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 أجرى الحوار الباحث هشام الميلوي/كاتب وباحث من المغرب

 
يث عن اإلسالم والحداثة، يبدو وكأننا أمام  مكونين متعارضين ومتقابلين . س : حينما يجري الحد

 إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التقابل صحيحا؟
 

ج: املسألة يف تقديري هي أكثر تعقيدا من أن خنتزهلا يف مقابلة توحي بالتضاد.  حيث يفرتض يف واضع 
أساس الثالث املرفوع؛ إما "إسالم" على ماهو عليه  املقابلة املذكورة أنه يتطلع إىل صياغة اإلشكالية على

وضع املسلمني يف ختلفهم احلضاري، أو "حداثة" جتعلنا نكف عن أن نذكر العامل عرب ومسلمون. والغريب 
أن هناك قسما من أهل احلداثة يشاطرون قسما من املسلمني هذه النظرة احلصرية ذاهتا؛ إما هذا أو ذاك . 

ة أن يكون هينتنغتون يشاطر طالبان نظرهتم تلك، فيشطب بذلك على تاريخ طويل وليس من باب املفارق
من الفعل احلضاري العريب واإلسالمي. فأن يكون العرب واملسلمون استطاعوا أن يبنوا هلم حضارة يف 

اث  التاريخ، فهذا معناه، أهنم حققوا يف يوم من األيام "حداثهم". فاملشكلة ليست إذن يف املاضي أو الرت 
كماهو يف حلظته التارخيية، بل املشكلة هي مشكلة املاضي كما حيضر يف أذهان العرب واملسلمني اليوم. لقد 
صدمت وأنا أمسع أحد األعالم اإلسالميني، يقول ذات مرة ، بأننا لسنا مطالبني ببناء حضارة أو تنمية أو 

لكن أين البعد اإلستخاليف وموجباته يف تقدم ... فهذا ليس تكليفنا الشرعي. حنن نريد اآلخرة . حسنا، 
العمران البشري.. أين واجب إعداد القوة حيث احلداثة هي أكرب مصاديقها يف اجتماعنا املعاصر. وإذا كان 
األمر كذلك، فلما أسستم حركة ودعوة ومشروعا، وقلتم أهنا مواجهة حضارية . وقد كان الداعية نفسه قبل 

يؤكد على أن البديل املتوخى، جيب أن يكون متفوقا وأكثر حضارية من   أكثر من عقد  ونصف من الزمان
كافة البدائل املطروحة. وإال فلن يكون بديال. هذا هو اإلفالس الكبري، وهذا هو التهافت. إهنا ضبابية الرؤية 
. وإذن ، إن كنتم طالب آخرة وكفى ، فدعوا دنيا الناس. أو اخنرطوا فيها بوعي تنموي وحضاري 



تخاليف باملعىن الذي حتدده سنة اإلجتماع البشري. أعود ألقول، بأن هذه املقابلة خاطئة والتصح حىت واس
من وجهة النظر املنطقية الصورية. فإذا كان  املناطقة قد حددوا للمقابلة أحكاما، وحصروها حصرا عقليا 

ة اإلسالم واحلداثة ؟ هل نقول وليس استقرائيا يف أربع صور، ففي أي صورة ياترى يتعني علينا وضع ثنائي
ياترى أهنما نقيضان؟ فهذا ال يصح، طاملا أن اإلسالم واحلداثة، كليهما  أمران وجوديان، يف حني، أن 
النقيضني أمران يفرتض أن يكون أحدمها وجوديا واآلخر عدميا.فهل  نقول إهنما ضدان ؟ وهذا مدفوع 

احد . فاألقرب أن يقال إن ضد احلداثة هو التقادم، وضد أيضا، جلهة كوهنما ليسا متواردين على موضوع و 
اإلسالم هو اجلاهلية. وليست احلداثة بالضرورة جاهلية إال برسم "احلاكميانية القطبية" الواصفة إياها جباهلية 

ل القرن العشرين. كما أن اإلسالم ليس ماضويا  متقادما إال برسم "العلموية" الواصفة إياه باخلرايف .فهل نقو 
إهنما املتضايفان؟ وهذا اليصح أيضا، مادام كل منهما قابل للتعقل باستقالل عن اآلخر، فال  أحد منهما 
يعرف بالقياس إىل اآلخر. ويبقى أن نتساءل، هل مها إذن، من جنس امللكة وعدمها. وهذا مدفوع، مبا أننا 

حال ثنائيتنا املذكورة، هذا اليصح، ألن  نفرض يف امللكة وعدمها وجود املوضوع الواحد القابل هبما معا. ويف
اجملتمع الواحد ميكن أن يكون مسلما وحداثيا وميكن أن اليكون ال هذا وال ذاك، خبالف امللكة وعدمها. 
إذن، منطقيا التصح املقابلة. فإن كنا والبد مصرين فلنعاجل املشكلة  يف ضوء العالقة املمكنة بني احلداثة 

أن جهة التقابل يف "املسلمني"، ليس هم من حيث هم. وإمنا هم من حيث  واملسلمني. وذلك بلحاظ،
حال زمنانيتهم اجلماعية، ووعيهم بني حد التقادم وحد التعاصر. فهذه املقابلة، تتيح لنا بناء موضوع 
إشكاليتنا وفق منطق جديل، خارج شقاوة املنطق الصوري. فاملنطق الصوري يريد أن يستحضر اإلسالم ، 

صفه تعاليم، بل بوصفه جتربة مشخصة، قامت يف زمان ما ويف جغرافيا ما.من هنا نقول خبصوص ليس بو 
الضفة األخرى، أن املسيحية طريدة احلداثة يف الغرب مل تربح الغرب إطالقا، وال كان الغرب غري مسيحي 

لة عقائد هنائيا. إن احلداثة حدث سوسيوـ تارخيي وحضاري، يتعلق بتجربة أمم وشعوب، وليست مسأ
وأفكار. وهذا هو املأزق الذي وقعت فيه "الفويربية" نفسها، حيث بدا أن مثة سوء استيعاب جلدل التعاليمي 
مع التارخيي. األمر الذي أدى إىل بروز أحكام تصنيفية غري معللة وغارقة يف النقائض. ألننا الحظنا أن املبدأ 

نفسه وزيادة يف أديان أخرى. فاملبدأ الواحد الذي  نفسه الذي شكل قوة دفع للرأمسالية، موجود بالقدر
تتشارك فيه الربوتستانتية والكاثوليكية، يصبح فاعال يف األوىل دون الثانية ؟ إنه مل يدرس مفاعيل األخالق يف 
جدهلا املوضوعي، ويف سريورهتا التارخيية وانتظامها داخل النسق. فلم يعلل كيف وملاذا األخالق نفسها فاعلة 

وغري فاعلة هناك، ليختزل األمر يف هناية املطاف يف جمرد إحصائيات يف طول الظاهرة التقدمية نفسها  هنا
للحداثة، حيث أكدت األرقام على أن معدل اإلنتاج يف الوسط الربوتستانيت هو أعال منه يف الوسط 

مها ينتميان للخط البياين احلداثي. الكاثوليكي. لكن بالنتيجة، ففرنسا الكاثوليكية وبريطانيا الربوتستانتية، كال



هذا، إذا  مل نضف إليهما اليابان الشنتوية أيضا! ذلك ألن الكاثوليكية اليوم ليست هي الكاثوليكية باألمس 
يف املوقف من احلداثة. بل ليس كل الكاثوليك سواء عصرئذ من احلداثة، وال كل الربوتستانتيني سواء منها 

ظالميون أبعد عن احلداثة وذوقها . وال ننسى أن الكاثوليك كانوا أكثر انفتاحا يومئذ ، إذ منهم حمافظون و 
على الفن القوطي ،وأكثر إصرارا على اعتماده يف زخرفة الكنائس والعمارة من الربوتستانتيني  الذين بدعوا 

 أهله وحرموا الفن ودعوا إىل التقشف.
هذه العالقة بني الدين واحلداثة، راجع إىل بساطة  ولذا أعتقد أن املأزق "الفويربي" الذي حاول معاجلة

املنظور الفويربي ذي النزعة التصنيفية اإلحصائية. ونظرا جلدله املقلوب أيضا. أوال، ألنه أعطى للمبدأ والقيمة 
قواما مستقال بذاته. فلم يدرس  كيفية تفاعل الكائن مع املبدأ أو القيمة، ومتوقعهما داخل النسق. أي كيفية 

تظام هذه القيم داخل النسق، كي تصبح مفاعيلها جدلية. وأيضا غاب عنه، أن الربوتستانتية واألخالق ان
الربوتستانتية هي إحدى آثار التحول احلداثي من وجه، وليست هي علته التامة. فيكون أحرى، أن نبحث 

 تيجة، علة تامة.عن سبب آخر لربوز الرأمسالية يف الغرب بشكلها التارخيي، بدل أن جنعل من الن
من هنا، يتعني علينا إعادة صياغة املقابلة بني املسلمني واحلداثة ، كي خنرج من نطاق املنطق البيت إىل فضاء 
املنطق اجلديل، أو النقل اإلفرتاضي أو اإلحتمايل أو الضبايب الذي يفتح جماال للممكن يف وعينا ويف ممارستنا. 

ة. فاملسلمون هم الذين حيددون الصورة اليت يكون عليها إسالمهم. حينئذ تصبح املقابلة ممكنة للمعاجل
فليست املسألة أن يكونوا حداثيني أو ال. بل ميكن أن يكونوا  مسلمني بأشكال ومراتب وصور متعددة . 
املقابلة األخرية، جتعلنا نتساءل: عن أي صورة من صور التكييفانية اإلسالمية أو عن أي مرتبة من مراتب 

باإلسالم، حتضر املقابلة مع احلداثة. وهاهنا نكون أمام صورتني، لكل منهما أنصارها ومنظروها. تارة  الوعي
نفرتض احلداثة أمرا ثابتا  وعلى اإلسالم أن خيضع ملقوالهتا، وهذا هو مذهب دعاة "حتديث اإلسالم". وتارة 

دعاة "أسلمة احلداثة". أعتقد أن  نفرتض اإلسالم ثابتا وعلى احلداثة أن تستجيب حملدداته، وهذا مذهب
األمر هنا راجع إىل موقف عقل تشرب املنظور األرسطي والقروسطوري، الذي يقدم الثابت على املتحرك، 
ويفضل الثبات على احلركة. وأصل التفضيل عائد إىل أن العقل العريب واإلسالمي كان قد تبىن املنظور 

كة يف جمال األعراض ونفاها عن اجلوهر . فأشرفية الثبات آتية اإلغريقي، وحتديدا األرسطي الذي حدد احلر 
من أشرفية اجلوهرالثابت. وهذا املنظور سرعان ما سيتبخر جملرد القول باحلركة اجلوهرية. حيث ندرك أن احلركة 
ليست شأنا لألعراض،إال من حيث هي تابعة للجوهر . فأن يتحرك اإلسالم يف حركته اجلدلية مع حلظته 

 خيية هو كمال اإلنسان املكلف احلامل لتعاليمه .التار 
أما الشبهة األخرى، فتتعلق بسنخية هذا الكمال.إذ هاهنا يربز السؤال؛ كيف الكمال وقد اكتمل الدين 
بدليل النص ؟ والواقع، أن القول بكمال الدين، هو اكتمال الشكل التعاليمي، أي اكتمال التنزيل. أما 



وم الدين . فاإلسالم يتكامل مع اللحظة التارخيية املمكنة تأويال كما تكامل مع التأويل فلم يكتمل إىل ي
حلظته األوىل تنزيال . وهنا، تكمن مشكلة العقل اإلسالمي، أي أنه يتعاطى  مع اإلسالم تنزيال ال  تأويال . 

