البحتة إىل مؤامرة. فالعلم الغربّ ا تتحوّ ال بل أحيان   ة مدانة،العلوم اإلنسانيّ 

ة املؤامرة أو بروتوكوالت نةريّ  ر بفضل هذه العلوم، وبأنّ م وتطوّ الغرب تقدّ  أنّ  د قطب وأمثاله إىلر حممّ مل يش  
لت إىل فكرة  دحوّ حكماء صهيون، ثبت ذها أصل أو مل يثبت، ومهما بدت شديدة الغرابة فلها ناية وذها حدود، وإاّل 

 ا على حسّ ساس  تلك اإلرادة اليت تقوم أ ة بادرة للفهم واالستيعاب؛وأيّ  الوعي رادةإل س يعطّ جاة وإىل هخرافيّ 
، هي نفسها اليت الغرب هة ضدّ ومع ذلك تبقى أقوى أشكال النقد املوجّ الفضول واالقتحام والشجاعة واملغامرة. 

 الغرب ينتج األطروحة ونقيضها. حيث نفسه، تنطلق من اجملال الغربّ 

، ويف ة ورفضهانسانيّ نشأ جيل كامل من الشباب املسلم على هذه "العقيدة" اجلديدة القاضية بنبذ العلوم اإل
ات العلوم البحتة،  يّ جني من كلّ ني املتخرّ سالميّ ر العدد اذهائل من اإلهذا ما يفسّ  . ولعلّ أفضل األحوال احتقارها

أو  ا كافرة  ة بوصفها علوم  من العلوم اإلنسانيّ  اغريها، وليس ذلك احتفاء  بالعلوم البحتة، بل هروب  واذهندسة و  كالطبّ 
يف ملحمة االستدالل على وجود اهلل، حيث سادت يومها الرتمجة  واختياذهاستقواء هبا ط لالأو فق ،بالشبهات مليئة  
 ،الدليل على وجود اهلل إشكالّية أنّ  وقد فاهتم ى يف عصر العلم.املوسوم بـ: اهلل يتجلّ  ة لذلك الكتاب اجلماعيّ العربيّ 

 لنتيجة إىل دليل كومسولوجيّ با  بأن ينحلّ ت ال قيمة له إاّل البح الدليل العلميّ  إنّ ، وحيث أنسب هي إىل امليتافيييقا
ة ما قبل العلوم التجريبيّ  ا من احلنني إىل الطبّ انطالق   مشروعهم هو إثبات وجود اهلل عب اإلعجاز العلميّ  . إنّ فلسفيّ 

ا أشبه خبيمياء ان  ة السوداء مكأ احلبّ ، حيث تتبوّ ل من أنواع األعشاباحلطام املشكّ  بذلك ومن التمسك اخلرايفّ 
وقد أدرك هذا  .ة وبعث الوعي وإذكاء العقولة أو العلوم اإلنسانيّ لنهضة األمّ  ، وليس االهتمام بالعلم الضروريّ ةالصحّ 

ص فيها ال ا كان الدافع إىل التخصّ ، ملّ  بالعلوم البحتةة، أو حّت اجليل، كم خسر بفعل عدم اهتمامه بالعلوم اإلنسانيّ 
 ة.لألمّ  ضاريّ باملشكل احل نيحقيقي   تيعابينهض على وعي واس



 

 

األمر إىل احلدود اليت كان من  املعاصر. وسوف يستمرّ  سالميّ أثر على الفكر اإل لقد كان ذهذا النمط من التفكري
للفكر احلديث. وهي  م ما يكفي من التحليل العلميّ الذي ال يقدّ  مع هذا التفكري النمطيّ  ع أن دحدث قطيعة  املتوقّ 
وإن مل تنجي  - من أشكال القطيعة ل شكال  د باقر الصدر. لقد مثّ د حممّ الشهيد السيّ  متثيللها أحسن ة اليت مثّ اللحة
. جاءت حماوالت الشهيد الصدر مفعمة هبذا ة مع هذا الفكر النمطيّ على األقل من الناحية املنهجيّ  -بعد 

يف  د قدر الوسع بالشرط املوضوعيّ أعين التقيّ  ؛سالميّ س عليه منتجو اخلطاب اإلاإلحساس الذي مل يكن قد مترّ 
. نعم، لقد جاءت أعمال الشهيد بنبة يف البحث العلميّ  ب ضروريّ طلة هنا واجب ومالنةر والتحليل. املوضوعيّ 
 ،وأعتقد أعماله، نةري فلسفتنا، واقتصادنا.ت عليه عناوين ، كما دلّ سالميّ ق خيار الفكر اإلعالية وإحساس كبري بتفوّ 

ات فسانيّ النالذي اختيل  ر له أن يفي بوعده بكتابة "جمتمعنا" لكان سيقلب الطاولة على ذلك الفكر النمطيّ قدّ لو 
د الصدر االقتصاد . لقد ناقش السيّ ةات ماركس يف كونا مؤامرة صهيونيّ ات دوركهامي واقتصاديّ اجتماعيّ ، و ةالفرويديّ 
ة، حيث عاجل املتون وقارع الفكر ا للموضوعيّ بذلك نج   قد خطّ و   ماركس.من مرحلة الكالسيك حّت  السياسيّ 

 اهنا ورافض    برأي  ، قابال  امةانّ املتاح له من ل جهده الستيفاء فيها وبذة ملؤلّ ف عند النصوص األصليّ بالفكر، وتوقّ 
ة ا جلاهليّ د منوذج  جيسّ  ة. ومل يعد الغرب يف أعمالهالبتّ  ة املؤامرة يف التحليل الصدريّ هناك. مل دحضر نةريّ  ا لرأي  ناقد  

من شأنا املسامهة يف  ة  بوصفه إمكانيّ  سالميّ ا الفكر اإلم  ل الدخول يف مطارحات واسعة، مقدّ القرن العشرين؛ بل فضّ 
، بل هو آخر ميكن ة القرن العشرينا جلاهليّ ني. مل يعد انآخر؛ أي الغرب رائد  مشكلة االجتماع والفكر اإلنساني   حلّ 

ة. وقد بدت يف حركة الوعي احلديث لألمّ  سالميّ ا لإلسهام بالفكر اإلمسلسل من النقاش طلب  الدخول معه يف 
هو أكثر  والعلميّ  والتجديد من دائرة االختصاص الفقهيّ  ي للشأن اإلصالحيّ املتصدّ ، حيث هنا ها كبرية  املفارقة  
 واذهندسة واحملاماة كالطبّ   مواقع تختلفة، من سالميّ اإل وا للتنةري الفكريّ ا من أولئك الذين تصدّ وانفتاح   مرونة  

األمر ال ييال يغلب عليه  هذا مع أنّ واخلشونة واالنسداد.  بالوعي الشقيّ  حيث جاءت مسامهاهتم موسومة   وغريها،
 ا ناية املطاف يف املعرفة.د الصدر كما لو أنّ إىل تكريس اجتهادات الشهيد السيّ  ة من يدعوذاته، فثمّ  عريفّ النمط امل

، تراهم يستكفون زما ة واالجتهادوبدل أن ينطلقوا منها إىل مييد من التفكري والنةر، ويستلهموا نجه يف املوضوعيّ 
 املعاصر. سالميّ مه هذا األخري، وتلك آفة أخرى من آفات الفكر اإلقدّ 

 ف عند أهمّ ريد أن أتوقّ املعاصر، وإن كان هذا التأري  مل يكتب بعد، بل أ سالميّ ال أحاول هنا التأري  للفكر اإل
اد  من روّ ، كي يصنع جيال  سالميّ باسم تأصيل الفكر اإل تلك األفكار اليت أنتجها عصر التنميط والتجهيل الذي تّ 



 

 

 د قيمته وجدواه. إنّ ا بات يتهدّ ته، ورزمّ املعاصر مصداقيّ  سالميّ اع األوهام، ما أفقد الفكر اإلة وصنّ األحكام املعياريّ 
 ا حيمل آثار األزمة. وقد باتت أهمّ ا جديد  تنويع   إاّل ى، مل تكن هي األخرى جاءت بعد ذلك ترت   احملاوالت اليت
 احماولة لاللتفاف على األسئلة الكبى، ومةهر   جمّرد نيمن هؤالء التجديديّ  هائل   ا عدد  ذه جاليت روّ  تلفيقّيةاملفاهيم ال

الدعوة إىل إحياء مشاريع أفكار  إنّ  دورة االستشكال.املعاصر عن الدخول يف  سالميّ من مةاهر عجي الفكر اإل
من الدعوات اخلطرية  ت واحدة  ة الفتة، ظلّ ا تفاعلت مع راهنها بإجيابيّ ة سوى أنّ يّ ، وال دحمل من أمهّ اعنّ  ليست بعيدة  
لصدر اليت د ام. ليس مثالنا فقط على ذلك هو الدعوة إىل إحياء مشروع الشهيد السيّ على سؤال التقدّ  اليت تلتفّ 

 عن ذلك من تلك الدعوات اليت تسعى إلعادة إحياء فكر بل سأضرب مثاال   وجد فيها الكثريون ناية عصر التفكري،
تصبح دعوة اإلحياء من هذا ف ا يف راهنه.ي  ا ميـ  م تفكري  ه قدّ ة وليس أنّ احللول لألمّ  م كلّ بوصفه قدّ  ،مالك بن نيبّ 

وا د بعض من دعاة التجديد الذين أساؤ جتميد الفكر وشخصنته. وقد وج ءها دعاةغري بريئة خيتفي ورا دعوة   ،القبيل
 بالقدر الذي سعوا من خالله إىل ترميم ة إاّل مقاصدهم ليست جتديديّ حيث وبالغوا يف متييعه،  ذهذا املطلب التارخييّ 
به راهن يب ناية ما يتطلّ رين أمثال مالك بن نأجل، لقد وجد بعضهم يف نصوص بعض املفكّ  تلك املواقف اخلاطئة،

، على مدى اهتمامه بالرتاكم املطلوب وما يقتضيه فعل التجديد د هذا النوع من اخلطاب االسرتجاعيّ ة. وقد أكّ األمّ 
 م يف مستوى االستشكال.حات وتقدّ و ع يف الطر من تنوّ 

 بن نبي لكالدعوة المغشوشة إلى إحياء فكر ما

 ا يف زمانا.وأكثرها عمق   األطاريحأملع من  واحدة   فلقد كانت .مغشوشة   ل دعوة  هو ما ميثّ  بن نيبّ فه مالك ليس ما ألّ 
 إسالميّ ختفي أزمة عقل ، ا يف تةهري محاسات من هذا القبيلة هنا ذلك الطرح اخلادع أحيان  املغشوشيّ املقصود من  اإمنّ 

ة بسيطة، وخالية من اضلة على أسس تناظريّ بعد بإعالن القطيعة مع فكر املعايرة واملف هخذ قرار فكر مل يتّ  توانسدادا
اب الذين أفرزهتم يب يةل أحد أبرز الكتّ نمالك بن  يف أنّ  العميق. ال شكّ  يف إيقاعه العلميّ  والتحليليّ  البعد النقديّ 

ا مع ي   منطقيبة. وقد كان مالك بن نسالميّ ة واإلالعربيّ  ر الوطينّ ، واضطرابات مرحلة التحرّ مرحلة االستعمار اجليائريّ 
ا، كي جيعلوا منه صاحب مشروع ة وأكثر تبسيط  نفسه، أكثر من أولئك الذين حاولوا إعادة إنتاجه بصورة أكثر متاميّ 

ا ر  ة اليوم من ال ييال يدور يف الدائرة املفرغة نفسها معبّـ يضاهي غريه من املشاريع اليت طرحت بعد ذلك. بل ثّ  فكريّ 
 زالت تدعو ال ة  أمّ  د بذلك، على أنّ ، ليؤكّ يبّ ، لفكر مالك بن نقرب إىل اخلرايفّ عن هذا الوفاء املغشوش الذي بات أ



 

 

زالت ا ما عن أنّ ا تعّب ، تشهد على انسداد آفاق البحث والنةر يف اإلمكان، وأيض  يبّ إىل العودة إىل فكر مالك بن ن
، حيث مل يكن يبّ نءة للمرحوم مالك بن حال، إسا ة. وهو على كلّ عرفيّ فلسفة النقلة والقطيعة امل استيعابعن  عاجية  

 عن ثقافة تراثه وفكره اليوم، وذلك لسبب بسيط، كونه يعّب  وإحياء   إعادة   ا ألفكاره من دعاة  هو نفسه أكثر تقديس  
 دة املوقف، حيث الذين اخنرطواسيّ  ة أخرى، هيالذي عاصره. وتبدو املفارقة مرّ  عصره وعن مستوى اخلطاب احلداثيّ 

م دون على أنّ م بذلك يؤكّ ا أنّ ، علم  يبّ ن بفكر مالك بن ته، تراهم أكثر احتفاال  زوا فكرة جاهليّ الغرب وعيّ  يف اهتام
عن الفكر احلديث  بن نيبّ ، حيث هي يف ناية املطاف خالصة ما ترمجه مالك علمّيةو  ة  حيتفلوا بأكثر أفكاره حيويّ 

ة ومفهوم التشييء وما إليها من ثقافيّ تأمالته يف املسألة ال . وتةلّ ا من نةرائهد  الذي كان يتعاطى معه بشكل أكثر جترّ 
 . ف أعماله بلغته؛ أي اجملال الغربّ به ويؤلّ  ا يومها يف اجملال الذي كان حيتكّ مع ما كان مطروح   وتفاعال   ال  ثّ أفكار، مت   

اجلابري وغريهم، بأن ال حييلوا على  اد أمثال العروي أو أركون أور لذلك اجليل من النقّ ال مبّ  قد رأى بعضهم أنّ 
مثل هذا االدعاء،  أنّ  مل يأتوا زما يتجاوزها. ويبدو -عي يف نةر املدّ  -داموا  وا بأفكاره، ماوال يهتمّ  بن نيبّ مالك 