مدفوعا إىل  إن احلداثة نفسها كمعطى اجتماعي ـ تارخيي، ستصبح يوما ما تراثا، وسيجد اإلسالم نفسه
مستويات جديدة من التكيف مع حداثات أخرى، وهذا هو معىن أن يكون اإلسالم خالدا ؟ إذ ال خلود 
إال حبركة . هذه هي الصورة اليت يتعني أن نعاجل فيها عالقة اإلسالم باحلداثة ، حىت ال يكون نقدنا للحداثة 

 !تصويبا على رجل القش
 

ركزية اإلنسان في الخطاب الديني بمركزية العقل ـ عكس ما يقول س: لقد استبدلت الحداثة الغربية م
به عبد الوهاب المسيري في أن الحداثة أو خطابها جعل من الفرد مركزا لها في حين أن هذا الحال 
يصدق على الخطاب الديني أكثر من الحداثة التي استبدلت النص الديني المتمحور حول اإلنسان، 

ق سلطان العقل الذي يبدأ وينتهي بالهدم الذي طاله هو نفسه كما يرى فايران بالعقل ـ إذ السلطان فو 
في : "وداعا أيها العقل" . كيف يمكننا إنشاء مصالحة بين خطاب يتجه نحو اإلنسان وآخر ينطلق 

 من العقل وينتهي إليه؟
 

لسلة األحكام اليت تسعى ج:علينا بادئ ذي بدء، التمييز بني احلداثة كما هي يف جتلياته املمارسة، وبني س
إىل اختزاهلا يف مجلة أوصاف وأحكام وثنائيات حصرية جتريدية، قد يكون بعضها صحيحا وقد ال يكون. 
وقد يكون بعضها صحيحا، لكنها أحكام تسعى إىل تسويغ الفوضى، كما يفعل أكثر نقاد احلداثة 

ىل حتليل ونقد ومراجعة، باعتباره نقدا له العمائيني. على أساس، أن نقد احلداثة هو نفسه أصبح يف حاجة إ
تارخيه وشروطه وهو األخر حمكوم هبواجس ختتلف من البيئة األم إىل البيئات املستقبلة  هلذه  اللغة اجلديدة 
لغايات أخرى، كما ختتلف من ناقد إىل آخر. فليس نقد احلداثة هبذا املعىن، هو هناية القول فيها . فقد 

من تصورات جتريدية ال مأوى هلا خارج هذه األذهان املفلسة، من أجل حماكمة واقع  يكون ممكنا أن ننطلق
ما مبنطق الفعل واملمارسة. حتما ها هنا سنقف على أخطاء، بل على فضاعات بنيوية ال حتتاج إىل كل هذا 

رسة ؟ أفال التهويل املسكون باخلواء. لكن ترى، ماذا لو أخضعنا كل تلك العمائية إىل حمك الفعل واملما
نكون أمام فوضى أو لنقل أمام إعالن موت مجاعي؟ إن مايبدو من تلك احلركة "النقدوية"  للحداثة، هو 
أهنا تعرضت  هي األخرى إىل ضروب  شىت من التمييع  والعمائية، ما جيعل النقد برسم املوضوعية يف عداد 

حىت يكون نقدنا للحداثة وسيلة ملزيد من  املستحيل. فيتعني إذاك توخي احلذر من هذه اللعبة املغرية .



 اإلستبصار وليس وسيلة الرتكاسنا يف وعي زائف بواقعنا .
إن نقاد احلداثة يصفوهنا بأوصاف منطية حصرية مطلقة، وهم بذلك اليرون وجهها اآلخر،ويقعون فيما 

تفكيكانيتهم الذهنية  يزعمون أن احلداثة واقعة فيه . ويسقطون يف اللغة احلصرية ذاهتا، ويعتقدون بأن
والذهانية هي أحكام مطلقة الرجعة فيها. هذه واحدة من مفارقات نقد احلداثة حينما اليزود ببوصلة هادفة 

 بعيدا عن غواية قلب األوضاع وتفتيت األنساق.. لكن ماذا بعد؟
سق. وهذا ما ال إننا بالتجريد العقلي جند كل شيء ممكن، لكن ما جيري بالفعل الجيري إال حتت غلبة الن

يدركه نقاد احلداثة، إذ يتعنرتون ذهنيا يف تفكيك وجتريد الواقعي والتحكم به يف هذه اللعبة الذهنية العبثية، 
لكن أفكارهم بالنتيجة غري قابلة للفعل. وإذا اتفق  أن تنزلت إىل الفعل، فإهنا ال تتنزل إال يف إطار النسق . 

 فالواقع ال يستع إال لألنساق.
عبة إذن تصبح واضحة ؛ أن مايبدو إعالن هنايات، ماهو يف واقع األمر إال تأسيسا لبدايات وأنساق فالل

خادعة غري معلنة. فطبيعة األشياء ترفض الفوضى . من هنا لن أنقاد إىل بعض هذه األحكام اململة، السيما 
لن أنقاد انقياد من أغرهتم العمائية حينما تطرح يف عاملنا العريب بصورهتا املبتسرة أو املمسرحة واملضللة... 

وسلكوا دروهبا امللتوية، متخذين منها ملجأ ومهربا من استحقاقات احلاضر واملستقبل وأخفوا نزوعهم  املرضي 
إىل املفارقة وغواية جنون  العقل، بال قصود مرسومة أو غايات موسومة . إهنا اللغة التقليدية لنقاد احلداثة بال 

من محاقات املوقف الرفضوي للتقدم، أكثر منها نقدا حيويا للحداثة، إغناءا هلا وتكيفا  هدف . وهي محاقة
مع شروطها التارخيية. فاخليار  التكييفاين، هو اإلمكانية  الوحيدة لتغيري التاريخ، بالتكيف األمثل مع حركته. 

خنرج منه مبخطط يسعف كياناتنا  وهو ما يتوقف على حد أدىن  من الوعي التارخيي وحركة التاريخ؛ النقد الذي
املريضة، ويسهل علينا مأمورية اإلخرتاق األمثل للحداثة، وميكننا من تقنيات ومداخل خالقة وناجعة لولوج 
الكون احلديث، باإلصرار املمكن واملناورة القصوى. ال أن يساهم هذا النقد يف تغذية نزوعنا الوهين تسويغا 

تخلفنا وتبشيعا للحداثة كال. األمر الذي يساهم يف بروز الرهاب اإلسالمي املعكوس لكسلنا وانزوائيتنا وتربيرا ل
. فماندعو إليه، هو النقد احليوي للحداثة الذي ميكننا  modernophobie laمن احلداثة ، أو لنسميه: 

 من مداخلها، وليس  النقد الذي يؤدي إىل تسويغ الرفض الكلياين هلا.
م إشكالية التحول من مركزية اإلنسان يف اخلطاب الديين، إىل مركزية العقل يف يف هذا الضوء نستطيع فه

اخلطاب احلداثي كما جاء يف سؤالكم. أقول، كفانا تبسيطا وجريا وراء تنميطات مابعد احلداثة . وحىت اآلن 
على ال أدري كيف أننا نتمسك مبقوالت مابعد احلداثة للدفاع  عن خصوصيتنا، وال نستطيع أن نقبض 

مالك خصوصية متطلباتنا يف صلب النقد املابعد حداثي. هبذا املعىن ننزع الصفة الكونية من احلداثة ونسلم 
بكونية النقد الـ "مابعد ـ حداثي". وهذه اإلزدواجية  تفضح عمق انصدامنا وانغالبنا أمام احلداثة. إننا ننكر  



ية للحداثة لكننا منارس التبعية اهلوجاء إزاء النقد املابعد كونية احلداثة ونسلم بكونية  جنوهنا. وننكر فعل التبع
 ـ احلداثي.

من جهيت، ال أعتقد أن مثة حتوال يف مستوى املركزيات بقدر ما هناك فقط إعادة إخراج لعناصر التمركز نفسه 
زع للتمركز داخل . رمبا، هو تغيري يف الرتاتبية املنطقية لعناصر النسق نفسه. رمبا ميكننا احلديث عن متركز ون

النسق نفسه، ألن للمركز مركزه وللبنية بنيتها؛ بنية البين. أو لنقل على حد تعبري لوي الوسري : 
surdetermination  وأعتقد أن هلذا  املفهوم أمهية كربى يف فهم ديناميكية فعل البىن ونشاطها . إن .

مكونات البنية . من هنا أقول، لقد كان  فعل العناصر البد أن يتم من خالل هذا املركز اجلامع لنشاط
اإلنسان دائما موضوعا أساسيا للخطاب الديين مثلما كان دائما موضوعا للخطاب احلداثي.  الشئ الذي 
اختلف هنا هو طبيعة املنظور للعقل واإلنسان يف سياق التفويت التارخيي للسلطة إىل اخلطاب احلداثي، عرب 

، وبعد أن عجز خطاب الالهوت الكنسي عن حتقيق مطالب اإلنسان أكثر من ثالثة قرون من الصراع
وإعادة جتديد منظوره للعقل. هذا التفويت مل يقطع دابر الوفاء للرتاث الديين والتعاليم املسيحية، بدءا 

، ليس باإلصالح الديين وانتهاءا مبقايسات كانط الدينية والتعليل الفويربي للدينامية األخالقية للرأمسالية. إذن 
األمر تغيريا يف املركزية، بل هو تغيري يف املنظوريات. وهذا يتضح تارخييا يف املوقف املتوازن ألحد أبرز هؤالء 
الرموز النهضويني، أعين إرازموس، الذي رفض إقامة  آرائه "اهليومانية" على أساس الشرخ بني اخلطاب الديين 

ه عبثا أن حنقق ما حققناه بناءا على عملية إحياء كربى املسيحي واخلطاب النهضوي املتأغرق . لقد بدا ل
للرتاث الوثين اليوناين، مادام بإمكاننا حتقيق الشيء نفسه انطالقا من املبادئ والقيم الدينية املسيحية . وليس 
غريبا أن يكون هذا املوقف هو الذي أرهص للنقد الشوبنهوري للقانون األخالقي الكانطي، على أساس 

قاسية الدينية . ومثل هذا اإلحساس، كان قد انتاب رواد اإلصالح  العريب واإلسالمي يف النصف فكرة امل
األخري من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . أذكر يف مقدمتهم رفاعة الطهطاوي واألفغاين وحممد 

حبثا  عن شروط   عبده والكواكيب وشكيب أرسالن...أولئك الذين وقفوا موقف إرازموس وتوماس مور،
إنسانية وحتررية وتقدمية من حي القيم احمللية واإلرث الثقايف احمللي . فهؤالء وأولئك، مل روا يف األمر ما 
يتطلب تغيريا يف املركز، بل طالبوا قصاراهم بإقامة األمر ذاته على معايري القيم الدينية، دفعا لتوتر اجملال 

اإلجتاه أو ذاك كما حدث بعد ذلك. حيث بدأ الفصام والشرخ احمللي، وقطعا لدابر التطرف يف هذا 
واضحني يف الطرف احملافظ مع رشيد رضا طرديا باإلجتاه الذي سينتهى إىل حلظة املرحوم سيد قطب ومن 
جاء بعده . كما بدا يف الطرف اآلخر باإلجتاه  الذي سينتهي مع سالمة موسى ولطفي السيد. حينئذ  

بحت الدعوة إىل التطرف يف أقصييه. فلم نظفر بعدها بفكر ديين  معاىف من نزلة افتقدت  البوصلة، وأص
الالمعقول، والحققنا حداثة خارج ملحمة التبعية والذيلية والتخلف املزمن. نعم، ميكنين هنا احلديث عما  



ة تكاد تطغى على مييز ماهية اإلنسان احلداثي؛وهو كونه إنسانا عاريا أو لنقل هو مشروع رغبة. ومبا أن الرغب
ماهيته الفردية، بدا األمر وكأن احلداثة هي اختزال للرغبة اليسمح بتفتق األبعاد األخرى لإلنسان . إن 
مشكالت احلداثة تبدأ من حيث بدأت احلداثة نفسها. أي من خرق هذا التوازن الذي نادى به إرازموس 

الميكن أن تتعايش مع املنظور اإلختزايل  وتوماس مور. فاخلطاب "اإلنسانوي" حيمل اإلنسان مسؤوليات
لإلنسان بوصفه حمض رغبة. وأعتقد أن هذا نقد مشروع للحداثة سيظل مشروعا كذلك مع مابعد احلداثة . 
ألن التأكيد على هذا اإلختزال  الرغبوي ملاهية اإلنسان هو اختزال مابعد حداثي أكثر مما هو اختزال 

 حداثي.
 

ن العقل واإلنسان .. وهل المنظور اإلسالمي قادر على حل هذه س: كيف نحقق المصالحة بي
 اإلشكالية ؟

 
ج : املصاحلة قائمة يف املمارسة، وإن كان العقل أحيانا تستدرجه غواية النظر إليها برسم اإلثنينية املغالطة . 