يف النقد وإحاطة أمشل  مة  متقدّ  لون مرحلة  اد اجلدد، ميثّ هؤالء النفر من النقّ  غارق هو انآخر يف التبسيط، زما أنّ 
اد هؤالء النقّ  س احلاكي عن عجي يف استيعاب تاري  الفكر احلديث، هو أنّ جالو هذا اذهمثّ  ههملدارسه. فما مل يفقّ 

ومناهجه من  ا على الفكر الغربّ ا واطالع  ة هم أكثر استيعاب  اجلدد مهما كان االختالف مع مشاريعهم األيديولوجيّ 
، هي باألحرى دعوة مشروعة   دعوة   بن نيبّ دو مالك ما يعتبه مقلّ  . وبذلك هم يدركون أنّ ن عاصرهوم   بن نيبّ مالك 
ن جاء لعصره أكثر مّ  ثقايفّ ار ال بالتيّ صال  مل يأت جبديد بقدر ما كان متّ  بن نيبّ مالك  ة وغري جمدية، ألنّ غري جادّ 

يف هذا االحتفال  لغلوّ ا بعده وتأثر خبيار الرفض والتجهيل املطلق للفكر احلديث وإجنازاته. ومن هنا، نفهم أنّ 
ال ، أو ذاك ن التفكري عند هذا الفكرأو غريه، وحماولة إيقاف زما وهذه الثرثرة والضجيج باسم مالك بن نيبّ املغشوش 
 بذلك اخليط الرفيع الذي يربط  عن فئة من الدعاة اجلاهلني بالفكر احلديث ومدارسه، ال بل واجلاهلني حّت يصدر إاّل 

إىل  -غري املغشوشة  -ة الدعوة احلقيقيّ  إنّ : أن نقول . فحقّ لرائجة يف عصرهوبني املفاهيم ا بني فكر مالك بن نيبّ 
وذلك هو أكب درس جيب  ،، هي أن تتصاحل مع عصرك، مثلما فعل املرحوم مالك بن نيبّ فكر مالك بن نيبّ 

احلديث واملعاصر،  سالميّ الفكر اإل ة أزمةعلى استمراريّ  تها، هي شاهد حيّ هذه الدعوة ونةريّ  فلعلّ  .إليهاإلنصات 
من التكرار واإلنشاء والرتديد والتقليد يف غياب  ب سوى قدر، طاملا هي ال تتطلّ ومستباحة   سهلة   حيث بات صنعة  



 

 

 ل للقرن العشرين،املضافة إىل ما كان قد أنتجه إصالحيو املنتصف األوّ  ةلتقييم ما هو حجم القيم الرقيب العلميّ 
 ة.العربيّ  النهضةاملوسوم بعصر 

 المعاصر ولسؤال الحداثة لسماميّ الفكر اإل

ل على مدار العقود األخرية من القرن املعاصر الذي شكّ  سالميّ ل املشتغلون على الفكر اإلإزاء سؤال احلداثة مل يبدّ 
ة إىل "اإلسالم هو ا بدله كي ال تصبح الدعو ن  الذي كان متعيّـ  ة؛ اجلهد احلقيقيّ سالميّ املنصرم، أيديولوجيا احلركة اإل

 مت ينبغي القيام بذلك ومت ال جيوزأن يدركوا دون  شعار. وقد اخنرط هؤالء يف النقد احلداثيّ  جمّرد" ضاريّ البديل احل
املستشري من إجنازات اإلنسان احلديث، أفقد هذا الفكر الوقوف عند اإلجنازات الكبى اليت  . فاملوقف التماميّ ذلك

ا، اجلانب من ذلك أيض   بل األهمّ  ،فقط م اإلنسان احلديث، ال أقول على املستوى التقينّ قدّ أجنيت عب مسرية من ت
 ة.املتصل بالعلوم اإلنسانيّ 

احلداثة هي اللحةة احلامسة يف االنقالب على فكر العصور الوسطى. وحينما نقول ذلك، وجب دحديد  إنّ 
 - رةما العوامل املتحضّ سيّ  ال – شارك عموم العامل من حوذهاتكن ت جغرافيا هذا االنقالب. فأوروبا القرون الوسطى مل

ا عوامل ة كما لو أنّ ة التوريطيّ ة واالختياليّ رهتا الكتابات التنميطيّ ا كما صوّ ها مل تكن أيض  النةرة املتاحة يومها. لكنّ 
لها بصورة أعمق نتأمّ  ة اليت كان من املفرت  أن. لقد استبعدت الكثري من احملطات يف التجربة األوربيّ شةمتوحّ 

نآكلي  وبا قبل النهضة كمجالر أور ا. وكاد البعض أن يصوّ ا وانفعالي  ا ال أن نتعاطى قراءهتا عاطفي  ونستوعبها علمي  
ات راقية زمقاييس زمانا. ال، بعض املواقع منها شهدت مدنيّ   أنّ با غري متجانسة. إاّل و لقد كانت أور  حلوم البشر. نعم،

ون، بل كالم خون غربيّ ات عوامل اجلنوب. ومثل هذا الكالم ليس مصدره مؤرّ تها كان يفوق مدنيّ من مدنيّ ا بعض   بل إنّ 
فجر  أجنلرتا، قبل بيوغجييرة ة مثل ث عن هذه األقاليم الشماليّ بن خلدون الذي دحدّ اومسلم كبري، مثل  خ عربّ مؤرّ 

 .وبّيةالنهضة األور 

ا إزاء احلداثة؛ هل يقبلونا د  احلديث واملعاصر، مرتدّ  سالميّ الفكر اإل لقد بدا موقف بعض املشتغلني على قضايا
ة ا باختصار شديد، "جاهليّ ة، أم يرفضونا ألنّ ة الالتينيّ ا نآثار الرشديّ على اإلكلريوس وبوصفها امتداد   بوصفها ثورة  

 .القرن العشرين"



 

 

 صارت وجهة نةرهم من ذرائع الكنيسة، حّت  وا مجيعاملعاصر، كونم تبنّ  سالميّ مشكلة أصحاب الفكر اإل إنّ 
حماولة قلب الطاولة على هذا النمط من التفكري، ال يعين أن ال  إنّ  ا من نةرة الكنيسة نفسها.احلداثة وثوراهتا أكثر قرب  

هذا نا مل خنرج بعد من املعىن، فهو يعين أنّ هو ناية وجود "للمؤامرة" أو ال جدوى من نقد احلداثة؛ فلو كان هذا 
يف  اللمؤامرة هامش   املسألة ما هي يف ناية املطاف سوى انتقال من أسود إىل أبيض. واحلال، أنّ  ، وبأنّ النمط الفكريّ 

 سالميّ الفكر اإل ة عدن. بل إنّ ة أو أنا جنّ احلداثة مالئكيّ  ا. أجل، ال أحد يقول بأنّ أيض   االعتبار كما للنقد احلداثيّ 
هناك  ق فوقها من مةاهر الوفرة واخلريات، تةلّ  أن تكون دار بالء. ومهما دحقّ ال ميكنها إاّل الدنيا  د على أنّ نفسه يؤكّ 
 ة احلداثة اليوم ليست قضية  من العامل. قضيّ  االبتهاجنيع  ،ا وبتعبري ماكس فويبإنّ  حمايثة، وأضرار   وأزمات   مشكالت  

  .: أن تكون أو ال تكونسألةبل هي م ها؛لالختيار، إن شئت أخذت هبا وإن شئت تركت متاحة  

ا كانت  احلداثة دائم   التوحش. إنّ و  آخر، هي مفتاح دخولنا الكون احلديث والنجاة من االنقرا  أو العيلة زمعىن  
ات االجتماع املدعومة من ا قوة لالجتماع. وقد أتاحت احلداثة من إمكانيّ ها أيض  ة، لكنّ كذلك، فاوستية تناقضيّ 

 ات واحلدّ يّ أرسى أفضل املساطر واملعايري الحرتام حقوق اإلنسان ودحقيق دولة القانون واحلرّ  ة ماجتماعيّ الثورات اال
ة اخلالقة من شأنه إضفاء طابع للحداثة يف إطار مفهوم التكييفانيّ  سالميّ اإل تبيّن . إن الاألدىن من االستقرار السياسيّ 

ل التجسيد األمثل ملطالب ة. حداثة متثّ انتهاكاهتا اجلانبيّ تختلف عن احلداثة؛ حداثة متحررة قدر الوسع من تناقضاهتا و 
 ما إىل ذلك.و  جتماعيّ ة واحلرية والكرامة والتنةيم االجتماعيّ اإلسالم نفسه يف العدالة اال

 ما البديل؟

الوحيد  ، البديلذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن إىل هنا نستطيع تبيان األسباب اليت هتجس باستمرار إىل ما نسميه بال
السائد  عريفّ اليت سادت العقود األخرية والزالت هي السمة الرئيسة للنمط امل والتلفيقيّ  عن أطروحة التجديد التوفيقيّ 

معامل هذه األطروحة كي تكون هي املعيار الذي يسهل على القارئ فهم   اليوم. وسوف أعمل على إبراز أهمّ حّت 
 أعمالنا اليت ستليه. ها هذا الكتاب وكلّ املقاربات اليت يضمّ  خلفيات وأبعاد كلّ 

كني بصيغة هذا السؤال، دون أن ينطلق متمسّ  ، لنبدأ من السؤال أعاله، فنقول: إىل مت سوف نةلّ أوال  
تسعى إىل إعادة النةر يف أصل  ،ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن أطروحة ال التجديد يف صميم السؤال نفسه. إنّ 

 يبدأ من السؤال وينتهي إىل مشاريع احللول؛ ففي البدء كان السؤال؛ فهل أسئلتنا تةلّ  السؤال، وجعل التجديد



 

 

 ه البدّ من إجراء تغيريات يف مسارات النةر إىل مشكالتنا، فإنّ  ا عن ضرورات التجديد؟ إذا كان البدّ موضوعي   خارجة  
حوذها. وال  بادئ ذي بدء، فتح النقاش احلرّ  مشكالتنا، علينا ل القاعدة التالية: فلكي نستأنف النةر يف حلّ من متثّ 
 انآن وبعد مرور عقود الوحيد. وحّت  عريفّ ل الفكر الوحيد والنمط املثّ ة ومت   حمّددهو حصيلة آراء  ،ما يبدو انآن أنّ  شكّ 

عن  هنااحلديث  بل ميكننا املعاصر. سالميّ مشكالت الفكر اإل حول أهمّ  من اليمان، ال وجود البتة للنقاش احلرّ 
وهامي لكي أ لو قب تتسامح يف أن   أي :بعضنا البعض أوهام وهو أن نقبل ،على وزن تفاعل -ضرب من التواهم 
عة عنها: فلكي نصل إىل مستوى القاعدة املذكورة دحيلنا على قاعدة أخرى، متفرّ  إنّ  -أوهامك  أتسامح يف قبول

ا  هناك غياب   متام االستيعاب حلجم األزمة. وال غرو أنّ  حول مشكالتنا، علينا بادئ ذي بدء أن نكون يف النقاش احلرّ 
ة من السبات واالستسالم، وحال خنبها حلجم األزمة. وحال األمّ  احلقيقيّ ملا يعكس درجة االستيعاب  اكارثي  

اصطناع ى اقتدارنا علباألزمة، فما بالك ب ة والنياهة، ما جيعلنا يف الدرك األسفل من وعينايّ وطالئعها من انعدام اجلدّ 
 حلوذها.

طرب ألزماهتا، ودحسن الفرجة فيما جيري يف ة ت  للوقوف على مفارقات مشهد أمّ  شواهد   وال حيتاج الناظر إىل كثري  
ة هذا السبات بالقدر ذاته الذي ة مسؤوليّ ل األمّ م  والتجديد دح   ضاريّ احل تبيّن أطروحة ال أطرافها وأعماقها. حيث إنّ 

ر ة التأخّ باليقةة والفضيلة. والقابلية لالحنطاط هي الطرف انآخر يف جدليّ  حة  مسلّ  ة  ال تفسد أمّ فالنخب  .له خنب هامّ دح  
 إنّ  ،ابتنا يف درك اإلحساس سحجم أزمتنا. حق   حدّ  ة يدرك إىل أيّ لع على وسائل اإلعالم العربيّ . ومن يطّ ضاريّ احل

ان ؛ حيث لو وجد عربيّ صادق على حال العربّ  اينّ  يف أحلك الةروف. وهناك مثل إير و ملك الطرب، حّت ذه العربّ 
. هذا اإلغراق يف الالمعىن، وهذا السيل اجلارف من التسويق الرديء الثاينا ويرقص فال بد أن يطبل أحدمه ،فقط

املطلوب  ة ال ييال دون احلدّ حال األمّ  وهذا التةهري املفارق ألحوالنا وآمالنا، ذهو أبرز دليل على أنّ  ،لثقافتنا
ة وأقطارها إىل موضوع جتارة يف ل قضايا األمّ ا أن تتحوّ طبيعيّ . فلقد بات ث وال حرجا النخب، فحدّ لالستيعاب. أمّ 

القدرة الفائقة  ة قد بلغت مبلغها، إىل حدّ ة واالزدواجيّ ك قد جتد الوصوليّ نّ إ ع األبواب. حّت شرّ وإىل بازار م   مياد علينّ 
روحة ونقيضها. ويا ذهول املوقف يوم ترى منو هذه الةاهرة يف قلب مواجعنا، بني األط على إعالن اليواج الكنسيّ 
 ك ضمري هذه النخب.وتضحك على ذقون ضحايا هذه الرتاجيديا اليت مل تستطع أن دحرّ  تساير هذا املوكب اجلنائييّ 

 ل ماذا نقصد هبذا الكالم؟أولسائل أن يس



 

 

ق القاعدة املذكورة، فكيف نكون يف حجم ا، ألمر يعيق دحقّ ة وخيانة خنبهما يبدو اليوم سبات األمّ  نعم، إنّ 
 املأساة، ونكب سحجم احملنة؟

 أنّ  شكّ  حلةة حامسة يف حياة األمم. وحجم الضربات اليت تقع عليها يوشك أن يوقةها. وال يالرتاجيديا ه إنّ 
ما جيري اليوم، هناك  . ففي ظلّ لهاة استغالله لصاحل مستقب على األمّ ما حيصل اليوم، هو نوع من الضغط الذي يتعنّي 

أن يكون الضغط  ة لكي تعيد إصالح نفسها ومراجعة أوضاعها. فال يهمّ أكثر من هامش للعمل. هناك فرصة لألمّ 
 ة وتناور داخل هذا املناخ كي متسك خبيوط األزمة. إنّ ك األمّ املطلوب هو أن تتحرّ  ا، ماداما أو إجيابي  سلبي   اخلارجيّ 

ة. وقد أدرك ف برسم السياسات األمنيّ شيء يتوقّ  القاتل الذي جعل كلّ  انت لذلك املناخ السياسيّ ة استكاألمّ 
ا ي  ل دحدّ ه بات يشكّ  أنّ على حسن النوايا، إاّل  ا ينطلق من تشخيص مبينّ كان أحيان     وإن  هذا االختيار حّت  اجلميع، أنّ 

فة واليت ة املتعسّ بقدر ما أسقطتها فةاعات سياساهتا الداخليّ . فبعض الدول مل تسقطها إسرائيل، ا بالعامل العربّ حمدق  
ة وإدارة ة لتقوية اجلبهة الداخليّ . وكان مثل هذا يقتضي إحداث إصالحات فوريّ غات للتدخل اخلارجيّ لت إىل مسوّ دحوّ 

، وبالتايل اك أن تكون يف حجم مأساهتاة حجم األزمة، ميكنها إذ ذاستوعب األمّ  االصراع بأسلوب آخر تختلف. إذ
 ين. كبري    وتسامح   من التعبري عن االختالف برباطة جأش   حول قضاياها يف جوّ  ك يف مستوى فتح النقاش احلرّ أن تتحرّ 

احلديث  سالميّ احلديث عن بدائل مستعجلة، هو جيء من مشكالت الفكر اإل إذا أدركنا ذلك، عرفنا أنّ 
د احللول دحت نوعني من األسئلة، تصيّ استعجال عمل على الذي ال ييال ي واملعاصر. أي، ذلك النمط الفكريّ 

غرينا؟"  مل: "ملاذا تأخرنا وتقدّ األوّ  احلديث واملعاصر. السؤال التقليديّ  سالميّ ف الفكر اإلخيتيالن أزمة انسداد وتوقّ 
السؤالني  احللول اليت قامت على أساس كلّ   ا، ندرك أنّ : "أين اخللل؟" وحتم  والسؤال الثاين تبسيط ميكانيكيّ 

د لذلك نا بصدد هذا البديل، بقدر ما منهّ  اليوم. يف هذا الكتاب، ال نيعم أنّ حّت   حقيقية  م حلوال  ين، مل تقدّ املذكور  
  نا الالسائد. إنّ  عريفّ للنمط امل ة  جذريّ بتفعيل األسئلة املمكنة واألكثر 

 
ساءلة وزحيحة كبى زلنا يف طور جتذير امل

سة على فضاء املعاصر، من أجل فتح هذه البنية النائمة املتكلّ  سالميّ طة على الفكر اإلتسلّ البداهات املغشوشة وامل
 موضوعات هذا الكتاب، يف صورة أسئلة ال يف صورة حلول. ا، جاءت كلّ األسئلة املمكنة. وذهذا السبب دحديد  

ة تثري لديه السؤال تلو السؤال. ءة نقديّ النصوص قرا أا، يقر ا تختلف  ع قارئه، فنحن نتوقع قارئ  كاتب يتوقّ   إذا كان كلّ 
 كشكل من أشكال التجريب وبوصفها ا ال يقرأ هذه النصوص إاّل قارئ   ا يراكم السؤال، وينمو معه.ع قارئ  ين أتوقّ إنّ 



 

 

جيعل  الذي عريفّ  من النمط املنا إذا مل نغرّي ألنّ  ته.مشروع وضروري لتقدم الفكر وديناميّ  معريفّ ا عن قلق وتعبري   ،مغامرة  
 ا للحقيقة، فلن نفهم جوهر هذا الكتاب.ة املقروء، أو حينما جنعل من الكاتب منتج  ا عن مسؤوليّ القارئ خارج  

، فهي تسعى إىل تغيري صورة السؤال وكذا ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن على هذا األساس تنهض أطروحة ال
 ة التعاطي بني القارئ واملقروء.إحداث تعديل يف منطيّ 

غ عنه: سؤال آخر املتفرّ ال حييل على بوصفه سؤاال   ث بالسؤال األرسالينّ لني على تشبّ زال قسم من احمللّ  وبينما ال
ما نسعى إليه  ، فإنّ ميكانيكيّ  وفق منةور سبيبّ  واحدة   ة حماولة البحث يف أسباب االحنطاط واحدة  أين اخللل، ومن ثّ 

 م؟نتقدّ  اؤال كالتايل: حنن اليوم تختلفون، فكيف إذ  يف ضوء هذه األطروحة، هو إعادة صياغة الس

ل جيعلنا أدىن تأمّ  ، فما قيمة السؤال األخري؟ غري أنّ على السؤال األرسالينّ هنا ال جديد  قد يبدو للبعض، أن  
، انيكيّ امليك عريفّ النموذج امل ني؛معرفيّ املسافة بني السؤالني هي ذاهتا املسافة اليت تفصل بني منوذجني  ندرك بأنّ 

املشكالت،  ، هي ككلّ سالميّ واإل املشكلة اليت يعاين منها العامل العربّ  . إنّ والديناميكيّ  اجلديلّ  عريفّ والنموذج امل
ه ق إىل اجلسد من إحدى مداخله. لكنّ اخللل يتطرّ  يف املوقع الذي انطلق منه مسلسل اخللل. نعم، إنّ  ليست حمصورة  

. ب بنيويّ زمركّ  ها تنتهيّ ، لكنّ ي  ل  . تبدأ املشكلة على وفق قانون ع  بة  مركّ  ة  يويّ بن  يصبح مشكلة  ن يدخل حّت إما 
 حبل الرجوع إىل األسباب انقطع، وأنّ  : أين اخللل أو ما هي أسباب االحنطاط. ألنّ عبث االسؤال وحينئذ، يصبح 

املسألة هي أعقد من أن  بل إنّ  اخللل،ب لتسرّ ة نسقيّ ة ومنافذ  واجهات مرحليّ املداخل واألسباب والعلل، ما هي إاّل 
هو  ل: ملاذا يكون املدخل الكذائيّ ع عن سؤالنا األوّ السؤال املطروح واملتفرّ فل منه اخللل. ا يف ثغر تسلّ تكون عطب  

 أضعف مداخل اخللل؟ 

 ج األزمة. إنّ البنية املأزومة تفرز بنفسها مداخل وتخار  ، أنّ ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن تعتقد أطروحة ال 
عن البنية.  ة  أو مستقلّ  عفوية   وليست مداخل   حة من قبل البنية كاملة  مداخل األزمة هي باألحرى، مداخل مرشّ 

من  ة البنية وإمكان  وعليه فاحللول املنشودة هي األخرى ثرة لديناميّ  .ة  أن تكون بنيويّ  ة وحلوذها ال بدّ فاألزمات بنيويّ 
تفعيل السؤال  ميلك دحديد تخارج األزمة طاملا مل منلك قبل ذلك دحديد مداخل األزمة. إنّ فلسنا حنن من  .إمكاناهتا

للبنية تخارج األزمة؛ وهذا ما نسميه باللحةة  حيّددن تها وفتحها على املمكن، هو م  والدفع بالبنية الكتساب ديناميّ 
نة أو املذكورة، ال ينحصر يف البحث عن احللول املعيّ  على األطروحة للبىن. فاشتغالنا بناء   ة للفعل الديناميكيّ التارخييّ 



 

 

البنية لالنفتاح على  وهتيئ ا؛ بل اشتغالنا على تفعيل األسئلة والنقاش احلرّ مة سلف  لة واملصمّ تصنيف املخارج املتخيّ 
بعد  تساءلواالذين ة. فاه حلةتها التارخييّ ا دعوة لتحريك البنية باجتّ تها؛ إنّ فضاء املمكن، واكتساب البنية لديناميّ 

ة نفسها؛ أي افرتا  بقاء ة امليكانيكيّ أرسالن بعقود من اليمان: "أين اخللل؟"، كانوا ينطلقون من الرؤية الستاتيكيّ 
ف اخللل عن إصابة باقي األجياء. مثل هذه النةرة ا يف مدخله، وبالعودة إىل هناك وحماولة ترميمه يتوقّ اخللل منحصر  
اليت تستبعد  -ة ة وبنيويّ  سحلول جدليّ إاّل  ة ال تنحلّ ة بنيويّ إذ األزمة جدليّ  - ةجتماعيّ االةاهرة ولل ة لألزمةالتسطيحيّ 

ا ما موقع   ، معناه، أنّ ضاريّ ما من كياننا احل اخللل من موقع   طروّ  ى أنّ ر  ملشكالتنا، تـ   والديناميكيّ  الطابع البنيويّ 
طلق من ، فهي يف احلقيقة تنة، وإن بدأت من موقع معنّي ضاريّ ة احلاملشكل ا وحيتاج إىل إصالح. إنّ ا فاسد  ل ثغر  يشكّ 
 ال حّت  ،األنسباخللل يتصيد املواقع  . وقد تصمد أطرافها اليت تستجدي قواها من آثار االستقواء القدمي، لكنّ املركي
ترشيح الثغر األنسب لفرز أو  ة  مستعدّ  يف حلةة احنطاطها التارخييّ  ل منها، وجيد البنيةكي يتسلّ   ،األضعفنقول 

 ،ا املدخل الفاسد أو الضعيفمدخل اخللل هو دائم   ب اخللل. وال ميكننا القول، بأنّ على تسرّ  والعامل األكثر لياقة  
للبنية حلةة  يف البنية. وكما أنّ  ة  ا مع مركي البنية. ما جيعله اجليء األكثر ديناميّ بل قد يكون املدخل األكثر انسجام  

 تنفرز من خالله تخارج األزمة. إنّ  تنفرز من خالله مداخل األزمة، فكذلك للبنية حلةة انطالق تارخييّ  احنطاط تارخييّ 
 على هذا األساس. وهنا تبدو املسافة بني السؤالني ر أزمة إاّل ة بامتياز. وال ميكن تصوّ مشكلتنا هبذا املعىن؛ بنيويّ 

 لو نا حّت م انآخر، زما أنّ فنا أو أسباب تقدّ إىل أسباب ختلّ جه السؤال ، إذ مل يعد من املفيد يف شيء أن يتّ واضحة  
ب ة، تتطلّ م انآخر بصورة ميكانيكيّ استحضار أسباب تقدّ  م ملا أفلحنا، إنّ ل طريقة انآخر يف التقدّ حاولنا متثّ 

حلوله املمكنة. اته و عصر معطياته ومشاكله وديناميّ  ن لكلّ ماهتا وعالئقها. واحلال أمقوّ  ة بكلّ استحضار حلةة تارخييّ 
 الذي نقيم عليه وعينا باألشياء. عريفّ ، هو مدخل وعنوان للنمط املإعادة صياغة السؤال األرسالينّ إصرارنا على  ولعلّ 

ا، ا أيديولوجي   نيوع  هم إاّل ة للنهضة، اللّ ا عن اإلمساك بيمام األسباب التامّ نفسه بات عاجي   إذا كان املنةر الغربّ 
نعتقد  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن نا يف ضوء أطروحة ال. إنّ جد على اذهامش على طول اخلطّ فكيف بنا حنن من يو 

 إنّ  ا من صلب تلك النهضة نفسها. بل وإن كان أصحاهبا، حّت متام   حمرزة   حماولة من هذا القبيل، لن تكون كلّ   أنّ 
. فهذا ال حمالة ، ألخفق يف ذلكالتبسيطيّ  ي  ل  الع  ة أخرى على أساس هذا املنةور الغرب لو أراد أن يقوم بالنهضة مرّ 

يفعل أكثر من توصيف ، مل ة لقيامها يف اجملال الغربّ ة واألسباب املوضوعيّ خني للرأمساليّ ماكس ويب وهو من أبرز املؤرّ 
ا. على الي  يف غاية التبسيط؛ كن بروتستانتيا وستكون رأمسهي  من الغمو  واإلعجاز. فاملسألة إذ ا وضع على أساس



 

 

شرح أسباب هذه ن  وإن عجي عيف التبسيط حّت  ، يصبح األمر غاية  واإلحصائيّ  أساس هذا الربط املورفولوجيّ 
. ولذا، كان ا عن حلةات ختارجها التارخييّ د والالوعي للبىن، سحث  ه أخطأ الفعل العميق واملعقّ ة. ذلك ألنّ العالقة الوظيفيّ 

ة جعله  األسباب الديناميّ يف تبنّي  ة أو غريها، حيث الفشل املنهجيّ ة الكالفانيّ تقشفيّ ا أن يعيو ذلك إىل القيم العبث  
 . يرى يف النتيجة مقدمة  

با و ة اليت شهدهتا أور الت واإلصالحات الدينيّ ، ليست التحوّ ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن ففي ضوء أطروحة ال
السؤال املطروح هو،  ألنّ و للبنية يف عنفوان تخاضها.  رج التارخييّ يف بداية النهضة، سوى تعبري عن إحدى مراحل التخا

 من األمناط ة األخرى شهدت أشكاال  ضاريّ إن كانت الثقافات تتقاسم املبادئ نفسها، وإن كانت الكيانات احل
صنع املعجيات ت   ا؛ ملاذا القيم نفسهامفتوح   السؤال يةلّ  تعبري رودانسون، فإنّ  على حدّ  Capitalistiquesة يّ الرأمسال
، وىل االعتبار إىل عالقة القيمة بالنسق، فالنسق يف حلةات ختارجه التارخييّ ختفق هناك؟ تعني حينئذ أن ي  و  هنا فيها

ق الكثري ة وحيقّ  من القيم ينتج الكثري من املردوديّ ة، يفسح اجملال لفعل القيم، حيث جتد قليال  ته البنيويّ ويف أوج ديناميّ 
، ، يعيق الفعل القيميّ نيا، حيث النسق يف حلةات انيوائه وانكماشه التارخيي  من اإلجنازات، والعكس صحيح أيض  