بدأ يف أذهاننا وحتديدا  فأىن ميكننا الفصل بني ماهو عقلي وماهو إنساين حىت باملنظور الديين . إمنا املشكلة ت
ملا نشرع يف رسم احلدود للعقل  واإلنسان . املصاحلة تتوقف على طبيعة نظمنا العقلي ملا جيري يف الواقع. 
وأعتقد أن الفكر اإلسالمي ميلك إمكانية حتقيق هذه املصاحلة، على خلفية  ما تؤكده التعاليم اإلسالمية، 

".وعليه انبىن النظام  الكوين. إذ ال نظام إال بعقل . فالعقل هو من حيث أن العقل " هو أول ما خلق اهلل
نفسه النظام؛ "ومن كل شيء موزون" . فنحن إذن، موجودون ضمن عامل معقول كال . ومشمول هبذا 

 املعطى الذي جيعل "املعقولية" هبذا املعىن العام، مسة ملاهية هذه األنطولوجيا.
قالنية اإلنسان، هي مرتبة ضمن تراتبية هذا املعقول الكوين. على أن إمنا األمر الفارد هاهنا، هو أن ع

لإلنسانية شأنية داخل هذا الفضاء املعقويل. ال أحتدث هنا عن العقل بوصفه "ملكة" باملعىن السائد منذ 
 leأرسطو ومرورا  بالقرون الوسطى. حيث استعاده ديكارت برسم الوزيعة العادلة بني فلول البشر للعقل 

bon sense  مبا يوحي بانفراد اإلنسان خبصوصية العقل يف هذه الرتاتبية  األنطلوجية الغامضة، وليس ،
خبصوصية متوقعه يف الرتاتبية املعقولة  للكون. ومايوحي  أيضا بقابلية الفقد وإقصاء بعض الفعل  اإلنساين 

 من دائرة املعقولة .
ه عجز عن التفريق  بني "العقل" باملعىن اخلاص، واملعقولية املشكلة هنا، هي أن الفكر األرسطي يف كل أطوار 

الكونية باملعىن العام. فما اليكون عقال برسم اإلنسانية ليس خارجا بالضرورة من صقع  املعقولية. فما خرج 
عن املعقولية هو بالنتيجة خارج عن الكون رأسا. فكل عقل هو معقول، لكن  ليس كل معقول هو عقلي 



 اص. من هنا نفهم، كيف أن املعقول  أحيانا جيد مكانه داخل  ديوان احلماقة.باملعىن اخل
إن العقل يف نظري يعقل واليعقل. وإذا مل يعقل فهو مشمول باملعقول الكوين،جلهة العلقة بني العقلي اخلاص 
واملعقول العام من حيث هي عالقة عموم وخصوص من وجه. إن وجود أي كائن آخر يف هذا املعقول 

لكوين  يتحدد مبرتبته اخلاصة يف الرتاتبية الكونية، وهبا تتحدد ماهيته وهبا يكون هو هو . فما معىن أن يكون ا
اإلنسان عاقال يف كون موصوف كال باملعقولية . ما املائز يف ماهية اإلنسان ؟ أقول: إن العقل اإلنساين هنا 

وبأنه ميسر ملا خلق له. إهنا معرفة ووعي باملراتب يدرك يف مرتبته ويف إحساس هذا األخري ووعيه مبرتبته ، 
احملددة. أن يدرك بأن عقالنيته كإنسان تتقوم مبوقعيته  يف الرتاتبية املعقولية للكون. وبأنه يتعني عليه أال 

 اليتعدى حدوده.
يت إن املسألة  هنا، هي يف أن يدرك الكائن حده مث يستقيم . إهنا قصة اإلستقامة . وهنا نصل إىل ب

القصيد؛ فاإلستقامة يف باقي األنواع هي ثابتة باحلتمية . هذا هو الفارق؛ اإلنسان عاقل باإلختيار فيما هي 
عاقلة باإلكراه . وكونه عاقال ليس متيزا بالعقل بل متيزا بوعيه بالعقل وبقدرته على أن يعقل أوال يعقل  داخل 

نه هو املعين باإلستقامة، ألنه ميلك أن يتجاوز هذا الفضاء املعقويل.أي أن يستقيم أو ال يستقيم. إ
حدوده.وعلينا بعد ذلك أن ندرك أمهية ذلك؛حيث اإلنسان هو الكائن القادر على جتاوز حدوده 
دائما،باملعىن اإلجيايب والسليب للعبارة.إنه كائن جيد معقوليته اخلاصة يف التقدم.وال معىن لإلستقامة إال يف إطار 

ختيار.فالدعوة إىل اإلستقامة تنطوي ضمنا على الدعوة إىل التقدم. ليست احلدود التحول والتقدم واإل
األخرى ممتنعة يف حق اإلنسان. وهنا أحب أن أحتدث عما أمسيته بالـ" ختارج النوعي" لإلنسان؛ الكائن 

كة مرنة داخل الوحيد القادر على اإلفراط والتفريط يف مرتبته. إنه كائن مفرط  و مفرط يف إنسانية. إهنا حر 
النظام . التخارج النوعي هنا مراتيب ليس إال. أعين بذلك، أن اإلنسان وهو يتدىن إىل منزلة "األنعام" أو 
"أضل سبيال" ، يظل مشموال مبعقولية هذا الكون وتوازنه. وأيضا وهو يصعد يف مدارج الكمال النوعي يكون 

ا التواصل والتعايش اإلنساين برسم اإلجتماع، تتحدد مبا األمر سيان . لكن العقالنية املطلوبة اليت يتحقق هب
أمسيه أيضا "التعاقلية".إن كل الكائنات هي عقالنية وفق املشمولية العقلية للمعقول الكوين. لكن ليس كل 
الكائنات هي تعاقلية إال يف املرتبة املخولة هلا يف الرتاتبية الكونية. التعاقلية "مشتقة من "العقل" كمصدر 

أيضا عن فعل التعقل . وكل هذا مقبول يف نظري ؛اإلشتقاق اإلمسي أو الفعلي ـ بصرويا وكوفيا ـ على أن و 
إجازة هذا اإلشتقاق إمسا وفعال،يتسع له القول الفلسفي،بل وفيه  مايعزز املضمون  املزدوج ملفهوم "التعاقلية" 

إىل العقل كفعل ووعي باملرتبة. فالعقل كان الذي يوحي إىل العقل كمعطي سابق وناظم للرتاتبية الكونية، و 
قبل اإلنسان وسيظل بعده. إن مابه امتياز اإلنسان هو نفسه مابه اشرتاكه . فهو يتميز بالعقل ويشرتك 
بالعقل، أي أن متيزه  مراتيب ووعي باملرتبة . وخاصة هذا التميز، مكنة اإلنزياح نزوال وصعودا، خارج املرتبة أو 



اخل املرتبة .التميز هنا درجي وكيفي واشتدادي. مايلحظ على هذه التعاقلية، أهنا تشتمل ضمورا واشتداد د
على أبعاد هبا يصبح املعقول معقوال والالمعقول المعقوال يف إطار املرتبة احملددة ملاهية اإلنسان.  لتوضيح 

 ذلك أقول ، بأن هناك ثالثة أبعاد هلذه "التعاقلية ".
 إليه من فعل "التعقيل"، برسم الوعي باملرتبة.ـ التعاقلية مبا حتيل 

 ـالتعاقلية، مبا حتيل إليه من فعل "املعاقلة"، برسم التواصلية مع النظري.
ـ التعاقلية، مبا حتيل إليه من فعل "التعاقد"، إذ التعاقل يأخذ معناه من التعاقد الذي صيغ على وزنه، برسم 

ول اإلنساين اخلاص يتحدد بطبيعة التعاقد حول حد أدىن من اإلجتماع. أي أن العقل اإلنساين أو املعق
معقولية التموضوع املراتيب لإلنسان . التعاقلية اليت حتفظ له مكانته ورتبته ومعناه يف الوجود، كإنسان مستقيم 

 يف مداه، ال ككائن منزلق يف مديات غريه .
كائن الوحيد الذي ميلك أن يعقل وأن هلذا حتديدا أقول إن اإلنسان ال يتميز بالعقل؛ من حيث هو ال

اليعقل. مل يعد اإلنسان إذن متفردا بالعقل، بل متفردا بقدرته على اجلنون، هبذا املعىن، ميكننا قلب الطاولة 
 على التعريف األرسطي، لنقول بأن اإلنسان هو الكائن الوحيد غري العاقل. لنقل : إنه كائن جمنون .

 
 م اإلسالمي،أو بتعبير آخر، ماهو العقل بالمنظور اإلسالمي؟س: كيف يتحدد العقل بالمفهو 

 
ج ـ قلت: إن العقل  يعقل و اليعقل. وأحسب أهنا عبارة تلخص مفارقة العقل. وقد نتساءل : مامعىن أن 

يكون الفعل عقليا أوال يكون،  مبا أن العقل  يعقل و اليعقل ؟ يف الواقع ، ال وجود ألي نشاط ال يقف  
إننا أمام عقل عام وعقل خاص، واملعترب هو العقل اخلاص،  مبا أنه عقل جيري على وفق املعايري  وراءه عقل.

التعاقلية ؟ فهو معترب ال لكونه عقال عاما، بل لكونه عقال خاصا؛ أي، عقل تعاقلي. والتعاليم اإلسالمية 
ي بن أيب طالب، إحدامها يف وصية تؤكد على ذلك إذا ما أحسنا قراءهتا. طبعا مثة كلمتان متفرقتان لإلمام عل

خاصة لكميل بن زياد النخعي،مفادها: ياكميل،أعلم أن كل حركة البد  فيها من فكرة، أما الثانية،يف قوله : 
؛ أي، وراء كل  Transitivité"العقول أئمة األفكار". وقد تبدو املسألة يف غاية الوضوح مبنطق التعدي 

شيء جيري خارج العقل إذن. لكن، مامعىن أن توصف بعض أفعالنا فعل فكرة ووراء كل فكرة عقل. فال
بالعقل وأخرى بالالعقل؟ احلقيقة، أن املعقول  والالمعقول  هنا منظور إليهما بلحاظ التعاقلية. إن 
الالمعقول هو عقل  خارج التعاقلية. فليس كل معقول هو معقول باملعىن اخلاص، وإن كان كذلك برسم 

قلت قبل قليل، إن "التعاقلية" هيئة مصاغة على وزن "التعاقد" باملعىن املوحي إىل التعاقد املعقول الكوين. 
اإلجتماعي، حيث اجلماعية والتواصلية  ركنان أساسيان يف التعاقلية املذكورة. فما كان خارج التعاقلية ال 



ها . ليس كل معقول هو تعاقلي . اعتبار له وإن كان  معقوال يف ذاته أو معقوال بلحاظ املرتبة اليت انزاح إلي
وليس كل تعاقلي هو معقول برسم املنطق الصوري . متاما مثل  ماأنه ليس كل فعل  مهما كان معقوال  يف 
ذاته هو معقول بلحاظ التعاقد اإلجتماعي. فكما أن هناك تعاقد يف اإلجتماع، هناك تعاقد عقلي 

عت إياه باملبتلى.لكنه قال هلم إن العقل ما اكتسب به ضمين.الرسول "ص" مل ينعت اجملنون باجلنون حيث ن
اجلنان.وبأن اجملنون هو من فوت ذلك على نفسه.وهنا نوسع من مفهوم اجلنان،لنتحدث عن املصلحة.إن 
اجملنون باملعىن الشرعي هو مبتلى وليس جمنونا.لكن مثة عقالء بعني الشرع لكنهم جمانيني برسم التعاقلية . 

له عن العقل :بك أثيب وبك أعاقب. وما معىن أن يقول أولئك املستصرخون: لو كنا نسمع وإال ما معىن قو 
سأعود هنا إىل إرازموس  ! أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري؛ طاملا أن اجملنون الشرعي قد رفع عنه القلم؟

يسة املنطقية، لكنها يف مدح احلماقة؟ فلو أحصينا كم من تلك احلماقات اليت تبدو  لنا المعقولة برسم األق
معقولة برسم  البديتها اإلجتماعية. فيكون أحيانا من العقل أن ال نعقل؛ الشرط الوحيد لقيام النظام. وهذا 
ما يتجاهله دعاة التفكيكانية العمائية، ومثاهلم األبرز يف العامل العريب، علي حرب. إهنم يفككون بعضا من 

تفكيكية منهم، أن يكتشفوا خدعة النصوص أو الوجه اآلخر هذه احلماقات، ويعتقدون أهنا "شطارة" 
للمعقول، ويعتقدون أهنم يفكرون فيما مل يفكر فيه أو ما كان التفكري فيه ممتنعا. واحلال، ليتهم أدركوا أن 

 تلك هي لعبة العقل نفسه. وبأن العقل يقيم يف ديوان "احلماقة" قيامه يف ديوان "العقالة".
، فهو يشد بقدر ما يرخي . فشده عقل ورخيه عقل. فال جدوى من القول إن الوجه إن العقل من العقال

اآلخر الذي ختفيه احلداثة هو القمع الفالين أو اإلخفاء الكذائي. وليتهم أدركو أن احلداثة ماكان هلا أن تقوم 
حلماقة وراء متركز خارج ديوان احلماقة؛ تلك اليت متثل الوجه اآلخر للمعقول احلداثي. أي أن فعل إخفاء ا

املعقولية، ليس لعبة مقصودة يف ذاهتا أو حبسب املنطق الذايت، بل هي إجراء طبيعي ألجل قيام النسق. 
املعقولية هنا ليست مقصودة يف ذاهتا حىت حناكمها مبنطقنا الذايت أو نكشف بفضيحة طفالية، املتوارى 

النسق احلديث. وهذا معناه أن العقل يعقل و  خلفها. إهنا معقولية، ألجل هذا الذي يتقوم هبا؛ أعين
اليعقل. وأنه ديوان يتسع لألطروحة ونقيضها. فماهو معترب ومعياري يتحدد هبذه التعاقلية اليت حتدد الفعل 
والنظر اإلنساين. ما أريد قوله: أن كل شيء يتم بعقل، وكل شيء هو معقول، ألنه من "كل شيء موزون". 