ا. هنا تغدو القيمة يف الفعل والعمل ودحصيل وسائل الدفع للبنية سة ال تنتج شيئ   متكلّ ا من القيم يف بىن  حيث جتد كثري  
إّنا مغالطة   ،نساق والكيانات هنا أو هناكك بوسائل وطرق انتها  األفنا ملاذا التمسّ ، عر إذ اتها. ناميّ يبغية دحقيق د
ات النهو  يف حلةة من اللحةات أو يف جمال ة من ديناميّ حمض مغامرة محقاء؛ حيث ما يبدو ديناميّ  كبى؛ بل إّنا

ة، ليس هي قيمة الديناميّ  حيّددالذي  ة. ألنّ يديّ ة ال جتدة ختليفيّ ة ما إىل ديناميّ ل يف حلةة تارخييّ من اجملاالت، قد يتحوّ 
م انآخر البحث يف أسباب تقدّ  من حيث جناعتها داخل النسق املخصوص. هكذا، فإنّ  من حيث هي، بل هي

يف كيانه، كما فعل رفاعة الطهطاوي يف "ختليص اإلبريي يف تلخيص باريس" أو  ة  اجتماعيّ صار ظواهر  ،بتوصيف ما
ة زما يبهر النفوس ويبعث فيها احلسرة تلو األخرى داخل هذا الفضاء قت املتعة البصريّ حيثما دحقّ صار حديث الركبان 

ية للبحث عن شروط ل إىل أمارة حمفّ احلديث املدهش سحقائقه وإجنازاته؛ أجل، فال معىن لذلك، إن مل يتحوّ  الغربّ 
دة وقوانني صائرة خر، بل هي معطيات متجدّ عة يف خيائن انآد  و  مساطري يف مدونات م  كة ليست  النهضة التارخييّ 

شديد  دة لنةام عامليّ من معادلة معقّ  أو استثناء   وتعقيدات متكاثرة. فالنةر إىل النهضة كما لو كانت كياناتنا معيولة  
ة مليّ زمان ذها وال مكان، وفراديس تخ ، ملدائن ال- اليوتوبيا -ة، أو النيوعات التعقيد، هو ضرب من األحالم اليقةويّ 

 من هندسة اخليال.



 

 

، يف ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن ة ألطروحة الّددالكبى واملعايري احملطر األ   هنا: ما هي والسؤال األخري ها
 البديل؟ عريفّ ضوء النمط امل

أو  به يتقّوممفهوم مفاد  ، تقوم على مفهومني متكاملني: لكلّ ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن أطروحة ال إنّ 
 وسطّية، الذريّ ، هو النةر إىل اإلسالم كتعاليم. ومقتضى التجديد اجلضاريّ احل تبيّن مقتضى ينهض عليه. فمقتضى ال

احلديث واملعاصر. وهذا  سالميّ اليت سادت يف الفكر اإل تلفيقّية غري املعاين اللكليهما معىن   يف النةر والعمل. على أنّ 
 وحة.القيمة املضافة ذهذه األطر  حيّددما 

 حضاريّ ال تبّني: الًل أوّ 

 تتحّدثة، اليت اهات االنرتبولوجيّ على غرار ما حيدث داخل بعض االجتّ  غامضة   دعوة   ضاريّ احل تبيّن ال نعين بال
وليس  ثقايفّ عن خليط وأمشاج التقاليد والعادات واألذواق يف حضارة ما أو كيان ما. فمثل هذا املنةور هو منةور 

ال حيمل  اجتماعيّ مطلب كيان  جمّرده إنّ  -ف بني الثقافة واحلضارة خرى نرفض ذلك اخللط املتعسّ ة أومرّ  -ا حضاري  
 أو حيب ،هنا اه حركةتتبنّ ليس مسألة شعار أو عنوان غامض  ضاريّ احل تبيّن ال . إنّ للنموّ  رسالة  ال و  للتقّدما مشروع  
مه للقارئ الكرمي، كما نقدّ   ضاريّ احل تبيّن ال ا. إنّ عبث   اماأليّ أو عناوين لكتب وندوات ومؤمترات متأل الدنيا هذه  هناك،

 تني:يفر  علينا مهمّ 

 .ثقايفّ وما هو  حضاريّ ا بني ما هو ا وحامس  ا دقيق  األوىل: متييي  

ته وهتذيبه مع ضرورة استمراريّ  - طبيعيّ املرتكي على اخلطاب ال ا: االنتقال من مستوى اخلطاب الدعويّ ثاني  
 ة.؛ الدعوة الشموليّ ضاريّ إىل مستوى اخلطاب احل - ضاريّ احل تبيّن اخلاضع لسياسة ال لنسق العامّ واستدماجه ضمن ا

. وثرة هذا الفصل و"وحوار احلضارات" "املفارقة واملعانقة" كتابينالنا فيها القول يف  ا فصّ األوىل، فقد كنّ  هّمةا املفأمّ 
غايته إحراز السبق  ضاريّ احل تبيّن يف الوجود. بينما ال غايته إحراز احلقّ  ثقايفّ ال تبيّن ى يف كون التتجلّ  واملفهوميّ  املنهجيّ 

 بالسبق يف الوجود ال يف حمض الوجود. يتقّومته قيمة اإلنسان وشرف إنسانيّ  أنّ  يف الوجود. وال شكّ 

ما  ل فيها أنّ لة، غاية القو الثانية، فسيجد القارئ ذها ضمن حمتويات هذا الكتاب تقريبات شبه مفصّ  هّمةا املوأمّ 
 ف الشرعيّ ة لدى املكلّ ريّ بني أيدي املسلمني اليوم من أفكار وتعاليم هو منجي من حيث كفايته لتحقيق املعذّ 



 

 

 هق وخالفة األر  على أسس أقوم. إنّ ة والتفوّ بإعداد القوّ  ، املعينّ جتماعيّ ة لدى املكلف االريّ ، وليس املعذّ الشخصيّ 
هذا  رة  متحضّ  دة  متجدّ  ة وكفى. لكن ما جيعل اجلماعة املسلمة ناهضة  ا بريء الذمّ ما من شأنه أن جيعل املسلم مسلم  

 شأن آخر، وهو موضوع أطروحتنا الرئيس.

اجتماع أن  جيل ويف كلّ  حلةة ويف كلّ  نا نستطيع يف كلّ اإلسالم يف صورة تعاليم، معناه، أنّ  إىل اختيالدعوتنا  إنّ 
 املطلوب دحقيق على أنّ بات ذلك اجليل أو ذلك االجتماع. يف ضوء متطلّ  س عالقات جديدة مع هذه التعاليمنؤسّ 

ص ة لوضع التشخّ ة هي خطوة منهجيّ ة االختياليّ ة. وهذه العمليّ ذهذه التعاليم بعدد األنفاس اجلماعيّ  تكييفات تختلفة
ة، باهتا التارخييّ سها زمركّ ال بشرط تلبّ  أو لنقل التعاليم ،ة إىل التعاليم املاهويّ ذهذه التعاليم بني أقواس، وصوال   التارخييّ 

قة يف حالة من تها اخلاّل ق تكييفانيّ قبل إعادة تركيبها زما حيقّ  ا،الوسيلة الوحيدة للقبض على مناطاهتا ومقاصده
 وإن كانت تلك األسيقة تصلح  فالتعاليم هنا يعاد بناء الصلة هبا خارج أسيقة املاضي؛ حّت  االستئناف املستدام.

لصاحل اجلماعة  الفاعل وليس التناظر السطحيّ   زما تساهم به يف إقامة ضرب من التناظر احليويّ ال قيمة ذها إاّل  كأمارة
ة ة املكلف املسلم وبني خطاب منتهاه بناء أمّ ريّ ملا بني أيدينا من خطاب منتهاه دحقيق معذّ  متييي ا املعاصرة. إنّ 

وأدخله يف دوامة من  ،ا إىل إضعاف الكيان املسلمى دائم  لط أدّ ة، ليس دعوى ال جدوى منها. فمثل هذا اخلحضاريّ 
 والتناقض.  توتّرالصراع وال

ر" يف ذيل عنوان كتابه "حنو د قطب، بأن ال جدوى من أن نضع ضميمة "املتحضّ لقد رأى املرحوم الشهيد سيّ 
، يصطدم ةه الدعوى الشاعريّ صدق هذ إنّ  ر.نة ملفهوم متحضّ يف نةره كافية ومتضمّ  إسالميّ ف ."إسالميّ جمتمع 

 ة إىل حدّ ة يف صيغتها القطبيّ سالميّ ة اإلة. وقد أظهر لنا "طالبان" ودولتها القائمة على فكرة احلاكميّ باحلقائق التارخييّ 
ة يّ ة الفردفون برسم اإلسالم املبئ للذمّ م كانوا يتصرّ ذلك ألنّ  أ منوذج لدولة اإلسالم املعاصرة.موا أسو م قدّ ما، كيف أنّ 

. ولذا ليم التفريق بني رة احلاملة ملشروع نضويّ ة املتحضّ ة اجلماعيّ برسم اإلسالم املبئ للذمّ فيه ف فيما ينبغي التصرّ 
الذي يساهم  معها. وإنّ  تلّقية تعاطي املة، هو كيفيّ سالميّ ة على التعاليم اإلضاريّ الذي يضفي الصبغة احل . إنّ عني نيامل

من استحضار مفهوم  اإذ   بدّ  ؛ فالتلّقيالتعاطي مع هذه التعاليم، هو اجملتمع أو امليف استمرار منط من أمناط 
 فيما حنن بصدده. تلّقيسوسيولوجيا ال

 



 

 

 جذريّ ا:التجديد الثانيً 

 يّ قوامه املنةور العل   معريفّ منط  احلديث واملعاصر االستناد إىل سالميّ لقد اعتاد املشتغلون على الفكر اإل
تراهن على إجناز قطيعة مع هذا  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن أطروحتنا يف ال ا. وزما أنّ أحملنا آنف   كما  امليكانيكيّ 
نه من بالصورة اليت متكّ  سالميّ اجلامد، واملغالط والذي أثبت فشله يف مقاربة األزمة وتقدمي الفكر اإل عريفّ النمط امل

مفردة من مفردات هذه األطروحة؛ زما يف ذلك،  هذه القطعية يف كلّ  مالمسة ه يتعنّي يات العصر، فإنّ االستجابة لتحدّ 
 ا مع اخلطاب الذي هو قيد النقد.ا مشرتك  العناوين واألطر الكبى اليت تبدو للوهلة األوىل أمر  

ا أكثر مّ  وديناميكيّ  ، من حيث هي مفهوم جديلّ وسطّيةى، هو الم ذهذا النوع من التجديد املتوخّ مقوّ  أهمّ  ولعلّ 
هذه األخرية هي زمثابة اختيار ملنيلة بني املنيلتني. مثل هذا  ، أنّ وسطّيةم دعاة الني. لقد توهّ هو متوقع بني أقصي  

ة، ة. ومن ثّ حمّددات متجاورة غري متداخلة، تلتقي عند ختوم ر، هو بالنتيجة، اختيار يرى إىل القضايا كثنائيّ التصوّ 
الناظر يف هذه الدعوة،  . لعلّ وسطّيةأمر أقرب إىل التلفيق منه إىل ال يكون أفضل املواقع ما قارب التخوم. وهو

 ني:على ومه   سيجدها قائمة  

املذكورة؛ أي  وسطّيةالوقوف عند التخوم هو عني ال ون بأنّ يتومهّ  وسطّية. فدعاة الالوسط الواقعيّ  خطاءإل: األوّ 
 السطحيّ  تبيّن لكن مثل هذا ال خري األمور أوسطها. على ما جاء يف األثر: أنّ  قليل من هذا وقليل من ذاك. بناء  

ف ا، بل هو تطرّ ط  اإلقامة يف التخوم ليس توسّ  ة". إنّ انآية الكرمية: "خذ الكتاب بقوّ  يتعار  مع نصّ  وسطّيةملفهوم ال
 ا.ي  ا ال إفراطا تفريطي  تطرف   وسطّيةقسم، تلتقي عند هذه التخوم؛ هبذا املعىن تصبح ال بامتياز. فنهاية كلّ 

العقل  يف أنّ  ، وليس كتجادل بني طرفني. وال شكّ كتموقع بيينّ   وسطّيةيرى إىل ال العقل امليكانيكيّ  الثاين: إنّ 
ى بشكل فةيع يف تناول هذا . وهذه املعضلة تتجلّ ال جديلّ  املعاصر، ميكانيكيّ  سالميّ الغالب على جممل الفكر اإل

 غريها.و  ،الثابت واملتحول ،الرتاث واحلداثة،ضه؛ مثل األنا وانآخراليت تعرت  شكالّيةات اإلالثنائيّ  الفكر لكلّ 

ات متداخلة بقدر ما هي طرف منها حول نفسه، وليس كجدليّ  ات يتجوهر كلّ ه يتعاطى معها بوصفها ثنائيّ إنّ 
ريف معادلة، هي حصيلة جتادل بني ط ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن يف ضوء أطروحة ال وسطّيةمفهوم ال متخارجة. إنّ 
 ني.ا يف التخوم الفاصلة بني طرف  ا بيني  ليست متوقع  



 

 

، حيث سنستعر  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن سة ألطروحتنا يف الد أهم األطر واملعايري املؤسّ هنا تتحدّ  وها
  ات التالية:ا من صورها من خالل الثنائيّ بعض  

 ؟ثوريّةأم  إصماحّيةهل أطروحتنا 

زما يوحي إليه العنوان املذكور، حيث  ،وسطّيةيناقض مفهوم ال ذريّ احلديث عن التجديد اجل أنّ  قد يبدو للبعض
" هبذا املنةور الذي ذريّ نا ال ننةر إىل مفهوم "اجلف. واحلال، أنّ وما هو متطرّ  جذريّ سادت املالزمة بني ما هو 