عقل نبغي وأي معقول نريد ؟ طبعا، العقل اخلاص الذي حتدده تعاقلية املرتبة لكن املطلوب، هو :  أي 
الوجودية، مبا جيعل فعل املعاقلة نفسه ممكنا ومطلوبا. وهبذا نكون قد أثبتنا تعدد املعقول دون أن جنرف 

 ضرورات التواصل اإلجتماعي، ودون أن نقع يف عمائية تساوي األدلة.
العقل هو وضع الشيء يف حمله، ومثاله احلكمة.وليس غريبا أن يرتد أصل احلكمة  إن التعاليم تؤكد لنا، بأن

إىل احلكمة ـ بفتح احلاء والكاف ـ الالمجة، شأن العقل العاقل والرابط والعاقد. من هنا التعاقل على وزن 



. أي التعاقد، كما أكدنا قبل ذلك . ونفهم من ذلك، أن عدم وضع الشيء يف حمله هو وقوعه يف غريه
خروجه عن احلد . فهو غري معقول برسم احلد "التعاقلي" ، لكنه يظل معقوال حبكم ماهية اإلنسان املتحددة 
باقتدار على الصعود والنزول خارج احلد أو التضعف واإلشتداد داخل احلد . وأيضا يظل معقوال برسم املرتبة 

وضع الشيء يف حمله برسم التعاقلية اإلنسانية. اليت حل هبا. أي أن العقل حبسب الرتبة اإلنسانية، هو أن ي
لكن إذا ما انزاح اإلنسان خارج حده املقرر له يف الرتاتبية الكونية،  فسترتكب عليه، حبكم "التخارج 
النوعي"، ماهية احملل. فيكون كاألنعام؛ فهو عاقل برسم األنعامية ال عاقل برسم اإلنسانية. فتكون شقوته 

 الكونية اليف افتقاده مللكة العقل. وذلك هو معىن أن اليعقل اإلنسان. بنزوله يف املعقولية
 

 س: إذا كان العقل يمارس الخداع، فما قيمة العقل وما قيمة الحداثة؟
 

ج: أجل، إن العقل برسم التعاقلية، قيمة كربى. ومن هنا أحاول أن أفهم احلداثة نفسها. مثة فرق بني أن 
للعقل؛ بني أن نقبل باحلماقة إذا ما كانت مقدمة للمعقول، ونرفض "العقلي" نستوعب هذه اللعبة املزدوجة 

إذا ماكان مقدمة للحماقة. وأقول هنا "العقلي" وال أقول "املعقول"، ألن احلمق إن كان مقدمة للمعقول، 
 فهو معقول. ليس كل عقلي هو معقوال. وإذا شئت أن منضي يف هذه الرياضة املنطقية، فسأقول لك: إنه

منطقيا يوجد حصر عقلي هلذه اجلدلية يف صور أربع. فإما أن تكون احلماقة مقدمة للمعقول، وإما أن يكون 
املعقول مقدمة للحماقة، وإما أن يكون املعقول مقدمة للمعقول أو احلماقة مقدمة للحماقة. فأما كون 

ن األمر ال يعدم أن يكون معقوال. احلماقة مقدمة للمعقول، كما بيناه يف مثال مدح احلماقة اليرازموس، فإ
ألن معقولية احلماقة مستمدة ههنا من نتيجتها. أي  أن معقولية املقدمة مستمدة من ذي املقدمة.  و أما 
أن يكون املعقول مقدمة للحماقة، فذلك دليل على أن املعقول ينتج احلماقة، فتكون احلماقة مبا هي منتج 

ورتني األخريتني، فاألمر أوضح من ذي قبل. فأن يكون املعقول للمعقول، معقولة. و أما خبصوص الص
مقدمة للمعقول، هذا بديهي. وعليه، فأن تكون احلماقة مقدمة للحماقة ليس أقل معقولية من الصورة 
السابقة. إن ما أريد التأكيد عليه هنا، أن العقل واحلماقة كليهما حمكوم باملعقولية الكربى، هلذا الكون 

عقول. أجل، أعود ألقول، بأن املشكلة ليست يف لعبة العقل وخداعه وتقلبه وتعدده. فاملشكلة هي املوزون امل
حينما خندع أنفسنا خبصوص مصلحتنا. ليس عقل العقل هو مناط تعاقليتنا االجتماعية. بل إن عقل 

سالم واحلداثة املصلحة هو مناط هذه التعاقلية . إن قيمة  العقل فيما حيرزه من مصلحة. وأعتقد أن اإل
يلتقيان يف هذا املوضوع، وإن ظل اإلختالف جاريا يف مضمون هذه املصلحة. وإذن، الينبغي أن نيأس، مىت 
ما استوعبنا "التعاقلية" بأبعادها اإلجتماعية والتواصلية واملصاحلية. وعليه فليس مثة فعل عقلي متميز إال بعقد 



عل إنساين بدل أن نقول مثة فعل عقلي مطلق. وبعد ذلك ميكننا التعاقلية. لذا  كان أوىل أن نقول: هناك ف
احلديث، عن فعل إنساين رفيع وفعل إنساين وضيع أو فعل غري إنساين رأسا.وهذا يف حد ذاته أفضل مدخل 

 ألنسنة الفعل اإلنساين.
 

يبدأ  س: يرى العروي في الثورة الثقافية وترسيخ الوعي التاريخي مدخال أساسيا للتحديث في حين
الطريق مع الجابري بنقد العقل العربي . ترى ما السر وراء تعدد هذه المداخل لكائن واحد هو 

 الحداثة؟
 

ج: أعتقد أن املثقفني العرب راكموا من التنظري للحداثة وشروطها ما لو قرأه "فولتري" حلار يف أمره وأصيب 
 إغراقا وانزياحا يف سؤال احلداثة، حولت احلداثة من بالغثيان . هذه الرياضة الذهنية اليت توسلها العقل العريب

حدث تارخيي فرض شروطه على من مل يلتحق بدورته إىل معادلة رياضية صرفة، تارة شديدة التعقيد حد 
اليأس، وتارة سهلة إىل حد الغرور. ويف احلالتني معا تتأكد املسافة بني واقعنا ومعقولنا. فليس كل عقلي هو 

ملعىن اهليغلي، بل كل معقول عندنا هو واقع ذهين يشكو غربة الواقع ومتنعه. وذلك، ألننا واقعي عندنا با
دخلنا احلداثة من أسوأ بواباهتا؛أي البوابة األيديولوجية. لقد دخلناها حجاجيني وجمادلني ومزايدين 

وق  فيها إرادة ومغالبني...مل نستشعر نداءها احلر واملستقل خلف هذا الصخب احلداثوي نفسه. ومل نستذ
اإلبداع واإلبتكار ...بل احلداثة طارئ، وافد، صادم لنا، فرض علينا إيقاعا يف التغيري أربك إيقاعنا البطيء . 
ولذا تعددت املداخل، واملوضوع واحد. و األخطر من ذلك، أن املخارج من احلداثة تكاثرت هي األخرى. 

ت مداخل قددا. إذا أخذنا مثال العروي واجلابري  ففي أقل من عقد من الزمان، قدمت مشاريع شىت ورمس
كمثالني هلذا اإلختالف يف املنظور أو التعدد يف املداخل، فسنجد عندئذ أنفسنا أمام موقفني، أحدمها ميثله 
العروي، يفتح مدخال وحيدا وضيقا للحداثة بثمن يبدو سهال لكنه مكلف ومستحيل؛ أي، أن نتخلى عن 

ا مثالية طرحه وطوباوية حلوله. إنه مل يبدل أدىن جهد يف اجرتاح احللول املمكنة. أن نكون "حنن". ومن هن
ألن اإلمكان يف نظره مستحيل. فال وجود إال لطريق الواجب؛ واجب تبين احلداثة كما هي . فهل ياترى 

التخلي عن مبجرد أن نتخلى عن ألـ "حنن"، سننجح يف دخول البوابة الضيقة والوحيدة للحداثة العروية. هل 
الـ"حنن" هو وحده الشرط الضروري لتحقيق احلداثة ؟ هذا تبسيط لألمور، واستسهال  لتعقيدات احلداثة. إنه 
مينح تارخيانيته مضمونا أنطولوجيا، كما أشار تقريبا وصدق، د.عبد الكبري اخلطييب.لقد  أمهل النظر يف أن 

ولة . إهنا  اليوم متلك ديناميات طاردة. فاحلداثة يف نظره تقدم احلداثة  اليوم مل تعد أمرا قابال للتبين هبذه السه
لنا خيارات ممكنة، لكن ال مندوحة لنا إال أن خنتار من هذه املمكنات اليت الجدوى منها،  ممكنا واحدا، 



هو املمكن /الواجب؛ احلداثة مبدخلها التارخياين. إن ما قدمه العروي ممتع ومهم يف سعة ثقافته وخربته 
عرفية والتنظريية، لكن العروي اليفعل سوى أن يقول: هاهي ذي احلداثة كماهي، أدخلوها بسالم ، عراة ، امل

وتعمدوا يف معامد ضروراهتا، يف صمت ودون ثرثرة. ال تبحثوا ال حتتجوا ال ترفعوا أي قائمة للمطالب أو أي 
ال كما أنتم. تتجردون من شروطكم   شروط مسبقة. أنتم لستم كما أنتم. عليكم أن تدخلوا احلداثة كماهي

مطلقا وتدخلون شروطها مطلقا. أمام هذه النزعة األصوالنية الطوباوية العروية اليت ختدعنا  بواقعيتها، تصبح 
احلداثة برسم القطيعة املطلقة مع الرتاث والتجرد  الكامل من كافة األذواق اخلاصة، دعوة تبسطية غري جادة. 

ب الطاولة على هذا النوع من التبسيط يف فهم سؤال احلداثة يف اجملال العريب، فقد أما اجلابري، الذي قل
أحالنا إىل طوباوية من مستوى آخر، فالقطيعة التجزيئية ليس أقل طوباوية من القطيعة اجلذرية مع الرتاث. 

" بكل فاحلداثة لن ندخلها بال "حنن" كما لن ندخلها رشديني فقط. احلداثة هي موقف ندخله "حنن
فعالياتنا، رشيدين وسينويني .. أرسطيني وأفالطونيني ..برهانني وعرفانيني وبيانيني...ذلك ألننا لو فككنا 
تاريخ النهضة األوروبية واحلداثة لوجدناه يتسع اليوم وليس فقط باألمس، للربهان والبيان والعرفان. إهنا قطائع 

هذه كلها تنتظم فيه وتعرب عن نفسها يف مجاع بنية البىن، ال توجد إال يف األذهان. أما على صعيد الواقع ف
اليت حيددها املوقف من احلداثة. إن مداخلنا للحداثة هي نظرية وأيديولوجية وطوباوية، ألننا مل نعرف كيف 
نقبض على "الدينامي" داخل هذه  البنية ـاألمشاج  املختلطة. إننا مل ندرك بأن النهضة واحلداثة هي موقف 

ي ووعي هبذا املوقف. ويف تقديري، ميكننا القبض على دينامية هذا املوقف داخل كل ثقافة تستطيع أن تارخي
تدرك جدل الكوين واخلاص، وجدل التاريخ العام والتاريخ اخلاص. إننا لو أحصينا حجم األفالطونيني يف 

مل جند آثار هذه األفالطونية يف  النهضة األوروبية لوجدناهم أكثر من األرسطيني والرشديني الالتنيني.هذا إن
الرشدية نفسها. وأحسب، أن النظام احلديث منذ فجر تارخيه إىل اليوم، هو أقرب إىل أفالطون منه إىل 
أرسطو، يف اإلجتماع والنفس والعلم واإلقتصاد والسياسة. وهذا ما يتطلب عالوة على ضرورة إعادة كتابة 

 النهضة واحلداثة نفسه!التاريخ الغريب، أن نعيد كتابة تاريخ 
 

س: "نحن و التراث".. "اإلسالم والحداثة".. "اإلسالم والتنوير"...عناوين تحيل على إشكالية واحدة 
ومركزية في الفكر العربي المعاصر، و حالة اإلخفاق التاريخي الذي يعاني منها  العرب والمسلمون 

فهم يرون في الحداثة والتحديث األفق  اليوم، ومحاولة التجاوز وتحقيق النهضة  المأمولة. لذا
أوالجسر الذي سيعبرون منه إلى التاريخ الحديث وتملك منطق العصر. بداية ،  هل يمكن اعتبار 

 التجربة الغربية نموذجا لعالمنا العربي واإلسالمي رغم اختالف السياقين؟



 
قق أضخم حدث حضاري فرض حتوالت ج: التجربة الغربية حقيقة ال ميكن جتاوزها. إهنا جتربة فيها وهبا حت

جذرية يف أكثر من أفق ويف أكثر من جمال. إنه حدث ال أبالغ إذا اعتربته ثاين أكرب حدث بعد "الطوفان". 
ولذا، إذا كان من حقنا أن نبحث عن طريقة ما متكننا من هتذيب احلداثة كما هذب أسالفنا احلداثة 

يف ضوء التكييفانية اخلالقة، حىت بدت وكأهنا جزء ال يتجزأ من اإلنسانية يف زماهنم واستدجموا مقوالهتا 
حركتهم احلضارية، فإننا مدعوون إىل هذا الضرب من التهذيب أكثر من أي وقت مضى. إننا نستطيع أن 
نتساءل حول الكيفية اليت ينبغي الدخول هبا إىل احلداثة، لكن ال نستطيع أن نغفل التجربة الغربية، 

مت وتناسي ممسرح كما لو أن حدثا ما بذلك احلجم مل حيدث يوما يف هذا العامل. إن ونتجاوزها يف ص
اإللتفات إىل التجربة الغربية واإلهنمام هبذا احلدث ودراسته واستيعابه، موقف طبيعي ومطلوب. لكن ماهو 