 حضاريّ  تبّ  ب. وعليه، فال نضة إاّل يف الفعل اإلجيابّ ة" حالة قصوى ذريّ "اجل . إنّ امليكانيكيّ  عريفّ حيتكم إىل النمط امل
ويعيد إنتاج عالقته مع املفاهيم  ،ب زوايا النةر ويقلّ ويغرّي  ،تهبرمّ  عريفّ يستهدف اإلطار امل جذريّ وجتديد  حقيقيّ 

ة للنسق يف سياق لضروريّ على تفعيل الذات ودحقيق الدفعة ا األكثر قدرة   عريفّ والتعاليم واحلقائق وفق ما ميليه النموذج امل
ا، ليس معناه أن متسك العصى من الوسط أو تأخذ باليسري من  تكون وسطي   . فأن  البحث عن حلةة ختارجه التارخييّ 

خفض جناح  ا إىل حدّ تكون رؤوف   ني. كأن  ف  طرف يف إطار جتادل الطر   طرف، بل املطلوب األخذ باألكثر من كلّ  كلّ 
 لومة الئم يف موارد االنتصار للعدالة. أن ال تأخذك يف اهلل ا إىل حدّ إلحسان، وشديد  من الرمحة يف موارد ا الذلّ 

ين، بل ني متدابر  ا، ال بوصفها مفهوم  زمقولة اإلصالح والثورة مع   ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن تقبل أطروحة ال
ا كان إصالح. فمسلسل اإلصالح أي  ال ثورة من دون و ني متكاملتني. فال إصالح من دون ثورة، بوصفهما وظيفت  

 ة. فاإلصالح حيتاج إىل ثورات يفجذريّ ة و اه إحداث نقالت طفريّ مستوى عمقه، هو تأسيسات وتراكمات يف اجتّ 
. هبذا املعىن إصالحّيةسات االثورات دحتاج إىل مراكمات وأس ة، كما أنّ عرفيّ ويف األطر امل املفاهيم ويف املنةورات،
. فاجملتمعات دحتاج إىل إصالحات صالحّيةاإلة العمليّ  اللحةة القصوى يف الثورة ما هي إاّل  نستطيع القول، بأنّ 

م. الت جديدة وأمناط حديثة من التقدّ لتحوّ اجملال وترو  املراحل ل ثورة هي زمثابة قطيعة تؤهّ  وثورات مستدامة؛ كلّ 
الثورات اليت ال تفتح اجملال أمام  ة. كما أنّ ال قيمة ذها البتّ  ة  معرفيّ و  ة  ثقافيّ و  ة  اجتماعيّ  فاإلصالحات اليت ال تنتج ثورات  

 ة االجتماعكالمها جدليّ   ، حينما ال يصبح اإلصالح والثورةوهبذا املعىن .اكبري    تصبح وباال   ،ةإصالحات حقيقيّ 
ثورة سوى كما يقال، كما لن تكون ال  خضراء "طحالب" جمّردأكثر من حينئذ اإلصالح لن يكون  املستدامة، فإنّ 

 ة.جتماعيّ ة واالثقافيّ وال علمّيةفقط وفقط بدميومة إصالحاهتا وثوراهتا ال احلضارات تستمرّ  "مفخرة للعبيد". إنّ  جمّرد

  



 

 

 لالثابت والمتحوّ 

ت الفكر حماوال ة، كلّ احلديث، يف صيغته القطبيّ  سالميّ "الثبات". وقد اعتب اخلطاب اإل إشكالّيةقنا إىل نشأة تطرّ 
هنا، من جرف فكرة الثبات وتعميم  من ها ي اي آتالتحدّ  تعتب . فهيجلرف فكرة الثبات ةا هي ملحمة تآمريّ إمنّ  الغربّ 

ة ثّ  ون يذكرون بأنّ ، ال يفتؤ سالميّ ا من منتجي اخلطاب اإلبعض   ل. ولكن بعد فرتة من الصراع رأينا أنّ فكر املتحوّ 
ا قد أفاده هؤالء من ا مّ ة هي أيض  هذه احملاولة االلتفافيّ  من أنّ  ل. وعلى الرغمقسمني من احلقائق: الثابت واملتحوّ 

ة الثابت ه مل تكن الغاية من االعرتاف بثنائيّ لوا العامل إىل ظواهر ثابتة ال حراك ذها، فإنّ ، بعد أن حوّ لب النقاش احلادّ ص  
 ،من ذلكبل كان اذهدف  -ية هذا اخلطاب يف بن واملكروه واالستثنائيّ  العرضيّ  -ل اجملال أمام املتحوّ  فتح   لواملتحوّ 

؛ أي امليكانيكا ا فكرة تنتمي إىل عامل ما قبل قانون القصور الذاتّ ا أنّ التنفيس عن فكرة الثبات اليت بات واضح  
واقع عليه  ة. وهذا ما يدلّ ة النسبيّ باألفكار واملفاهيم احلركيّ  اليت جاءت مفعمة   علمّيةة، وما قبل الثورات الالنيوتونيّ 
ا حيلة . إنّ ا، بل اكتفوا بالتعاطي معها على أساس ثانويّ ا جدلي  ة املذكورة حيث مل يتعاطوا معها تعاطي  الثنائيّ 

 . ل العرضيّ أمام بعض أشكال التحوّ   واستثناء  م فكرة الثبات بفتح اجملال قليال  لالنفالت من آثار تضخّ 

من أكب حراس "الثبات"، ما جعله يلحق بفكر آباء الكنيسة ا املعاصر واحد   سالميّ هذا جعل من الفكر اإل كلّ 
م يف الغرب. وقد كان من ر والعلم والتقدّ هم ثورة التحرّ الذين قامت ضدّ  أولئك ،من أوسع األبواب نياليونان والالتينيّ 

آباء  أنّ  ال ننس  ياء زمدى خضوعها للثبات. و ح قياس شرف األشأصب   آثار الفكرة املذكورة، واستبدادها باألذهان، أن  
 ، كانت قد وقعت يف هذا االعتقاد العقيم. ولعلّ وسطّيةة السالميّ والقسم األعةم من الفلسفة اإل الكنيسة الآلتني

وأوروبا يف ناية  الوسيطيّ  سالميّ اإل العامليف  السقراطيّ حقبة التأثري ما بعد  لتا مثّ ، هو أنّ االسبب يف ذلك متام  
ا خ أيض  البحث يف مفهوم احلركة كما اكتمل تعريفه مع أرسطو الذي أرّ  احلديث. إنّ  عصرالالعصر الوسيط وبداية 

ك هبذا اه حنو الكمال. فاملتحرّ ة إىل الفعل. ما يعين االجتّ ا خروج من القوّ هو أنّ  ،"سقراطيّ  -مقابل "الـ ر احلركيّ للتصوّ 
أشرف، باعتباره  ثابت، الواصل، الكامل، هود على نقص الوجود. فالاملعىن هو طالب كمال. وطالب الكمال يؤكّ 

ر هبا االنقالب على هذا التصوّ  املرحلة اليت تّ  ة هيعن الكمال أي عن احلركة. لقد كانت النهضة األوروبيّ  ي استغنم  
قبل ما  با الناهضة عالقتها بالفكر اإلغريقيّ و ة. لقد أعادت أور ة الالتينيّ سته الرشديّ ، والذي كرّ األرسطيّ  الفلسفيّ 



 

 

با الناهضة فكرة احلركة و ة. لقد اكتشفت أور من حسناته القول باحلركة الشموليّ  لعلّ بسيئاته وحسناته. و  السقراطيّ 
 الشاملة. 

 إاّل  احلداثة نفسها ال تكاد تستقرّ  قصة قدمية بني احلداثة وفكرة الثبات، مادام أنّ  جمّردومل تكن املعركة يومها 
ت فةاعة جتلّ  ه دعاة الثبات املطلق، حيثا وقف ضدّ ا جديد  ا. بل كانت اكتشاف  بافرتا  منةومة من الثبات أيض  

س. بعض املشتغلني على الفكر ذلك باسم الثبات املطلق واملقدّ  ذلك يف حماربة العلم ومالحقة العلماء، وكلّ 
من حيث  ي اا شرف اجلوهر آتا اعتبو للحركة. وقد خدعوا ملّ  ر األرسطيّ وا حمكومني هبذا التصوّ املعاصر، ظلّ  سالميّ اإل

م هذه النقلة إىل ما تعلّ  دنا لسنا بصد، أنّ تها. واحلقّ ة األعرا  قبال اجلوهر آتية من حيث حركيّ خسّ  هو ثابت. وأنّ 
نفسه  سالميّ . فقد شهد العامل اإلة نفسهامن احلداثة الغربيّ  سالميّ واإل ة يف الفكر العربّ قبل الفلسفة السقراطيّ 

 ة  فرديّ  ت  ت حماوالها ظلّ لكنّ  ة اليت شهدهتا هذه املرحلة.يع إلعادة النةر يف بعض املقوالت الكومسولوجيّ حماوالت ومشار 
قت مع بعض األعالم يف ة اليت دحقّ عرفيّ قيمة الثورات امل د على أنّ ا، مل توجد يف مرحلتها املناسبة. من هنا، نؤكّ جد  

ا وجدت يف جمال يعيش تخا  قيمتها، أنّ  إحداث التغيري، بل إنّ ت إىل ا أفكار أدّ ة ليس يف أنّ النهضة األوربيّ 
نا ا. إنّ ة يف كيان غري ناهض رأس  جمّردا أفكار ت عن كيان ناهض، وليس ألنّ ا عبّ ا أفكار كبى ألنّ النهضة. إنّ 

 على أكذوبة، أنّ  ا نقففقط، ملّ  "ةقبل ـ سقراطيّ  ة غري مسبوقة إىل أحضان الفلسفة الـ "ماث عن نقلة أوروبيّ نتحدّ 
فها بعض الباحثني العرب؛ دون أن ة اليت تلقّ ة انتهت مع ابن رشد؛ الفكرة املغالطة الرينانيّ سالميّ ة واإلالفلسفة العربيّ 

يفوق ق يف الفلسفة ما بوصفه مل ميلك أن حيقّ  سالميّ واإل العقل العربّ  ة ضدّ يعوا خطورهتا أو أبعادها التهكميّ 
ت إلينا، ف محار الشي  يف العقبة. ليعود األمر إىل ما كان عليه؛ بضاعتنا ردّ ؛ توقّ هاهنا استيعابه ألرسطو، حيث

، وفية ذهذا العقل الذي ال يسمح بالتجاوز إىل غريه؛ ا على املنت األرسطيّ ة بوصفها شروح  ولتصبح قيمة الرشديّ 
  مرّ  أنّنا مدينون إىل ذلك احلكيم الذيلى إصرارنا ع عننا فالفلسفة نبتت يف الغرب وينبغي أن تنتهي إليه. لقد عبّ 

 "ما بعد وهو من غار بالقول الفلسفيّ  ،ما ذكر امسه قلّ  إىل حدّ ،ةسالميّ ة واإلكطيف باهت يف تاري  الفلسفة العربيّ 
ا األخري ا كان هذملّ ، وهريّةأعين مال صدرا الشريازي مبدع احلركة اجل ،ل وانآنا يف األوّ ا مل جند له نةري  " غور  الرشديّ  -

ورزما ال زال قسم من  بقليل،ة وما بعدها ا يف كثري من األمور قبل قيام النهضة األوربيّ سبق   قا ليمانه، بعد أن حقّ سابق  
 ل. أفكاره اليوم يغري زمييد من التأمّ 



 

 

إىل آفاق  الكومسولوجيّ  م هبذا املنةور الفلسفيّ صدرا هذه العودة إىل ما قبل سقراط، ليعود ويتقدّ  ق ماللقد حقّ 
فحسب، بل ما مل  واإلشراق األفالطوينّ  ، يف حماولة غري مسبوقة، ليس يف اجلمع بني البحث املشائيّ واسعة من النةر

بني الفلسفة ما  مدهشة   ق مصاحلة  هذا الفيلسوف الكبري استطاع أن حيقّ  هو أنّ  ،اء مال صدرا الشريازيّ يلتفت له قرّ 
جعل  ففي البدء م فكرة احلركةيتعم صدرا، حاول مال ة الثانية. لقدة األوىل وإشراقيّ يّ بني ماد ،ة وما بعدهاقبل السقراطيّ 
أن  ،صدرا بذكاء حادّ  ا ال جدوى منه. بل لقد قصد مالا أو أمر  مجيع األعرا  التسعة. ومل يكن ذلك عبث   احلركة تعمّ 

وما زال هذا األخري يقيم الباهني على وقوعها م بوقوع احلركة يف كافة املقوالت التسع، ة تسلّ سالميّ جيعل الفلسفة اإل
  مضى إىل الشوط األخري، ليجعل من حركة األعرا  أخصر مسالك الدليل على وقوعها يف اجلوهر. إنّ هاهنا، حّت 

يف  ه ثورة، بل إنّ ا على املستوى الفلسفيّ ا تارخيي  ل فقط حدث  صدرا، ال يشكّ  اليت انفرد هبا مال وهريّةالقول باحلركة اجل
 ل أبرز دليل على أنّ ، شكّ سريّ  ا كموكب جنائييّ صامت   ا كهذا، مرّ ا ضخم  ا على أن انقالب  شاهد   ، ظلّ عريفّ النمط امل

شبيه باالنقالب كهذا ب على انقالب   على اإلحساس زما ميكن أن يرتتّ حّت  ة مل تعد قادرة  االحنطاط يتآكل عقل أمّ 
 ته. فكرة الوجود برمّ  ه انقالب ميسّ ل، ألنّ ه انقالب أعمق وأمش. على أنّ الكوبرينيكيّ 

ة وإن كان له تأثري غري مباشر على ق بانقالب يف املنةومة الشمسيّ يتعلّ  يف حني، أن االنقالب الكوبرينيكيّ 
 فيمن جاؤوا مل يستوعب يف جيله وال حّت  الذي منتهى االنقالب الصدرائي ة اإلنسان نفسه يف الكون. إنّ موقعيّ 

ك ك، تتحرّ األعرا  إذ تتحرّ  ك. إنّ ة املتحرّ ة الثابت وخسّ كان قد نسف أشرفيّ   ،يف كونه هبذا القول بعده، يكمن
. وما جوهريّة. لكنها يف اجلوهر، هي حركة عرضّيةهتا؛ أي أنا حركة هي من جنس مقوال عرضّيةباجلوهر. فاحلركة ال

، يف األعرا  هو اجلوهر نفسه، فإذ ا مصدر احلركة . وهكذا زما أنّ وهريّةللحركة اجل  جتل  وقوعها يف األعرا  إاّل 
ا لألعرا  ال للجوهر. أمل يكن فكر كهذا ة من مجيع اجلهات. هبذا املعىن يصبح الثبات شأن  أشرفيّ هي ة هاهنا األشرفيّ 

 هذاليلي ذاته؟ بل، أمل يكن فكر كسلطة آباء الكنيسة، لكان مصري صاحبه، مصري كوبرينيك وغا فيما لو نشأ يف ظلّ 
ا خيتصر بأوروبا نفسها مسرية قرون من احلراك الشروط اليت حكمت انطالق النهضة، أن يكون منطلق   لو نشأ يف ظلّ 

 ؟ةة والرشديّ ص من األر سطيّ البطيء قبل أن تتخلّ 

الثابت  مثنويّة ، نراهن على هذا املفهوم يف حلّ ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن وحنن يف سياق أطروحة ال
، اليت بقدر ما تثبت اجلوهر تثبت حركته. وهبذا فقط وهريّةه، لصاحل احلركة اجلكلّ   عريفّ ل، بتغيري النمط املتحوّ وامل



 

 

ة الثابت ال تؤمن بالثبات املطلق والشامل، وال بثنائيّ  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن أطروحة ال نستطيع القول؛ إنّ 
 املتحول".ا تؤمن بفكرة "الثابت ل، بل إنّ واملتحوّ 

 ة الموجودةر للمشاريع الفكريّ تنكّ تهل أطروحتنا 

 سالميّ والتنةري يف الفكر العرب واإل هذا املعرو  األيديولوجيّ  كل    ذريّ ، والتجديد اجلضاريّ احل تبيّن تعتب أطروحة ال
ة املطلوبة ة والديناميّ وى الفعاليّ للدفع بالنسق إىل مست ة  اه بلورة اخليارات األكثر حيويّ يف اجتّ  ة  ضروريّ  املعاصر، مراكمة  

ا ، بل إنّ عي صياغة احللّ ا ال تدّ أطروحتنا ليس فقط أنّ  . إنّ اه ختارجها التارخييّ لفر  املخا  على البنية ودفعها باجتّ 
لول من احل ا ال ترى أنّ وحده الكفيل بإمناء اخليارات وبالتايل دحريك البنية اجلامدة. بل إنّ  النقاش احلرّ  إغناء تعتب

ع يف اليمان وبشكل غري متوقّ  احللول تأت بغتة   حصيلة نضج البىن. إنّ يف حقيقتها شأن دعوة أو خطاب ما، بل هي 
ميعاد وشكل  حيّددالذي  - الالوعي –وفعلها  ،ا حصيلة ما ينتجه االنتةام املاكر للبىنويف الشكل واحملتوى؛ ألنّ 

 ذها. التخارج التارخييّ 

ال يف دحديد حلةة  د هاهنا، يف الفعل الرتاكميّ وعينا يتحدّ  نّ العمل ومراكمة الفعل. أي إ ،يوما الفاملطلوب منّ 
سوء تدبري العالقة بني الوعي والالوعي، وانتهاك األدوار  أو تعيني مداخل احللول وتخارج األزمة. إنّ  التخارج التارخييّ 

ى خيبات يف أرقى حلةات تفاعله، ال يتعدّ  سالميّ واإل عربّ شأنه أن جيعل من العقل ال نة بينهما موالوظائف التجادليّ 
ته يّ اتفاق واختالف أطروحتنا مع هذا احلطام املعرو  تكمن أمهّ  . ومن هذا املنطلق، فإنّ ة للوعي الشقيّ األمل التارخييّ 

ة. ومع عرفيّ ختيارات املللفكر والنةر ولال طبيعيّ ة ومحاية مسارات الرتاكم الاحلياة الفكريّ  استمراريّةيف إصرارنا على 
املعاصر، حيث ميكننا  ة من أهم األطاريح اليت أنتجها الفكر العربّ ذلك، دحتفظ أطروحتنا بوجهات نةر ومسافة نقديّ 

 إمجاذها باختصار شديد يف انآت:

روي. فهو يف لعبد اهلل الع نها املشروع النقديّ فق أطروحتنا مع الكثري من األفكار والتحليالت اليت تضمّ ـ تتّ  1 
ة كما هي من دون شروط ة الغربيّ وأحد املستوعبني األذكياء لليباليّ  ،نةرنا واحد من أبرز دعاة النقد األيديولوجيّ 

ة نا خنتلف معه يف رؤيته املثاليّ . لكنّ سالميّ واإل العربّ  جتماعيّ واال ثقايفّ لعني على خفايا التاري  التذكر، وأحد املطّ 
ا، حيث تستبعد فكرة ا" وسحري  ا أنطولوجي  "قوام   ة اليت ختلع على املنةور التارخياينّ ختياليّ ة، ولنقل االالتبسيطيّ 
يستبعد   هة. إنّ ه هبذه النيعة التوتاليتاريّ تبّنييف  ون صعوبة  ون األصليّ  أولئك الليباليّ قد جيد حّت  جذريّ ة بشكل اخلصوصيّ 



 

 

خالص. ومثل هذا املذهب  . فحركة التاري  هي حركة وعي  -الالوعي – العوامل األخرى، زما فيها الفعل التارخييّ  كلّ 
 يف الفكر العربّ  ق آفة النيوع املثايلّ اخليار الذي يعمّ  ة، يةلّ ة التجريديّ ا كانت مسوغاته النةريّ الغايل، أي   التارخياينّ 

ه البىن ال فعل الوعي املباشر، أو لنقل إنّ لة هو فعل ه يف احملصّ حنو جتادل مع البىن، بل إنّ  لتاري لاملعاصر. ف سالميّ واإل
 ا يف النقاشات اليت سوف جنريها مع هذه األطاريح.تعبري عن ختارج البىن نفسها. وهذا ما سنقف عليه تباع   جمّرد

ة، قد ريّ لتاد على أوهامه التوتااجملمّ  ا من األسئلة احلرجة اليت يطرحها هذا الشكل من التمذهب التارخييّ كثري    إنّ 
فإن كان لنا  ة وأطروحة النقد امليدوج؛ات التطبيقيّ سالميّ ومشروع اإل اب عنها بشكل ما، مشروع نقد العقل العربّ أج

 .هاليس هذا مورد ،فهي وقفة أخرى ،معها وقفة

ة اليت طرحها مع فكرة الكتلة التارخييّ  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن فق أطروحة اليف السياق نفسه، تتّ  ـ 2 
ة الكتلة التارخييّ  نعتقد أنّ  أنّناد عابد اجلابري. هذا مع ة للدكتور حممّ ل عنوان األطروحة السياسيّ مشي، واليوم تشكّ غرا

الكتلة  ة. إنّ ة والنةريّ ة والفكريّ الصرف، بل يف مدياته األخالقيّ  أدىن من التوافق ليس يف مداه السياسيّ  دحتاج إىل حدّ 
يف مشروعه املوسوم بنقد العقل  النةر والعمل، وليس يف العمل فحسب. فاجلابريّ  ة هي ثرة ملراكمات يفالتارخييّ 
 سة جلماع العقل العربّ ا يف بنية عقل من هذه العقول املؤسّ ص  ا وتخصّ حمصور   والعقالينّ  ، جيعل املوقف النهضويّ العربّ 

بني   والتجييئ والتغليب. هذا الفصل التعسفيّ على قواعد التشطري ة يف النةر بناء  سحيث ال جمال لتحقيق الكتلة التارخييّ 
ق ل يتعلّ ؛ األوّ ني من النقد اجلابريّ ي بني مستوي  متيّ  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن النةر والعمل جيعل أطروحة ال

ذج و احملكوم بنم ،ق زمسامهاته املطروحة خارج مشروع نقد العقل العربّ ، والثاين يتعلّ زمشروع نقد العقل العربّ 
، ة  النهضة يف نةرنا هي موقف ويقةة داخل البىن كافّ  ة. إنّ ة واالستئصاليّ والنيعة التجييئيّ  توتّرمشحون بال أيديولوجيّ 

. كما ونون والعرفانيّ ون والبيانيّ ناهتا؛ فهي نضة يساهم فيها البهانيّ فواعلها ومكوّ  ة ما بكلّ وبالتايل فهي ثرة لقيام أمّ 
 عن العقل كفعل، إاّل  "أوملو"فكرة  تبيّن إىل  ده املنهجيّ ى عدم تقيّ  وإن أدّ ة للعقل، حّت ه الكالسيكيّ نا ال نوافقه رؤيتأنّ 
ا وال ييال يف جذري  ا مشروعه على املنةور املتجوهر والساكن للعقل، وهو موقف يكفينا أن شهد نقد   ه أقام كلّ أنّ 

 .سالميّ واإل قبل العربّ  اجملال الغربّ 

، ة  طوباويّ  عن البنية اخلالصة، نيعة   نات البنية، ويف ذلك البحث املضينّ جند يف هذا التشطري ملكوّ  أخرى، ة  ومرّ  
 عب فعل التجريد وال سبيل إىل بلوغها إاّل  ، يف األذهانتها، حيث ال وجود لبنية خالصة إاّل عت بواقعيّ مهما تذرّ 



 

 

 الرتاث اليوناينّ  م  س  بنية البهان اليت ت   حسب، بل إنّ احملض. ليس فقط من العسري أن نةفر ببىن خالصة يف الرتاث ف
قت هذه البنية دحقّ  ل وال يف الثانيةيف األوّ  ، حيث الةسفيّ فلو ة ة هي مغالطة تارخييّ وبالتايل عصر النهضة الغربيّ 

ضاف إليها ي عاصر،امل من آفات الفكر العربّ آفة ة، وهي ّردأخرى جندنا أمام حالة من املثل اجمل ة  ، مرّ اإذ  اخلالصة. 
النةر حاكم على  ألنّ  أشكال التقطيع والتجييئ؛ ، وهو أشدّ والتقطيع واالستئصال النةريّ  التغليبة آفة هذه املرّ 

ع بقدر من ة، أن تتمتّ سالميّ ة أو اإلة أو العربيّ ة الوطنيّ  على الشخصيّ ة، يتعنّي  تقوم الكتلة التارخييّ حّت  ،الفعل؛ ومن هنا
 والفصام النكد بني النةر والعمل. ،شكييوفرينياال

ة من حيث األفق الذي ة األركونيّ ات التطبيقيّ سالميّ مع اإل والتجديد الذريّ  ضاريّ احل تبيّن فق أطروحة التتّ  - 3
عة ة إعادة النةر يف الني فق مع اسرتاتيجيّ ة. كما تتّ والعلوم اإلنسانيّ  سالميّ اإل الفكرة بني ينتهي إىل مستوى ردم اذهوّ 

ال  نا يف الوقت نفسه، نراها حماولة  ر فيه. لكنّ ، والسري بالبحث إىل هامش الالمفكّ سالميّ يف الرتاث اإل وذكسّيةاألرث
ة النامجة عن هذا االستدماج الالمشروط والالحمدود للمناهج، وهذا ات اإلبستملوجيّ تقيم وزنا لآلثار واإلشكاليّ 

هذه  تستطيعا أكثر مّ لالنتهاك  ة، جتعل الرتاث ساحة  مورفولوجيّ الت وتناظرات القائم على متثّ  املفاهيميّ اخلليط 
د للمناهج ة إعالن هذا اليواج املتعدّ ات التطبيقيّ سالميّ املناهج انتهاكه يف احلداثة نفسها. زمعىن آخر، كيف أمكن لإل

الذي جيعل املوضوع  يف حقل الرتاث، بينما هذا اليواج مل حيدث ومل حيصل يف احلداثة. أمام هذا احلشو املنهاجيّ 
لكات اليت قام عليها الفكر احلديث، أال ناقض يف نةرنا واحدة من أبرز الفذيو املفاهيم،  املناهج ولكلّ  لكلّ  رهينة  

 واالقتصادمع ديكارت، واالقتصاد يف العلم لدى أرنست ماخ  وهو مفهوم "االقتصاد" يف املعرفة؛ االقتصاد املنطقيّ 
فال  ،ئة هو خبالف االقتصاد املنهاجيّ السيّ  االبستمولوجّيةوآثاره  احلشو املنهاجيّ  هم. إنّ وغري مع هوسرل  االختيايل
يف  األدىن من الشيء وافتقاد احلدّ   أن ينتج الفوضى، وجيعل املوضوع يضيع يف مسارب من التعايل الكانطيّ ميكن إاّل 

ة ة، وادعاء املوضوعيّ ياته القبليّ ته ودحيّ ر بأيديولوجيّ تنكّ امل مييد من النيوع الطوباويّ  ه. إنّ ذاته أمام قبضة الوعي املشرتك
، ةة "روجيه باستيد" النياعة إىل تقويض مفهوم السيطرة كغاية للمعرفوراء تطبيقيّ  واالختباءة بتعبري بورديو، األسطوريّ 

د أليديولوجيا وادعاء التجرّ ر لالتنكّ  إنّ  ،ها حماولة للسيطرة على الرتاث بامتيازة كلّ ات التطبيقيّ سالميّ فيما هي اإل
 يف جمال موسوم بتكاثر املناهج واألفكار املتقارعة واملتنافرة حّت  ،ونيع مذهب السيطرة عن املعرفة اإلبستيمولوجيّ 

 املعاصر. وتلك كما قلنا آفة من آفات الفكر العربّ  ا،ا طوباوي  يعد نيوع   ،اليوم



 

 

ما سيّ  عند د.طه عبد الرمحان، ال التداويلّ زقه مشروع التقريب ا قد أجاب عن بعض من مآه مّ مثل هذا كلّ  - 4
بقدر ما ختتلف مع فكرة  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن فق أطروحة الا. ومن هنا تتّ دحديد   صل بنقد العقل العربّ ما يتّ 