نعطي دروسا ليس طبيعيا، بل ما هو جنون وغباء، هو أن منارس النسيان ونتظاهر باإلستغناء، وحناول أن 
للغرب من خارج احلداثة ومن خارج استيعابنا هلذا احلدث ذي األبعاد الكومسوبوليتيكية. أنا شخصيا أهتم  
كثريا مبا يكتبه نقاد احلداثة الغربيني، لكنين أمشئز من هذه اللعبة حينما تصبح تقليدا أو حينما يبالغ فيها من 

ربيني هم حداثيون يف نقدهم هلا. لكن نقدنا هلا ليس حداثيا قبل بعض املثقفني العرب. إن نقاد احلداثة الغ
وال مابعد حداثي. وإن أي نقد للحداثة ال ينطلق من قاعدة اإلستيعاب ملقوالهتا وذوقها، العتبار له البتة. 
اللهم إال إذا كان جزءا من النقد احليوي للحداثة من أجل ماهو أمثل، وليس ارتداد وانتكاسا وعماءا. إن 

د  احلداثة الغربيني، هم حمكومون باحلداثة مقوليا وذوقيا، نظرا وفعال. إهنم على أية حال منتج ثقايف نقا
للحداثة. أما نقادها يف العامل العريب، فهم خارج مقوالهتا وذوقها ونظرها وفعلها وثقل مركزها، ألهنم يعانون 

هلا. نعم، مثة اختالف يف األسيقية. لكن من شروط ذيليتها وهامشيتها. إهنم جيادلون يف قضية ال موضوع 
اختالف األسيقة هنا هو باملعىن التارخيي. ليس اختالفا ال اشرتاك فيه. التميز هو يف شكل التكيف مع 
احمليط. إنه موقف إجيايب داخل التاريخ وليس استقالة منه. مثة مساحة للكوين يف صلب هذا االختالف 

وجه من الوجوه، وليس يف كل الوجوه . إنه اختالف يعود إىل مابه  السياقي.ألن االختالف هنا يكمن يف
اإلشرتاك. وهوما نعتناه جبدل الكوين واخلاص. باعتبار، أن اخلاص ماهو إال الكوين مشخصا تشخيصا ما يف 
سياق ما. إننا ال نتحدث عن منطق مقابلة، بل عن جدل، اليؤدي فيه االختالف السياقي إىل انفراط عقد 

ة. إن مثل هذا التمايز وارد يف اجملال الواحد. فإذن ، هو بالفحوى، أوىل أن يكون مقبوال يف اجملال الكوني
املختلف. بل إن الكائن نفسه تتغري أحواله يف سياقات خمتلفة، وتتعدد شخوصه حسب تشخصاته الفكرية 

 والروحية، دون أن يفقد مناط وحدته.
 



ن نفسه يحيل إلى إمكانية تعدد الظاهرة في التاريخ ـ يستدعي س: في نقده للحداثة الغربية ـ والعنوا
األستاذ طه عبد الرحمان أسئلة األخالق التي يستند عليها في تعريفه لإلنسان ونقده للحداثة . فهل 
نقد الحداثة اليكون إال أخالقيا أو خارج الحداثة كما أورد ذلك أحد النقاد..ثم هل األخالق خارج 

 دائرة الحداثة؟
 

ج: لعل تلك واحدة من أكرب مفارقات مشهدنا الثقايف، وواحدة من أبرز الغوايات اليت تراود وتزاود على 
عقلنا العريب املستباح، هلذا "املارستان" الذي حول الفكر عندنا إىل ممارسة للتدمري الذايت. إن نقد احلداثة هو 

عروضاهتا . فحينما اليكون نقد احلداثة من أمر مطلوب، بل هو أمر واقع من ممكنات احلداثة نفسها ومن م
مشموالت  احلداثة، وضمن اإليقاع الرفيع الذي يتيحه فعل اإلستيعاب  للحداثة يف نقد احلداثة، فإن النقد 
حينئذ اليعدو أن يكون خدعة حمض. النقد األخالقي للحداثة عندنا هو تعبري عن هذا اإلخفاق الذي امتد 

د أن عبث مبجالنا املعريف ومارس فيه ما ميارسه الشطح العاري حينما خيلو املشهد إىل مدارك أنطلوجيتنا، بع
من شروط الصحة النفسية، أو حينما يصبح نقد احلداثة طريقا خللع صورة عقالنية مغشوشة على ختلفنا. 

إصدار  أقول، إننا فشلنا يف أن حنقق قدرا من التخلق على مستوى التداول الفردي، فكيف ياترى سننجح يف
أحكام أخالقية ضد أمم جتسدت أخالقها يف سلوكها اجلمعي ومؤسساهتا املدنية . فأخشى أن يصبح النقد 
األخالقي للحداثة مطية للتدجيل، السيما إذا كان هذا النقد ال يعدوا أن يكون جمرد تقليد مقنع وماكر ملا 

الفضاء ورسوخ تقاليد الصحة النفسية وشيوع  تقوم به احلداثة ضد نفسها يف نطاق تقاليد النقد الذايت وحترر
لغة التحليل النفسي وآداب اإلعرتاف. إننا  حنن من هم يف حاجة إىل هذا الضرب من النقد األخالقي يف 
خربتنا الفردية واجلماعية واملؤسسية. إن أوىل فضائح النقد األخالقي للحداثة، كوننا منارس السرقة املوصوفة 

سها للحداثة يف نقدها لنفسها، مث ننسبه إىل أنفسنا ونركب رؤوسنا ونضحك على للتقنيات النقدية نف
الذقون، فيما حنن كافرون حىت أمخص أقدامنا بالنقد األخالقي لسلوكنا وممارساتنا واجتماعنا...الميكننا 

صبحت التمادي يف التجريح األخالقي للغرب هبذه الكيفية املوسومة بالعمومية واإلطالق، ضد اجتماع أ
األخالق فيه حمايثة ال مفارقة . فيما أخالقنا ال تزال أحكاما يف الرؤوس وثرثرة على  أطراف األلسن. 
األخالق فعل وليست جمرد نظر. فما أسهل احلديث عن األخالق ويف األخالق. لكن ما أبعد األخالق يف 

ل علي بن أيب طالب. كيف ننفي تناصفنا. فاحلق أوسع األشياء يف التواصف وأضيقها يف التناصف، كما قا
األخالق رأسا عن جمتمعات يتعلم أبناؤه منذ صباهم أخالقيات اإلعرتاف ـ أو ما أمسيه باإلعرتافات الثالثة ـ 
؛ سواء على كرسي الصابر طلبا للصحة النفسية أو يف غرفة اإلعرتاف داخل الكنيسة طلبا للصحة الروحية 



للسلم اجملتمعي. ينقل يل الصديق غريغوار مرشو ماكان يسر له به جاك أو يف آداب املعاملة اليومية طلبا 
الكان، خبصوص متابعاته اإلكلينيية مع لوي ألتوسري. لقد كان هذا األخري يف وضع صحي غاية يف اخلطورة، 
وقد كان وهو املثقف الكبري، خيضع جللسات العالج النفسي مع زميل له يشاركه املشروع  النقدي نفسه، 

جيد يف ذلك غضاضة أو انتقاصا. أقول، كم عندنا يف جمالنا من مثقفني هم أسوأ حاال من ألتوسري من  فال
هذه الناحية، ولكنهم، وبسبب غياب تقاليد للصحة النفسية عندنا، يصولون وجيولون ويبثون الكراهية 

دروسا يف األخالق.  ويستنفرون شياطينهم للنيل من أهل النهي.ومع ذلك نسمح ألنفسنا بأن نلقن للغرب
إن املشكل اخللقي هو راسخ يف جبلة األفراد واجلماعات. كن متخلفا أو حداثيا، فثمة على كل حال ظواهر 
من ذلك القبيل لن خيلو منها اجملال . فاملشكل اخللقي يف العامل املتخلف هو أيضا من البشاعة مبكان . 

فساد االقتصادي واإلجتماعي والديين والبيئي..نعم، ودائما وحىت داخل احلداثة هناك جبهات مناهضة  لل
هناك  مشكل آخر يتعلق بتلك املظاهر اليت نراها فسادا خلقيا فيما يراها غرينا سلوكا اجتماعيا طبيعيا أو 
سلوكا حضاريا. فهذا ما ارتضاه اجملتمع الغريب لنفسه. فلنقل: إنه الدين عندهم أو الذوق عندهم أو 

كان هناك ما يستحق نقدا أخالقيا، فهو جمالنا وثقافتنا اليت ران عليها من رواسب   األخالق عندهم. إن
عصر اإلحنطاط. وبدل أن  ننقد احلداثة أخالقيا، علينا أن ننقد ختلفنا أخالقيا وأن نظهر الوجه األخالقي 

هر األخالقية عند للحداثة أيضا. فلنتخلق يف نقدنا األخالقي للحداثة. فاملتخلق هو من تستوقفه تلك املظا
 الغري. أما غري املتخلق ، فهو يرى يف الغرب احنرافا فقط.

 
س: اليخفي د. طه عبد الرحمان الغاية من مشروعه النقدي للحداثة، وهو إسناد الحركة اإلسالمية في 
مواجهة الخصم الحداثي أو الداعي إلى الحداثة . فهل يفهم من هذه المقابلة، أن هناك تعارضا بين 

 اإلسالم  والحداثة في فكر طه عبد الرحمان ؟
 

ه وما حييط به، فسيجد نفسه غارقا يف مظاهر احلداثة، مشموال بقوانينها. ج: لو نظر الناقد املذكور إىل نفس
ليس من حيث هي كل ما تنتجه اليوم وما نستهلكه أو ما ننتظم يف سلكه وحركته يف يوميات حراكنا 
اإلجتماعي فحسب، بل حىت على صعيد املعرفة أيضا. إن احلداثة ليست فكرا فقط، بل هي سلوك حياة 

إنسانية أيضا، حىت ال أقول عقلية.  مايقوم به الناقد املذكور، هو كارثة يف حق الفكر، ليس ومجلة مواقف 
ألنه يرى نفسه متموقعا يف خط مواجهة احلداثة. فمثل ذلك سبقه إليه أغيار كثر، من دون أن يقعوا يف 

خالل إخضاعها ألحكام  بدعة التقريب التداويل أو األقيسة العقيمة. ألن الناقد املذكور حياكم احلداثة من
املنطق األرسطي بكل مآزقه البتية احلصرية. إنه حياول عبثا أن يبحث عن املعقولية اجملردة ملقوالهتا. ويف ذلك 



جتاهل ألزمة املنطق وأزمة اإلستقراء حتديدا، وعجزه عن إجياد تفسري منطقي لنفسه قبل أن جيد ذلك للحداثة 
. إهنا بالفعل أفالطونية أكثر مما هي أرسطية . إهنا هذا الكل الذي يندمج ومقوالهتا. إن احلداثة حراك وفعل 

فيه النظر بالعمل، واخليال بالفعل، واملثال بالواقع. ليست احلداثة مثاال فقط، وال مادية فحسب، بل هي 
فهي أكرب هذا اجلدل الذي يتداخل فيه املثال باملادة..العقل باحلدس. إهنا حلم و خيال ومغامرة... ولذا، 

من أن حتاكم مبنطق أرسطي قروسطوي مفلس. لكن هذه املقابلة والضدية اليت  يسعى الناقد املذكور إىل 
 ترسيخها، هي دون جدوى.

ويف تصوري، أنه اليسعى بذلك إىل إسناد احلركة اإلسالمية، بقدر ما هو  يستند إىل عنفواهنا  وعلى 
سوسيولوجية الواسعة لتمرير خطاب، هو بالتأكيد ليس يف استغالل حسها  التعبوي ضمن هذه القاعدة ال

صاحل احلركة اإلسالمية. ألن هذه األخرية أصبحت أكثر نضجا يف بعض مواقعها من هذا اخلطاب اإلنزوائي 
املفلس. ألنه  خيرجها من املوضوع احلقيقي الذي جيب أن يتجه حنوه نقد  احلداثة، وهو ما يزيد احلداثة 

طها كما يربطها بعض األيديولوجيني احلداثيني أنفسهم  بأعراضها التارخيية والسياسية غموضا، حيث  يرب
والذوقية . إن  نقدنا للحداثة جيب أن يكون حداثيا أو ال يكون. بل على نقد احلداثة أن حيدد هو اآلخر 

صنما، ولكنها  أيضا  غاياته، حىت ال يتسرب يف البني من ميرر مشاريعه املا قبل حداثية . إن احلداثة  ليست
ليست حدوثة ـ بلغة إخواننا املصريني ـ. والذين جعلوا منها صنما هم  أنصار األيديولوجيا احلداثوية  وأنصار  
األيديولوجيا املابعد واملاقبل حداثية . وأنا أسأل الباحث الذي خيفى متاميته خلف املقوالت اإلسالمية :  أين 

 كل هذا ؟ أين كل هذا اإلسراف من القاعدة اإلسالمية: "والتبخسوا هي وسطية اإلسالم وتعادليته  يف
الناس أشياءهم"،وبالتايل ال تبخسوا الشعوب واألمم أشياءها.وهذا هو أفضل مدخل للحوار بني الثقافات 
 حىت ال أقول احلضارات. خصوصا وأن نقدنا للحداثة يبدوا مسكونا هبذا الذهان البارانوياين جملتمعاتنا اليت

عوضت البحث واإلصرار على التقدم هبذه البكائية الالهنائية ،وكأهنا تسعى إىل أن حتول بكاءها على حظها 
 العاثر إىل طقوس نقدية ، هلا منشطون كثر يف عاملنا العريب.

 
س: إذن، ماقصة الحداثة السياقية وغير السياقية التي أوردها  الباحث في إحدى محاضراته عندما 

 قافة في إبداع حداثتها الخاصة؟أمر بحق كل ث
 

ج: أن يكون لكل أمة  تراثها، هذه فهمناها. أما  أن يقال إن كل أمة تصنع حداثتها كما لو كانت خمرية 
يف ذلك، فهذا أمرغري مفهوم جدا. سأوضح ذلك أكثر : إن ال أحد خيتلف حول ضرورة أن تصنع 

؟ إذ القيمة للحداثة إذا ما حلت بالعامل العريب اجملتمعات حداثتها باستقالل وضمن تكييفانية حملية 



واإلسالمي دون أن تزدان بنكهتها العربية واإلسالمية. فهذا إغناء للحداثة وأمر ينسجم مع فلسلفتها . لكن 
ما معىن أن نصنع حداثتنا اخلاصة، وكيف؟ هاهنا ندرك عدم جدية هذه الطرحات . إننا مطالبون بأن نصنع 

ا احلدث الكوين إكماال له ال استبداال له . فال ميكننا أن نكون فاعلني فيه دون أن حداثتنا يف صلب هذ
نندمج فيه، وإال حتولنا إىل وحوش مرتحنة خلف أسالكه، ال نصلح إال للفرجة. إن د طه، ال حيدد خصوصية 

و حداثي. جماله داخل انتمائه للحداثة، بل حياول أن يوحي للمتلقي بأن خصوصيته هي نقيض تام ملا ه
وهذا أمر خيالف الوجدان، ألننا غارقون يف نظام احلداثة سلوكا وذوقا ومعاشا وثقافة وفكرا... إننا خنفي 
الشمس بالغربال . فالذين جعلوا من اخلصوصية وسيتلهم الوحيدة يف نقد احلداثة، هم وامهون ال حمالة . ألن 

ها، مل يكن ليقوض من دعائم احلداثة. على أن اخلصوصية، هذا املفهوم الذي نشأ من داخل احلداثة نفس
األنثربولوجيا اليت هي علم حداثي، جعلت من مفهوم اخلصوصية مربرا النزوائية  أقوام وحشية، ليس يف طريقة 
التفكري فقط، بل حىت يف الوسائل املادية وفقدان التقنية. إن عدم وجود صنائع متطورة يف هذه البلدان، هو 

ناءا على مسوغ اخلصوصية . ورمبا ولوال  احلرج واحلياء، لفعل هؤالء  األمر ذاته يف جمالنا أيضا مفسرعندهم ب
العريب؛ أقصد نقاد احلداثة من العرب. لقد حاولنا يوما أن نواجه الغرب هبذه الطريقة إبان األزمة النفطية، 

ا، فيما هو انتحار . إن حيث هددنا بأننا مستعدون للعودة إىل ركوب اجلمال. وكنا قد حسبا ذلك حتدي
ركوبنا على اجلمال، سوف يعطي مربرا للغرب، بأن يبيدنا ومجالنا فوق هذه الكتبان الرملية، ألن أمة  متلك 
أسلحة الدمار الشامل، ال مكنها أن تقبل بأن يقتلها الربد وتتخلى عن حداثتها، فقط ألن هناك قوم قرروا 

إن حروبنا املصريية  هي نفسها مل تدار بوسائل حداثية. وبفعل اإلغراق  أن يرفضوا احلداثة وأن يركبوا اجلمال. 
يف اخلصوصية  وفصلها عن جدهلا الكوين، حصدنا هزائم منكرة. إن إسرائيل، هذه الدويلة العارية من كل 

ها القيم اإلنسانية ومن كل احلجج واملسوغات التارخيية، هزمت حبرا من العرب، وهزمت احلق العريب بأساطري 
اليت عرفت كيف جتعلها تنهض على تقنيات حداثية. إن احلداثة قوة ؛ وعلينا أن ال جنادل كثريا يف ذلك. 
إذن، فالذين يستندون إىل اخلصوصية كوسيلة ملواجهة احلداثة، هم عاجزون  عن أن يندجموا فيها، وميارسون 

السياقية بلحظ ما سبق، فهو جمرد لغونة النقد اجلواين ملقوالهتا. أما حديثكم عن احلداثة السياقية وغري 
والتفاف على األزمة. ألن األمر سرعان ما يرتد إىل رفض احلداثة بناء على اخلصوصية، اليت أضحى هلا 
مضمون أنطلوجي يف الفكر العريب. ما البديل إذن؟ إن د. طه يعرض علينا بديال : أن حنمل صخرة 

ا الالهنائية صعودا يف جبال من قواعد التقريب التداويل شديدة "سيزيف" أو صخرة "أوبيليكس"، لنبدأ رحلتن
االرتفاع. وهنا يعود األمر كما بدأ ؛ أن تكون حلولنا طوباوية. واحلال، أننا مطالبون بصناعة حداثتنا، صناعة 
  خاصة وليس أن نصنع حداثة خاصة. كل هذا راجع إىل تلك النزعة الطوباوية اليت ترى أن احلل يف استبدال

احلداثة كما لو كنا أمام بضاعة ولسنا أمام حلظة تارخيية، ال منلك إزاءها سوى  خيار واحد، أن نلتمس ماهو 



أمثل وماهو أنفع منها. فأن يكون اإلسالم خالدا، معناه أن يكون حداثيا أو ال يكون. ألنه مل يأت ليوقف 
ذب وخيلق شروطا مثلى يف كل شرط تارخيي. حركة التاريخ أو حركة الطبيعة، بل جاء لريشد إىل األفضل ويه

فبدل أن نتمسك ونصر، بغباء، على تغيري التاريخ وفرض الفوضى على قانونه، كان أوىل وأيسر لنا أن 
نتحدث عن ضرورة تغيري شروط تكيفنا يف ضوء معطيات اللحظة الراهنة، وأن نسمح لإلسالم بأن  يتفتق 

 ه اخلالقة.عن أمكاناته اهلائلة يف سياق تكيفانيت
يبدو  يل أن األفكار التمامية كتلك اليت تصدر عن الفكر األصوالين، هي أقرب إىل احلداثة، من أيديولوجيا  
التقريب التداويل اليت أفرزت مجلة من اهليامات واألحكام املعيارية املعشوشة. ورمبا قطعة آخر احلبال اليت  

 من جهة أخرى. كانت تربط بني العرب واإلسالم من جهة واحلداثة
 

س: يرى كمال عبد اللطيف أن نقد طه عبد الرحمان هو ماقبل ـ حداثي، كما يرى أبو يعرب المزروقي 
 النقد األخير مابعد ـ حداثيا .. أين تموقعون أنتم نقد د.طه من الحداثة؟

 
ي النزوع، ج: كال احلكمني  ثابت يف حق الباحث املذكور، على أنين أضيف إىل ذلك، أنه ماقبل ـ حداث

مابعد ـ حداثي الطريقة. وهذا مايعين أننا نقف على مفرتق الطريق، حيث بتنا نواجه حالة فريدة من نوعها، 
وهي طبعا الميكنها أن توجد إال يف جمال كمجالنا، أعين التواطؤ التارخيي بني ماقبل ـ احلداثة ومابعدها. إن 

ياته ليست جتاوزية، بل هي ظالمية مقنعة  بإجرائية النقد الطهائي للحداثة ليس حداثيا خالصا. ألن غا
منطقية بالغة مل نشهد هلا مثيال يف التاريخ العريب احلديث. ولعل تلك ميزهتا . إن للناقد غايات معلنة وأخرى 
غري معلنة.. كما أن له قائمة  مرجعية معلنة وأخرى باطنية، فماهو معلن دائما هو تضليلي . إن الباحث 

املصادر املؤسسة ألفكاره، فيما يظهر لنا ماكان عارضا منها . وأيضا يظهر من غايات نقده خيفي أكثر 
 للحداثة ما حيجب به غايات أخرى، ولذا، البد أن نقرأ  ما بني السطور وحنلل ونفكك.

ي إن سذاجة اخلطاب وبساطة التفكري ختتفي  وراء  هذه اإلجرائية اململة ذات الطابع املدرسي التعليمي، أ
أن ما يقدمه الناقد املذكور، يصلح مقررات تعليمية أكثر منه أعماال فكرية نقدية وهذه يف تقديري نكسة 

 خطرية، وخيبة أمل كربى.
 

س : كيف تنظرون إلى مسألة عالقة الفلسفة الحديثة بالترجمة، وأثر ذلك على ترجمة المفاهيم 
 الحديثة، كما يثيرها د طه عبد الرحمن؟



 
ع يتطلب وقفة خاصة ليس هاهنا جماهلا . ولكن، أعيد ما ذكرته سابقا، من أن هذه مغالطة، ج: هذا موضو 

تستبعد البعد التارخيي للعلم والفلسفة واللغة ... إهنا تسقطنا يف دور منطقي . فكيف ميكننا اجلمع بني 
تداويل. ال أدري من هو حاجتنا  للمفاهيم اجلديدة، وقدرتنا على ممارسة الرقابة عليها وإخضاعها للمجال ال

املطالب  باالرتفاع إىل منزلة اآلخر؟ املفهوم أم الفامهة. إن تقريب املفهوم لغاية الفهم العالقة له بأن  ننتهك 
املفاهيم وحنرفها.لقد جعل الباحث مبدأ التفضيل أصل األصول يف التقريب التداويل.معلال املبدأ إياه بأنه 

ي يف اإلبداع.وأعتقد أن هذا املبدأ العنصري،يضعنا أمام واحدة من أغرب ضروري للمجال التداويل كي ميض
املفارقات؛أعين ما موقع مبدأ التفضيل ملا نشتغل على تقريب املفاهيم اجلديدة من الرتاث املنقول؟ إن الباعث 

بأفضلية اجملال  على تقريب املفهوم هو الشعور باحلاجة إليه.وطبيعي أن يشعر املتلقي بالفقر املعريف وبالتايل
الذي ميده باملفاهيم اجلديدة اليت هو يف مسيس حاجة إليها. على أن أسالفنا أدركوا أن لغة الصنائع ختتلف 
عن لغة العامة . وأدركوا أن لكل صنعة  اصطالحا خاصا هبا . وحال األمم  مجيعا على ذلك  املنوال، حىت 

عالقة هلا باخلطاب الطبيعي. إن تغيري كلمة "أنا أفكر إذن يومنا هذا ويف الغرب نفسه، هناك لغة فلسفية ال 
أنا موجود " هي رياضة لغوية ليست يف كبري . ألهنا العبارة األقرب إىل فهم الناس للمراد من "انظر جتد" 

 الشعرية اليت وجد هلا قرينا تراثيا يف  سياق ال صلة له بالكوجيتو الديكاريت .
 إعادة تظهري الضمائر يف اللغة الطبيعية، فال مشاحة يف ذلك.  فإذا  اقتضت الضرورة الفلسفية

صحيح أن "األنا" العربية مضمرة كغريها من الضمائر األخرى خبالف ما هو عليه وضع اللغات األخرى . 
رمبا قد تكون تلك من لطائف ما بلغه الرتكيب اللغوي العريب.  لكننا، لسنا هنا يف مورد اإلخبار البياين 

أو الرتجيح البالغي... حنن هنا أمام مفاهيم  وخربات فلسفية وألفاظ  حتمل مداليل  فلسفية الشعري 
خاصة؟ حنن هنا أمام ضرورات فلسفية وأمام ضرورات تفرضها الصنائع، وأحسب أن التضمري احلاكي عن 

خفي من لطافة حس لغوي وبيان قد يصبح حاجبا يف لغة  الصنائع الفلسفية، اليت تقتضي استظهار امل
. فإظهار -être-الضمائر يف اللغة، كضمري املتكلم واملخاطب وغريمها . وكذا فعل الكينونة "كان" 

الضمائر نزوال عند ضرورات الفهم والتحليل والصناعة، اليفسد اللغة إال بالنسبة إىل من خيلطون بني لغة 
ضرورات قائما يف الشعر، حذفا أو تغيريا يف الصنائع واللغة الطبيعية. بل، إن كان هذا النوع من النزول عند ال

التصريف، فهو من هذه اجلهة، أوىل يف لغة الصنائع األخرى العلمية . إن اخلوف على اللغة من طرو مفهوم 
أو اصطالح، نابع من فهم خاطئ لوظيفة اللغة وانسياحها. فإذا كان الناقد  قد أعطانا يوما مثاال عما تقوم 