. وال جمال لتفصيل القول فيما وسجملال أمر واقع حمدة اا من خصوصيّ قدر   . إنّ وقواعد التقريب التداويلّ  اجملال التداويلّ 
نا نرى فيها حمالة، غري أنّ  اإلبداع ونبذ التقليد هي واحدة من آمال طالئع التجديد ال فق على أنّ نا نتّ إنّ حدسه.  تّ 

، وليس بوصفه فعل البىن نفسها يف جمراها التداويلّ  لتعميق األزمة بدل زحيحتها. فهي تستبعد الفعل التارخييّ  حماولة  
 خطاطة فكريّة جتريديّة تستقوي جمّردا يف جعلها املشكلة . وأيض  املغلق واحملروس بقواعد التقريب التداويلّ  ا التداويلّ جماذه

، يرى األشياء بعني مفارقة، وخيتيل نيوع طوباويّ  مة أخرى جندنا أما. ومرّ الوصفيّ  أو التفريع املنطقيّ  بالتجريد املنطقيّ 
جيعلها  لألزمة، إىل حدّ  بصالبة، فيما هي دحتوي على مضمون تبسيطيّ  تلّقية ختدع املة يف رياضة منطقيّ أزمة األمّ 
ا تفرت  الرتاث وما شابه. كما أنّ  والعلميّ  واالقتصاديّ  والنفسيّ  جتماعيّ عن مقاربة املشكلة يف بعدها اال عاجية  

إىل ما تقدمه من مشاريع أفكار،  إضافة   ،اا على احلداثة. هذمن العصمة والكمال، ما جيعله متسلط   واجملال التداويلّ 
؛ أي الفرد صانع  هبذا االستبداد النةريّ تروم هبا استئصال ما هو دونا، بغية االستئثار، وكأن فعل النهضة ال يقوم إاّل 

 أخرى، وهي آفة التشخصن واختيال النهضة يف ، آفة  العربّ  معجيات األمم. وهذا ما يضيف إىل آفة النيوع املثايلّ 
 ة بكاملها.املعجي للفرد، ال تخا  أمّ  النهضة تقوم على اجلهد النةريّ  ؛ كما لو أنّ آحاديّ  مشروع

مع تلكم األطاريح ال يعين  اخلالف املنهجي أو النةريّ  ، أنّ ذريّ اجل ضاريّ احل تبيّن وعليه، ترى أطروحة ال
 ا الستكمال النقاش احلرّ ا ضروري  اها معروض  نر  نادونا؛ بل إنّ  استئصاذها وإخراجها من اجملال، وتغليب مشروع ما

لالستئصال  ة أمر مرفو  وداعه يف انتةار املخا . وعليه، ليس ثّ ا للنسق كلّ ا وتنضيج  وإطالق حياة الفكر متهيد  
ف أو ذاك، باعتبار الذي قد يستويل على هذا املثقّ  نفسه. أو ذاك الشعور اخلادع واملرضيّ  االستئصايلّ غري النيوع 

غري قابلة للنس  يف املدى القريب أو املنةور. وذلك هو أصدق تعبري  خامتة   تخلدة   ملا قبلها، خالدة   روحته ناسخة  أط
بوصفها  يّ األطاريح املوجودة مل تستطع أن تدرك حدودها ودورها التارخي املعاصر. إنّ  سالميّ اإل عن أزمة الفكر العربّ 

ة، من أجل ة لبنيته العامّ س وإعادة الديناميّ من شأنه وخي النسق املتكلّ الذي وحده  أطاريح إلغناء النقاش احلرّ 
  عن حلةة التخارج التارخييّ ، اليت هي مرحلة تعّب الكفيل بفتح تخارج األزمة ومداخل احللّ  استئناف الرتاكم الضروريّ 

عناصره داخل النسق. فالوعي هو ته واالنتةام املاكر لاألقصى للفعل الالوعي للبىن؛ أي ذلك الفعل الالوعي يف حركيّ 
ات املخارج ر والنهو ، وليس يف تصنيف ماهيّ والوعي زمراحل التطوّ  يف األطر الكبى ويف الفعل والعمل انآينّ ناظر 



 

 

. إذا أدرك أصحاب املشاريع ع يف اليمان وال يف املكان وال يف شكلها النهائيّ واملداخل، حيث النهضة ال تتوقّ 
ة على أساس الوعي بإمكاناهتم فسوف يقدرون حينئذ على االلتئام يف مشروع كتلة تارخييّ ة ذلك، األيديولوجيّ 

 ا. ا وتكاملي  ا ضروري  اختالف   - إذا مل يكن اختالف استئصال بيينّ  - اخلالف سوف يرتاءى وحدودهم، وبأنّ 

ووخيها  يل البىناط يف تفعات االخنر هنا؛ أي يف الفعل وإدراك إمكانيّ  د هاالفعل الواعي لإلرادات يتحدّ  إنّ 
أ املناخ عندما يتهيّ   تخارج األزمة ومداخل احللّ ودحصيل ديناميتها، مع وجود اليقةة الكافية اللتقاط اإلشارة وتبنّي 

التماهي مع  ع بواسطتها الفعل الواعي لإلرادةيقةة يستطي - األقصى للنسق أو التخارج التارخييّ  للتولد البنيويّ 
ا مقدار و أيض   ،ة للبنيةالفعل الدقيق سحسابات اللحةة التخارجيّ  ملهارة يف التقاط اإلشارة ودحديد ردّ اللحةة بنوع من ا
الواعي  ضاريّ احل تبيّن يف ضوء ال -د يف اقتسام األدوار، سحيث يصبح التعايش داخل التعدّ  من الفضيلة ضروريّ 

الدفع هبا إىل حيث  من ثّ تها املفقودة. و بنية لديناميّ ا كشرط يف صريورة استمالك الا مطلوب  أمر   - ذريّ والتجديد اجل
جيب على الوعي أن يتصاحل مع الالوعي، ومكر البشر مع مكر التاري ، بوصف الالوعي هنا هو ذلك االنتةام 

  له أن يفعل ذلك، هووأىنّ  جياريه الوعي يف االستيعاب. بل ع عن فعل البىن العميق، الب واملتفاعل واملتفرّ املتشعّ 
ر بآثار الالوعي، الوعي املتأخّ  املسكون بالغفلة واجملمود على االختيال. فقد حيصل ذلك الوعي يف مرحلة الحقة. إنّ 
ؤ زمعطياته. ا غري قادرة على التنبّ هو أقرب إىل حال "بومة" هيغل يف حال قراءهتا للمشهد بعد استكماله؛ ما يعين أنّ 

ذلك أمر مرتوك "للحدس". فالوعي بفعل  عل البىن املاكر؛ نعتقد أنّ ث عن تفاصيل ومفردات فنا هنا نتحدّ لكنّ 
 ا. الالوعي هو فعل الوعي أيض  

وذلك بربطنا ألصل ، أو االختيار واجلب ،ةة واحلتميّ أو احلريّ  ،ة اإلرادة والضرورةد رؤيتنا جلدليّ ا تتحدّ هبذا املعىن أيض  
استكمال  إشكالّيةرنا ذها عالقة بالعلم و املسألة يف تصوّ  ه. إنّ املوضوع برسم علم الكالم القدمي زمفهوم البداء نفس

. فما جنهله أو ما ال يبدو لنا، استئناف مسارات كماالته ا يف حالة، بل هو دائم  ق كامال  العلم، حيث ال يتحقّ 
معه سلطته وتةهر ت من قبضة اختياراتنا. فالعلم يتكامل، وتتكامل تفلّ يئه إرادتنا و ط  م بنا وبوعينا سحيث خت   يتحكّ 

ص دائرة . وهبذا تتقلّ ذاته ة العلمهي قصّ  ،الفعل الواعي والفعل الالواعي ،ة اجلب واالختيارآثارها على العامل. إن قصّ 
ا يستحيل ا خيفى ومّ ب لعناصر البىن، هو مّ د واملتشعّ الفعل السريع واملعقّ  أنّ  الضرورة بنمو العلم واملعرفة. فالشكّ 

ة والضرورة من ا؛ فهذا هو معىن الفعل الالواعي للبىن. وذهذا السبب ختتلف صورة احلتميّ  حدس  إاّل استيعابه ووعيه 



 

 

شخص نآخر، ومن كيان نآخر ومن مرحلة ألخرى. وذلك زمقدار اختالف هؤالء األشخاص أو تلك الكيانات يف 
 مستوى املعرفة واإلدراك.

 المعاصر لسماميّ الموقف من الفكر اإل

ه هنا زمييد من النقد. نا خنصّ فإنّ  ،فيما سبق ذكره املعاصر سالميّ ملشكالت الفكر اإل دنا اإلطار العامّ حدّ قد ا وإن كنّ 
ما اشتغل عليه بعض الباحثني يف دائرة  املعاصر هنا، ال يعين أنّ  سالميّ ص الفكر اإليختص من القول بأنّ  إذ ال بدّ 

، ليس بالضرورة سالميّ االنتماء إىل الفكر اإل ا، بأنّ ا منّ ميان  املعاصر هو خارج هذا االختصاص. وذلك إ الفكر العربّ 
ة هو من ذلك ة العربيّ أن يكون بااللتيام، بل من املمكن أن يكون باالشتغال. وما ملسناه من األطاريح األيديولوجيّ 

نا نعين بذلك . إنّ سالميّ  أخذه بعني االعتبار، من حيث هو شكل من أشكال املسامهة يف الفكر اإلالقبيل. ولذا تعنّي 
 املعاصر. سالميّ التخصيص، جممل ما يشكل اخلطاب اإل

املعاصر يف رفض حالة اجلمود  سالميّ من عموم الفكر اإل ذريّ والتغيري اجل ضاريّ احل تبيّن د موقف أطروحة اليتحدّ 
ا يف سبات النمط ارق  زال غ ه ال. إنّ سالميّ واإل والدوران يف حلقة مفرغة يف مقاربات هذا األخري للمشكل العربّ 

والسابق  الضروريّ  ا يف هذا اجملال، مل يبلغ بعد مستوى النقاش احلرّ ما يبدو جتديد   ا، وإنّ ضنا له سابق  الذي تعرّ  عريفّ امل
ه ال ييال ه فكر قد أبرز مهارة منقطعة النةري يف رفض ما أمساه باحللول املستوردة. غري أنّ ة البحث عن احللول. إنّ لعمليّ 
. عريفّ ة على مستوى النمط امليّ احلقيق ثورته انآن عن دحقيق ه عاجي حّت ا على إنتاج حلول مستنفذة. ويبدو أنّ مصر  

 . ذريّ ات التغيري اجلغري املستند إىل إسرتاتيجيّ  السطحيّ  ضاريّ احل تبيّن ك بشعارات الولذلك لن يفيده كثرة التمسّ 

ات التحليل وطبيعة املفاهيم وسياسة العالقة األزمة وإىل آليّ  ة التعاطي معالتجديد مل يصل إىل كيفيّ  وزما أنّ 
عن أصفار على  هذه املراكمة ستكون عبارة   كلّ   دة بني الفعل الواعي لإلرادة والفعل الالواعي للنسق، فإنّ املعقّ 

ت العصر امع متغريّ  ا عن التفاعل اإلجيابّ ب العقول بعيد  ي هذا السبات الذي يهرّ الشمال من شأنا أن تغذّ 
ة البىن، فقط يف صريورة استمالك ديناميّ  ة  ضروريّ  ة  الرتاكم سيكون مقدمّ  ا أنّ . علم  ة للسؤال الكيفيّ طبيعيّ والصريورة ال

. يف صريورة الفعل النهضويّ  يه سحكومة الكيف على الكمّ "الكيف". وهذا ما نسمّ ا بـا مشفوع  ا كمي  حينما يكون تراكم  
، هو ظاهر يف انسداداته كما تعكسها ا غري تارخييّ  عن كونه موقف  املستنفذ، فضال   عريفّ هذا السبات على النمط امل



 

 

الفراغ بفضالت التفكري  وملء ثقافة الشروح واحلواشي املتكاثرة أو ملهيات إعادة إنتاج املفارقات والتكرار اإلنشائيّ 
 . السطحيّ 

نات من املقاربات واألفكار اليت دحاول ، لعيّ كم اإلنشائيّ ة، أن ال وجود داخل هذا الرتا هذا ال يعين البتّ   أنّ إاّل 
رة الكبيت األمحر وسط هذا الركام درة ندنات الناهذه العيّ و  س اخلطري ذهذا الفكر.تعميق السؤال، وييعجها هذا التكلّ 

 ؛ الرتاكم الضروريّ ا على الكمّ ة اليت جتعل الكيف حاكم  ل عليها يف فعل املراكمة النوعيّ املهول، هي املعوّ  اإلنشائيّ 
املعاصر،  سالميّ الفكر اإل ، نعتقد أنّ ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن نا يف أطروحة اللتفعيل النسق. إنّ  واملوضوعيّ 

فون من مشارب عديدة، املعاصر الذي يشارك فيه مثقّ  متأخر عن عمق األسئلة املطروحة على صعيد الفكر العربّ 
ا يستقوي على هذا الفكر ليس بعمق أسئلة وال زمغامراته يف االستشكال، بقدر ما اصر، إمنّ املع سالميّ الفكر اإل وأنّ 

 وقدرته على رفع إيقاع املمانعة والتعبئة.  جتماعيّ يستقوي عليه بعمقه اال

فكر  أيّ  ل عليه يف إحداث التغيري. وبأنّ هذا الفكر يف ناية املطاف، هو املعوّ  ا، إىل أنّ نا نضيف أيض  ولكنّ 
معيول بشكل طبيعّي  فكر جمّرد، سيكون سالميّ ك يف دائرة الفكر اإلوال يتحرّ  جتماعيّ ج االك خارج هذا التموّ يتحرّ 

 ،ك يف إطار مشروعال تتحرّ  أو ةة بقدر ما هي عمائيّ غري نضويّ مغشوشة و أسئلته  ، ألنّ ةمهما بلغت رياضته النةريّ 
املمكن. فمهما بدا لنا من أزمات يف هذا الفكر،  ذريّ لوب والتغيري اجلاملط ضاريّ احل تبيّن ا خارج دائرة السيكون فكر  

ة وجوده من عمق تراثه مصداقيّ  ه يستمدّ ه الفكر الذي ال ميكن جتاوزه أو نشدان التغيري واإلصالح خارجه، ألنّ  أنّ إاّل 
،  عن الرأمسال املاديّ بديال   ليس - تعبري بورديو: الرأمسال الرمييّ  أو على حدّ  - هذا الرتاث الرمييّ  . على أنّ الرمييّ 

ال  الرأمسال الرمييّ  نّ نا نعتقد يف هذه األطروحة، أمت ما افتقدت الشعوب ذهذا الرأمسال أو عجيت عن دحقيقه. بل إنّ 
ه ال قيمة . أي إنّ ك يف طول مسارات البحث عن حلةة ختارجه التارخييّ ته ويتحرّ ا إذا مل يستملك ديناميّ قيمة له إطالق  

 ضاريّ احل تبيّن . من هنا فأطروحة الاستمراريّته مانعته وعنصر   ة  بوصفه قوّ  ق الرأمسال املاديّ إذا مل حيقّ  رأمسال الرمييّ لل
الرأمسال  ، وبأنّ حيرز الرأمسال املاديّ  متكامل، حيث الرأمسال الرمييّ  ني، زمنةار جديلّ يّ تنةر إىل الرأمسال ذريّ والتغيري اجل

وهو  ؛قة للرأمسال الرمييّ ة اخلاّل رة من صور التكييفانيّ على أشكال متطوّ  يعيد إنتاج الرأمسال الرمييّ من شأنه أن  املاديّ 
 شرط حيويته وتطوره.