يف ضوء التقريب التداويل يف الرتمجة الفلسفية، فال خيفى أن اللغة الفرنسية مثاال  به بعض اللغات األخرى
على ذلك، هي اليوم ليست كاألمس. فوضع اللغات الغربية شهد من النمو واالنسياح ماهو حاكي عن 



مثال حياة أمة  وتطورها، يشهد عليه تطورلساهنا.وإذا كان الباحث قد ضرب لنا مثال جبون بول سارتر يف 
الرتمجة التأصيلية،فإنه يتجاهل مناذج أخرى نظري جاك ديردا يف انتهاكاته املبدعة للغة الفرنسية برتاكيب غريبة 

الشهري.وإنه ملن البهتان أن نسقط قواعد التقريب  differanceعلى الرتكيب اللغوي الفرنسي ،شأن كلمة 
،حيث جرى العرف كما جرى دائما يف تراثنا، بأن خنلع التداويل على ممارسة الرتمجة يف اجملال التداويل الغريب

وزنا حمليا على اللفظ املنقول استدماجا له يف حقل التداول العريب لتيسري جريانه على وفق اللسان 
احمللي.هكذا يرتجم الغربيون اإلنتفاضة واجلهاد والفتوى...باإلبقاء عليها كما هي يف لغتنا العربية مع إعادة 

. وكان يفرتض لو كانوا تأصيليني على طريقة التقريب التداويل أن جيدوا هلا مقابال من صلب  تكييف الوزن
 rebellionمثال وال على اإلنتفاضة   la guerre sainteلغتهم. فلم يطلقوا على كلمة اجلهاد 

...وكلها ممكنة من داخل اجملال التداويل الفرنسي وعموم اللغات  revolutionأو  revolteأو
لالتينية.إن "طه" يف إعادة ترمجة العبارة الديكارتية املشهورة، كان حريصا على اللغة ال على املضمون . وقد ا

محل اللغة  العربية وزر هذه احملاولة احلزمية ـ نسبة إىل بن حزم ـ اخلصيمة للوافد، إىل حد الولع باالستبداالت 
ار ضمري  املتكلم حىت يف العربية، قد يكون من باب . ألن مشكلته لغوية بالدرجة األوىل. هذا مع أن إظه

به قبل أن يرتد إليك  أنا آتيكالتأكيد، وهو وارد أيضا، كقول الذي عنده علم من الكتاب لسليمان: "
 طرفك".

نعم ، صحيح أن تظهري الضمري يف اللغة العربية يوحي بزيادة يف املعىن حيتاج إىل قرينة ما لتعليله.كأن يكون 
التأكيد مثال . ومع أن الباحث حاول استبعاد التعليل بالتأكيد يف الصيغة األصلية للكوجيتو، إال من باب 

أنين أعتقد أن التأكيد يف الصيغة متضمن فيه،ليس جلهة نفي الفعل عن الغري ، بل جلهة التأكيد على يقينية 
الديكاريت.  فاألنا هنا هي من باب التفكري الذايت مبقتضى حالة الشك العام، اليت هي النكتة يف الكوجيتو 

التأكيد على ما ليس مورد شك.أي أنه استثناء من عموم الشك كما ال خيفى.أما ما يتعلق بالرتمجة الرجعية 
للصيغة العربية للكوجيتو،لبيان عدم إيفائها باملطلوب،فإن األمر سيان فيما لو حاكمنا عبارة :انظر جتد، 

هناك سنجد أن معناها مبقتضى املتبادر العريف يف اجملال التداويل الفرنسي بالرتمجة  الرجعية نفسها.حيث 
ـ.إنه املتبادر إىل الذهن من ظهورها.وقد  من حبث وجدـ فيصبح معناها:  qui cherche trouveهو:

علمنا أن الظهور العريف حجة يف املعىن التصديقي احلقيقي.وأن كل معىن آخر هلا يقتضي قرينة وإعدادا 
ا أو نوعيا يف املقام. فالرتمجة الرجعية لصيغة  اخلضريي هي أقرب للمراد من الرتمجة الرجعية لصيغة طه شخصي

عبد الرمحان.فاحلديث بصيغة األمر موجود يف كل اللغات.أما النقاش يف املضمون الفلسفي للصيغة العربية 
وجه للكوجيتو نفسه يف صيغته للكوجيتو باعتبارها واقعة يف ضرب من التوتولوجيا ، فهذا استشكال م

" .فليس je suisكافية إلثبات الكينونة.فال حاجة للمكمل"   je penseاألصلية نفسها،ألن كلمة 



اخلضريي هو من كان مطالبا باإلكتفاء بـ "أنا أفكر" أو "أفكر"، بل هذا ما كان مطلوبا من  واضع الصيغة 
اإلطناب يف هذه الصيغة العربية للكوجيتو ، ألن األستاذ  الالتينية نفسها،أي ديكارت.ال جمال إذن ملزيد من

اخلضريي ما كان له أن ينتظر أكثر من ستني سنة وحيرم القارئ العريب من اإلطالع على صيغة الكوجيتو 
الديكاريت كل هذه السنني،قبل أن يرد من سيكشف عن صيغة:انظر جتد.لكن ، ملا جاءت مناقشة الباحث 

هذا الوقت املتأخر جدا حيث انتهى العامل والناس من ديكارت وكوجيتوه ،حيث برزت هلذه الصيغة إال يف 
الدعوة إىل جتديد الكوجيتو والبحث عن كوجيتوهات جديدة.وهل العرب جهلوا مراد الكوجيتو كل هذه 

ا عاديا العقود حىت يأيت الباحث بصيغة هي أكثر غموضا وتكلفا من نظريهتا السابقة.وهل لو أتينا قارئا عربي
وقلنا له : إن ديكارت يقول انظر جتد،سيقف على حمل النزاع.ما أقوله هنا ، هو أن قراءتنا للصيغة الفرنسية 
للكوجيتو مل تضف شيئا على ما فهمناه يوما من صيغة اخلضريي.فالعريب ميكن أن يفهم مراد الكوجيتو من 

ا بالغرض.وحتتاج إىل شروح وضميمات العبارة املذكورة مباشرة.لكن عبارة انظر جتد ال تفي وحده
إضافية،وقرائن متصلة و منفصلة ؛وهذا خبالف مقاصد الرتمجة التأصيلية اليت نادى هبا الباحث ،نظرا لتكلفها 
وجعلها ملتبسة ،وإن كانت خمتصرة يف تركيبها اللغوي ،إال أن داللتها تقتضي تطويال باستحضار القرائن 

عن ظهورها العريف لصاحل معناها الصناعي اخلاص.هذا بالنتيجة إسراف. واإلعدادات الشخصية يف صرفها 
وإذا أردنا أن نفعل ذلك مع كل الصنائع اليت تتقدم بشكل جنوين، أو أردنا أن نقضي يف صناعة الرتمجة 
أكثر ما يقضي أصحاب الصنائع يف صناعة املفاهيم، فلن نلحق أبدا. مع ذلك أتساءل ملاذا مل يكفنا 

ر هذه الرتمجة التأصيلية ويقدم لنا مثاال واحدا، فيقوم برتمجة سفر عظيم أو ينجز قاموسا فلسفيا الباحث ش
 للمفاهيم الداخيلة، كي يعطينا مثاال عن هذه الرتمجة التقريبية املعجزة.

إن التقريب التداويل هنا، يرمي إىل استقطاب عناصر إبداعه  من صلب اخلطاب الطبيعي، وليس التأملي . 
ا املطلب الطهائي هو حتيني للخطاب "التيمي"، القاضي مبحاكمة الفكر التأملي والصناعي بآراء نابعة هذ

من العقل "األمي"، الذي يساوق عند بن تيمية الفطرة. وأيضا مفهوم الشريعة األمية اليت حتمل واحدة من 
لفقهانية، نكون حقا أمام حماولة مقاصد الشريعة عند الشاطيب. ويف إخضاع القول الفلسفي هلذه اإلجرائية ا

 لتفقيه الفلسفة وليس أمام فقه الفلسفة.
وقد تكون تلك واحدة من أكرب مفارقات التقريب التداويل القاضي بأن نعيد أجرأة األفكار نفسها الرائجة 

قية يف اخلطاب الطبيعي. فإذا كانت مضامني تلك األفكار رائجة ومعاشة، فما جدوى أجرأهتا يف قوالب منط
برهانية. فهل يعد ذلك تقريبا  معكوسا، أن نقرب ماهو عامي إىل عقل النخب واخلاصة؟ لقد أعطى الناقد 
مثاال عن طبيعة هذا التفلسف الذي دعى إىل االستقالل به والتماس احلق العريب يف ممارسته، مظهرا إفالسا 

الشارع، واحلديث عن منطق الفتوة و  فلسفيا ملا ظن بأننا نستطيع إثبات هذا احلق بإعادة إنتاج ثقافة



"الكبضانية" . ففي  حديثه عن مفهوم "الفتوة" وإعادة إخراجه فلسفيا كان يغرقنا يف خصوصية ال جدوى 
منها. لكأن فعل املقاومة وفلسفته خاص بنا. يف حني أن كل أمة وكل شعب هو مقاوم إما بالقوة أو بالفعل. 

لرتكي أو غريمها، هي صفة لإلنسان كال وليس العريب فقط. وال حنتاج أن وأن الفىت العريب هو أخ الكبضاي ا
نفلسف املقاومة بوصفها ثقافة عربية، بل بوصفها فعال إنسانيا.  إن احلق العريب يف التفلسف  عرب عن نفسه 

قا إنسانيا برفضه احلداثة . فالفلسفة  الغربية هي فلسفة يهودية. واملقاومة  هي صفة للفتوة العربية وليست ح
أو صفة للفىت اإلنساين يف خمتلف مطارحه. أعود ألقول ، خبصوص الفلسفة  والرتمجة اليت ختفي موقفا مسبقا 
من احلداثة، بأهنا تسبب التباسا فلسفيا، وتضع عصا غليظة يف عجلة تطوير القول الفلسفي. ألهنا تصنع 

على ذلك. مفهوم "األيديولوجيا" الذي ترمجه اصطالحات بديلة تقوض املفهوم وسياقه وتارخيه. خذ مثاال 
الناقد "بالفكرانية" أو رمبا تبىن هذه الرتمجة. حيث جيعل القارئ يقع يف االلتباس.مسألة مضمون. ولذا أعتقد 
أن عبد اهلل العروي كان صائبا حينما أبقى على اللفظ وأعطاه وزنا عربيا ، أي "أدلوجة"، وهذا تقليد جرت 

ألسالف وحىت عند احلدثاء، الذين استقطبوا اصطالحات ومفاهيم من تراثنا وأعطوها وزنا  به العادة عند ا
من لغاهتم احمللية . "فأدلوجة" تلخص موقفا أصيال من عالقة الفلسفة بالرتمجة مل يضطر العروي أن يؤلف 

 فيها أسفارا، بال جدوى .
 

د الحداثة اآلن..ألسنا أمام تناقض في س: كيف  تفسر نقدكم للحداثة  في أعمال سابقة ونقدكم لنقا
 الموقفين؟

 
ج: هذا صحيح. وقد يبدو األمر كذلك بالنسبة ملن يعتقد جازما أن الفكر جيري خارج ما يتطلبه فعل 
التعاقل . لقد انتقدت احلداثة والزلت انتقدها يف حدود ما ينتقده أهل احلداثة أنفسهم . لقد تراءى يل يف 

عنا يف الفوضى. وميعنا األهداف الكربى والنبيلة اليت يسعى للتذكري هبا بعض نقاد هناية املطاف أننا وق
احلداثة الذين اكتووا بنار قمعها املمنهج. إهنم أبناء احلداثة احلاملون لشامتها والباحثون على هامش مركزها 

خل احلداثة هو نقد يف اإلمكانات املستبعدة واليت هي من مشموالت املمكن احلداثي. نقد احلداثة من دا
جاد وهادف، يسعى لتجاوز طبيعتها التمركزية حبثا عن فضاء أوسع ومديات عقلية أخرى. لقد متكنوا من 
احلداثة وملؤوا هبا حىت املشاش. فهم بالتايل متمكنون  من نقدها. أما مافيما خيصنا حنن، فإن نقد احلداثة 

. إن ما بعد احلداثة هو استكمال للنقاش املفتوح يف أحيانا يستغل كواجهة إلخفاء فوضويتنا وظالميتنا 
الغرب. وهي على كل حال ليست بديال لنا عن احلداثة، بل تبصريا ومزيدا من االستيعاب ألخطائها. واحلال 
أن احلداثة ليست فقط أخطاء. ولكن مالنا وما جيري داخل املركز. حنن ضحايا أمم حداثية تتصرف سياسيا 



ة أو غري إنسانية أو غري عادلة. مبعىن آخر، أهنا سياسات غري حداثية، حىت لو تذرع بطريقة غري عقالني
أصحاهبا بشعارات حداثية. فال ينبغي أن نكون أحكاما عن احلداثة من خالل حجم األكاذيب اليت تتمتع 

ينا أن نكون هبا الديبلوماسية الغربية أو يف خمططات األجهزة العسكرية واألمنية والسياسية اخلارجية. عل
أحكامنا عن احلداثة كما هي ممارسة يف األجهزة الداخلية هلذه  الدول. رمبا ال وجود اليوم ملن  ميلك حماكمة 
الواليات املتحدة األمريكية أو يفرض عليها القعود يف طاولة املساءلة، حىت لو تعلق األمر جبهاز يف مستوى 

رأينا كيف جيلس  كلينتون وبوش ورايس وغريهم، كأضناء منظمة األمم املتحدة. لكن  داخل هذا البلد، 
الحيلة هلم أمام جلان التحقيق التابعة للكونغريس.لقد أتاحت لنا احلداثة وسائل وميكانيزمات حماكمة الدولة 
العظمى وإفقادها املصداقية،مىت ما تنكرت للقيم احلديثة.وقد رأينا كم ظهر وحوش أيب غريب يف منتهى 

ايري احلداثية نفسها. وباملقابل، ميكننا أن نرفع شعارات معقولة حينما نتحدث عن قضايانا السقوط باملع
اخلارجية  وعن املصري وعن االستقالل وإرادة األمة. ولكننا حاملا ندخل حرم "البيين" ، جندنا أكثر مهجية 

وحدة األمة العريضة، لكننا واستئصاال وتوحشا يف إدارة شؤوننا. نرفع شعارات الوحدة ونقبل يف شعاراتنا  ب
 غري قابلني بتحمل املواطن الواحد املختلف داخل القطر الصغري...