 

 

حول األزمة  ة اليت تلتفّ سالميّ تلك األطاريح اإلن ا ما سلبي  موقف   ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن تقف أطروحة ال
 يف سراديب االنيالق إىل حدّ  ضاريّ احل تبيّن ملفهومات ال االستخدام السطحيّ  بتصعيد هجاس املمانعة اذهوجاء أو

تصعيد هجاس الرفض  أنّ  أدركناا األوىل، فقد بدا عوارها يوم . فأمّ املغشوش السياسويّ  تبيّن الالمعىن، على خلفية ال
املوقف املغشوش الذي يرى إىل  اتعميق لألزمة. أمّ  جمّردق، هو ة أو فكر خاّل حضاريّ غري املستند إىل مشروع رؤية 

أو  ،ضاريّ استنفذ النةر يف عمق السؤال احلقد ، دون أن يكون احضاري   أو بديال   ة  حضاريّ  خياراته بوصفها مواجهة  
إىل أسئلة مغشوشة  سالميّ جيرف الوعي اإلعن كونه  ا فضاّل حول تفاصيله ومضامينه، إمنّ  ا للنقاش احلرّ فتح ورش  

ة لقيام مشاريع عاجية ومغالطة، ، فهو يييد يف إقامة األسس املغشوشة واذهشّ ناوين الفعل النهضويّ ويساهم يف متييع ع
برسم املمانعة  ة، دحت طائلة التصعيد التعبويّ وتقوم سحجب نقاط االستفهام احلقيقيّ  سالميّ ا للفكر اإلخاخ  ف   تنصب
 اذهوجاء.

ا من األطاريح اليت ترتكي على فكرة املؤامرة بال ا سلبيّ موقف   ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن هكذا تقف أطروحة ال
الشبهات وقمع السؤال واختيال األزمة يف عناوين مغشوشة أو  ق وردّ يات التلفل بآليّ شرط أو قيد أو تلك اليت تتوسّ 

أصحاب هذا  صات واإلسقاطات اليت جتعلاستعجال احللول أو إطالق العنان لالستعمال األهوج للمفاهيم أو التقمّ 
ني واذهروب ني أو السياسيّ آراء مشاريع خصومهم اإليديولوجيّ  وا كلّ ة اخلطاب، أو أن يتبنّ ون يف ازدواجيّ عاخلطاب يق

 "املراجعة"م ال خالف لديهم حول القضايا الكبى اليت تطرحها احلداثة، أو هتريب أسئلة إىل األمام، كما لو أنّ 
ة على فكر اجملموديّ آفة ، أو تعطيل فاعلية العقل باستفحال فضاءات متسرحها السياسويّ  ة إىلعرفيّ ة يف آفاقها املذريّ اجل

 ، أن تقارب األشياء يف سياق جتادل الداخل واخلارج. وسطّيةمقتضى ال املؤامرة. نعم، إنّ 

نا نعيش ضمن نا أصبحهبذا املنةور الذي يأخذ بعني االعتبار، أنّ  سالميّ واإل فأطروحتنا ترى إىل املشكل العربّ 
على صعيد  حامسة   . واليوم، حنن نعيش حلةة  بارز وقسم آخر منه، وهو األكب، خفيّ منه ؛ قسم دويلّ  نسق عالئقيّ 

، بل هي ة  داخليّ  ة  مشكلتنا مل تعد ذاتيّ  ة والعوملة ومييد من تداخل وتقاطع املصاحل. إنّ عرفيّ االنتقال إىل عصر الثورة امل
، ترى إىل هذه املشكلة ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن ة. وأطروحة الة وأخرى موضوعيّ يّ ب من عوامل ذاتاليوم مركّ 

يف سياق تفاعل  ، لكن علينا أن نفهم املؤامرةة. فاملؤامرة حقّ انيّ ة واستفحال اجلوّ انيّ ا ثرة لرتبص البّ على أساس أنّ 
 ة. ليات اشتغال العالقات الدوليّ اإلرادات وضمن أو 



 

 

ع زما يكفي من احلصانة، فما ب عب مسام جسد منهار ال يتمتّ املؤامرة هي نفسها تتسرّ  ستوعبنا أنّ ولذا، إذا ا
األقصى من  د فيه األقطاب الكبى احلدّ املؤامرة هي مةهر من مةاهر اللعبة يف عامل تتصيّ   أن ندرك بأنّ علينا إاّل 

يه االستسالم ملا تسمّ  ة واسعة من لعبة األمم. وبأنّ يّ نا نوجد على أرض، استيعاب أنّ ااملصاحل املمكنة. فاملطلوب منّ 
املناورة يف قلب هذه  ،ا. فاملطلوبة لن جيدي نفع  جمّردة احلديث عن املؤامرة بلغة أخالقويّ  ر وبأنّ باملؤامرة غري مبّ 

 كلّ   اغل فيهلة تياحم املصاحل واألطماع، قد تست، بل بوصفها حمصّ ة  حمض ة  ماسونيّ  املؤامرة، ليس بوصفها ملحمة  
 ،ةّرد عن مصاحلها بلغة األرقام اجلامدة اجملة ال تعّب جتماعيّ فالكيانات اال ات واألديان والثقافات،أشكال األيديولوجيّ 

م يف قوانينه يف زمحة تناقض نا وال نتحكّ زمام منوّ ال منلك نا فبما أنّ  ة.ثقافيّ  عنها بطيف هائل من الرموز الا تعّب بل إنّ 
ا، لتمكني أنفسنا من إمكانات ا وخارجي  داخلي   ،د خيار املناورة إىل أقصاه أن نصعّ يس أمامنا إاّل فل ،ىاملصاحل الكب 

ة، بل هي حقوق تنتيع باملرونة واملناورة  تنتيع بالقوّ ان وال حّت ا تؤخذ باجملّ والنهضة. فهذه مل تعد حقوق   م والنموّ التقدّ 
 (.مناورة)التنمية= على املناورة ي رهان الشعوب واألمم األكثر قدرة  النهضة والتنمية اليوم ه إنّ  واملغامرة.

ه عبارة عن نها هذا الكتاب، إنّ املقاربات اليت يتضمّ  ك يف ضوئه جلّ الذي تتحرّ  عريفّ هذه بعض مالمح اإلطار امل
رفع إيقاع الفكر  املعاصر. حناول من خالل ذلك املسامهة يف سالميّ بلوى الفكر اإل دة هي اليوم حملّ أسئلة متعدّ 

 املعاصر الكتساب شجاعة أكب يف نقد الذات ومراجعتها. كتبت قبل أكثر من عقد من اليمان، عن أنّ  سالميّ اإل
ة سالميّ أغلب األطاريح اإل ى بالشجاعة يف نقد الذات ونقد انآخر. والزلت أرى أنّ جيب أن يتحلّ  سالميّ الفكر اإل

املراجعات وما  جلّ  أو مراجعاهتا. على أنّ   يف نقدها الذاتّ شيء إاّل  اهتا يف كلّ ر عنرتيّ وتفجّ  ،ب السؤالتسعى إىل جتنّ 
جه ا بالقدر الذي يتّ جذري  التجديد مل يكن   إعادة انتشار جلوهر األزمة، طاملا أنّ ما هو إاّل  ، انآنحّت  اا ذاتي  يبدو نقد  

 ،، اليت تستند إىل ذات األطر واملعايريوالفرّ  من الكرّ  للمفاهيم. وهكذا نةفر سحالة عريفّ بالسؤال إىل صلب اإلطار امل
لالنقرا  ا درء   ،حلماية نفسه الفكر الفالينّ  هاالتجديد يف هذه احلالة ليس سوى خدعة وتخاتلة ميارس وهو ما يعين أنّ 

 ة والبقاء.ا لالستمراريّ طلب  و 

والبداهات املغشوشة الطارئة على  ريفّ عة صلبة، تستهدف النمط املة نقديّ ينهض على أرضيّ  ذريّ فالتجديد اجل
ال جتاوز من  تؤمن باالستيعاب والتجاوز. غري أنّ  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن أطروحة ال ا. إنّ ا خادع  الفكر طرو  
 أن تسبقها دعوة إىل االستيعاب. الدعوة إىل التجاوز يتعنّي  أنّ  قد بدون علم. ومقتضى هذا املعياركما ال ن  دون نقد،



 

 

 مراحل عطائه وفنونه وعلومه وصناعاته، وما مل نستوعب الفكر احلديث الذي بشّت  سالميّ فما مل يستوعب الفكر اإل
 ة أي جدوى للحديث عن التجاوز.حنن جيء منه شئنا أم أبينا، فلن يكون ثّ 

ة اليت ينطلق منها الفكر. يّ د بالةروف اليت دحكم حركة الفكر، وبالشروط املوضوعة املطلوبة، تتحدّ الوترية النقديّ  إنّ 
ة، ما يفوق الوضع املعاش. وهذا ما أن تكون من النفاذ والعمق والديناميّ  وترية النقدى عل ومقتضى هذا املعيار، أنّ 

ة. وال خيفى ذلك الشرط الرئيس يف اه إحداث ثورة نقديّ ك يف اجتّ ة، هو التحرّ به الوترية النقديّ مقتضى ما تتطلّ  يعين أنّ 
ر ر من الوصاية. القدر الكايف من التحرّ ر الذات الناقدة قدر الوسع، حيث ال نقد من دون دحرّ ؛ أي دحرّ نقديّ العمل ال

ته شرف العلم هو زموضوعه أو أدلّ  لرؤية األشياء كما هي، وبالتايل الشجاعة للتعبري عنها كما هي. وال خيفى أنّ 
ة الفكر وأدواته ومقاصده. وتقوم ؛ أي مرجعيّ بستيمولوجيّ جه إىل هذا الثالوث اإلاملعتمدة أو مقاصده. والنقد يتّ 

النياع، فال  على توسيع اشتغال قاعدة دحرير حملّ  ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن ة املسندة ألطروحة الة النقديّ العمليّ 
ال وجود ملفهوم أو ضعه للبحث والنةر والتحليل، ف خن  املعاصر حّت  سالميّ ات الفكر اإلوجود ملفهوم غدا من بديهيّ 
رة غري ثابتة. وعليها أن تسند النياع. فاملفاهيم مكتسبة غري معطاة. وهي بالتايل متطوّ  فكرة خارج سلطة دحرير حملّ 

، تؤمن ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن ا. فأطروحة الد. وال قيمة للمفهوم إذا مل يكن منتج  ر والتجدّ إىل التطوّ وتستند 
ر بإعادة إنتاجه وفق شروط ومعايري جديدة.  ويتطوّ قتصاد املفهوم وباقتصاد القيمة. فاملفهوم يتغرّي باقتصاد العلم وبا
ة: ال شيء يضيع وال شيء ا على غرار قاعدة "الفوازية" الفيييائيّ ر، إنّ املفاهيم ال متوت، بل تنشأ وتتطوّ  زمعىن آخر، إنّ 

 ات.والنةريّ  كرة املفهوم يف أقدر انآراءى ذا ل. وهذا ما جيعلنا نقف عليتحوّ  بل الكلّ  ،يربح

الذي جعل بعض األعمال يف الفكر  عريفّ ة مع النمط املنا استطعنا دحقيق القطيعة النةريّ بعد ذلك ندرك أنّ 
وصلته  سالميّ الفكر اإلتفارق هذا اخلطاب، ويف طليعتها "ل إىل "روائع" ال تكاد املعاصر تتحوّ  سالميّ اإل

: "ملاذا ا مع صيغة السؤال األرسالينّ كما قطعنا نةري    د قطب،ة القرن العشرين" حملمّ جاهليّ " أو ،" للبهيباالستعمار
. دحت عنوان :"أين اخللل" ،للشي  القرضاوييف كتاب إىل مشروع سؤال  م غريهم" والذي ارتدّ ف املسلمون وتقدّ ختلّ 
 سالميّ م على الفكر اإلالذي خيّ  عريفّ امل سبب هذا االنسداد هو عدم االلتفات إىل شقاوة النمط نا ندرك أنّ إنّ 

 ذريّ والتجديد اجل ضاريّ احل تبيّن احلديث واملعاصر؛ وحنن من خالل أطروحة ال



 

 

ووحده نغلق وج من هذا املجديد، وحده مفتاح اخلر  معريفّ ل هبذا الفكر إىل فضاء آخر، ومعانقة منط ننشد التحوّ 
 خلرم هذا االنسداد التعيس! املثقاب