من هنا، البد أن يكون نقدنا للحداثة حداثيا. إن الالعبني املاهرين البصاصني من نقاد احلداثة يف جمالنا، 
 هذا الوجه املستبعد، ألهنم يف أولئك الذين ولعوا برؤية الوجه اآلخر دائما لألشياء، اليفعلون ذلك حبا يف

نوبة أخرى سيضطرون إىل نبذ هذا الوجه نفسه حاملا يرونه ماثال يف جهة ما، حبجة البحث عن الوجه 
اآلخر. إهنا هرولة خلف الغياب، خلف ما تبقى من األثر. إهنم عاجزون عن نسج عالقة إجيابية مع احلضور 

هبم على اهلامش. ومع ذلك أقول: إن ذاك فعل من أفعال احلداثة . ولذا ماكان هلم إال أن يرمسوا خرائط غيا
جتاه نفسها . ليس فيما  يفعلونه جديدا أو دون تاريخ . مثل هذا وارد يف "مدح احلماقة " اليرازموس. رمبا،  
كان ذلك املوقف  التفكيكي  األول الذي استطاع اكتشاف الوجه اآلخر للحقيقة؛ أي  احلمق  املؤسس 

نا. هذا اجلنون الذي لو توقفنا عنده النتهى  عاملنا إىل فوضى. إنه احلمق الذي يثمر نتائج معقولة. ملعقوليت
وإذن، إنه اجلنون الضروري للعقل. أو لنقل، إنه جنون العقل. فما جديد "فوكو" إذن؟ وليست غواية املعىن 

يف يستغفل صديقه توماس مور، واللعب  باأللفاظ تأويال وتفكيكا بغريب عن آراء إرازموس، الذي عرف ك
حيث خال هذا األخري "مدح احلماقة" كتابا يف مدحه، ملا أهداه إياه أرازموس ذات يوم مداعبا بأن "مور" 
توحي له باحلمق، باإلحالة إىل "موراي" الالتينية. وقد يكون ذلك هو أصدق التفكيك؟ ألن يوتوبيا توماس 

يعي يف ديوان احلماقة. فبني "مور" أو "موراي"/ احلمق مور، هي جتسيد خللطة عقل جيد مداه الطب
اإلرازموسي و"جنيه" / اخليل الدريدي، مسافة قرون . لكنها غواية التفكيك نفسها متولدة يف ثنايا النهضة 
واحلداثة . إن ما يضمن "التعاقلية" هو توسيع معىن العقل من جهة، وعدم االنزالق إىل استحالة املعرفة أو 



املفرطة حد العماء. ألن املطلوب برسم اإلجتماع التعاقدي والتعاقلي هو التواصل وفق أسس االلزام   النسبوية
التعاقلي . ومادون ذلك، إن هي إال متاهات العقل. فما كان منها مغذيا لدارة التواصل أو ترسيخ التعاقد 

. متاما مثلما نتحدث  عن إقليم نافع التعاقلي  اإلجتماعي فهو عقل نافع،  وإال الاعتبار له حبكم اإلجتماع 
وآخر غري نافع، هبما معا تتحقق جغرافيتنا . فما يفعله هؤالء  التفكيكيون  والشكاكون  الذين شهدهتم كل 
العصور، وهم دائما يستقوون باملستوى  الفكري والثقايف لعصرهم وبيئاهتم، هو أن يكلفوا أنفسهم هذا 

اآلخر لبعض أشكال ما يتبدا معقوال حبكم التعاقد التعاقلي. وكأهنم بذلك العناء اجملاين للكشف عن الوجه 
يسعون إىل زعزعة اليقني مبعقوليتها، بناءا على مبدأ التناقض الذي هو مبدأ  أساسي لقيام املعقولية برسم 

يكون املنطق الصوري . وبذلك يدخلون يف دور ال هنائي. إن الوجه البادي للمعقول قيد التفكيك إما أن 
معقوال أو اليكون. فإن كان معقوال ، فال إشكال وإن كان جنونا، فهو من تلك "احلماقات" اليت تراءت 
إليرازموس، مؤسسة لنظمنا  اإلجتماعية. فهي معقولة بناءا على ماذكرنا من قاعدة معقولية املقدمة  

ة اإللزام،  فإهنا ال تفعل إال أن املستمدة  من معقولية ذي املقدمة. فغواية التفكيك وإن متردت على قاعد
ختدعنا جبنوهنا الكاذب، حيث هو يف هناية  املطاف  جنون مشمول يف هذه الدينامية اجلدلية للعقلي  

 والالعقلي يف مشمولية املعقول الكلي.
 

س : سبق لكم أن أكدتم على ضرورة "البحث عن عالقة التراث بالمضمون الثقافي العربي اإلسالمي  
ظرية وتأسيسية لمشروع حداثة تستمد مقوماتها من وعينا التاريخي وثقافتنا  الخاصة،  وتقوم كخطوة ن

على أساس تماسك الهوية العربية اإلسالمية"، في أي خانة يمكن إدراج طرحكم هذا، هل في أسلمة 
 الحداثة أم تحديث ثقافتنا اإلسالمية.

 
املقابلة ، إحدامها تقول بضرورة "حتديث اإلسالم"  ج: حتدثت قبل قليل عن صورتني   يف التعاطي مع هذه

moderniser l'islame، واألخرى تقول بأسلمة احلداثة ،islamiser la modernite  لكن .
ما أطمح إليه ال هذا وال ذاك، ألن األطروحتني متثالن وجهني  لعملة واحدة. تفرض حركة أحدمها باجتاه 

حني دعويت هي جدلية وتداخلية وتكاملية. جدل التكييفانية   اآلخر، وتنزيل أحدمها على اآلخر، يف
أما ما يشكل الدينامية الناظمة هلذا اجلدل، فهو احلامل  اإلسالمية اخلالقة مع حركة التاريخ واإلجتماع.

اجلمعي للتعاليم اإلسالمية، املنفعل واملتفاعل مع واقعه ومع حلظته  التارخيية . وهذا هو سر دعويت للتبين 
لتأويلي اإلسالمي، ألنه خيتلف عن منطق التبين التنزيلي اإلسالمي . فالتأويل جدل يتعاضد فيه الواقع ا



والنص يف صياغة املعىن. فالنص يفعل ويتفاعل مع الواقع،  خبالف التنزيل. إن اإلسالم كتعاليم، هو هنج 
يف اجلزيرة  العربية ينبغي فهمه ليس إرشادي متعدد احللول وذو أبعاد تكييفية. إن انبعاث اإلسالم أول مرة 

على أنه جمرد فكرة أو مبدأ  تفضيلي غري معلل، كما ينزع التقريب التداويل عند د طه عبد الرمحان، بل لعل 
واحدة من األسباب املمكنة، أن اإلسالم وجد يف أكثر املناطق فقرا وجذبا وجاهلية، كي يبني للعامل حينئذ  

اإلسالم الذي استطاع أن حيقق تكييفا خالقا يف جغرافيا موسومة  باجلذب واحملول أو للمستقبل عموما، بأن 
وخراب العمران، لقادر على حتقيقها يف ظروف أفضل وأزمنة أحدث. ليس اإلسالم هو وحده جمردا عن 
فاعلية  حامليه، خيمياء  حتويل االجتماع اإلنساين من منط آلخر، بل اإلنسان هو الذي يفرض هذه 

نامية  على اإلسالم بواسطة التأويل، الذي يستمد فلسفته من اسرتاتيجيا "االستنطاق"، اليت أعين هبا، أن الدي
اإلنسان هو املكلف باستنطاق النص .فليس النص هو الذي ينطق عن نفسه يف حالة من اخلرص اليت 

من ترمجان. فاستنطقوا القرآن.  تصيب  املتلقي. إنه وبتعبري علي بن أيب طالب، الينطق بلسان،  وإمنا البد له
على هذا األساس، أرى أن مشكلة  املسلمني منذ قرون، هي استمرار لفشل ذريع؛ الفشل يف ولوج املرحلة 
الثانية من احلدث  اإلسالمي، أي اخلروج من مرحلةالتنزيل إىل مرحلة التأويل. ذلك، ألنه يف املرحلة األوىل  

كب األحداث ويتنزل برسم املورد األول. لكن املرحلة الثانية، مرحلة كان النص هو من يتدبر معاشهم ويوا 
التأويل، هي مرحلة استنطاقية واستنزالية . وفرق بني النزول واالستنزال . ففي مرحلة التنزيل، كانت حركة 

ن شراكة املعىن تتنزل من أعلى إىل أسفل، حركة عمودية . أما يف مرحلة التأويل، فحركة املعىن تتم يف إطار م
املتلقي وفق آلية االستنطاق، وهي  حركة تبدو صعودية ونزولية. سوف نواجه  هنا تعددا يف املواقف ويف 
درجات الوعي ومستويات االستنطاق. علينا يف املرحلة التأويلية أن نسلم بأن اإلسالم سوف يصبح موضوعا 

خالدة، ال حتقق لبعديها اآلخريين إال  تعدديا . وهذا ليس مشكال، بل هذا هو املطلوب من رسالة عاملية
بالتعددية. ويف كل األحوال  فإن املشكلة ستصبح  مشكل جمتمعات مسلمة وليس مشكل  إسالم . حنن 
عمليا يف العامل اإلسالمي  لسنا سواء، إزاء احلداثة والتحديث. علينا  أن ال ننسى بأن اقتصادات  جنوب 

إلسالمية دورا منوذجيا. وعلينا أيضا أن ندرك بأن  أندونيسيا أو شرق  آسيا يلعب فيها اقتصاد الدول ا
 ماليزيا مثال، ليست أقل إسالمية من اليمن أو موريتانيا .

أعود إىل مفهوم "التكييفانية اخلالقة" ألوضح ذلك أكثر؛ إن نشأة اإلسالم يف اجلزيرة العربية هلو أكرب دليل 
ع من اجملتمع العريب الذي مل يكن يتوفر حينئذ على أساليب إنتاج على فكرة "التكييفانية اخلالقة"، حيث صن

ولو ريعية، يف جمتمع رعوي، جمتمعا منتجا يف دولة أصبحت تتوفر على موازنة ـ بيت املال ـ وسياسة يف 
املكاسب ويف التوزيع وشريعة تنظم املعامالت  ومتأسسها . كل ذلك دليل على التكييفانية اخلالقة  اليت هي 

ة إسالم يتميز بالعاملية واخللود. والميكنه أن يكون خالدا إذا كان قادرا على حتقيق هذه التكييفانية  يف  صف



كل جيل. والميكنه أن يكون عامليا إال إذا كان قادرا على حتقيق هذه التكييفانية يف كل أشكال اإلجتماع. 
ملا كان ذلك دليال كافيا وحجة بالغة على  فلو أنه حقق تكييفانيته اخلالقة برسم التنزيل يف جمتمع حديث،

قدرته على فعل ذلك يف جمتمع  وحشي أو متخلف. إن اإلسالم صنع من الشيء شيء. إنه حول جمتمعات 
فوضوية إىل جمتمعات شكلت نواة لدولة عظمى يف التاريخ. وإذن، الذي يصنع من الشيء شيئا هو أقدر 

أو بتعبري آخر،فمن كان قادرا على اجلعل البسيط هو أقدر  بالفحوى على أن حيول الشيء إىل شيء آخر.
على اجلعل املركب. إن املسلمني عرب تارخيهم تفاعلوا مع شعوب أقل حتضرا. ويبدو يل أهنم أدمنوا التعاطي 
مع األمناط الطبيعية والوحشية، ما جعل التكييفانية  اخلالقة متشاهبة  ومتقاربة األمناط. فسقوط غرناطة 

عن اقتحام بواتييه، إيذانا بانسداد أوروبا يف وجه التجربة اإلسالمية مما جعلها تتجه شرقا وجنوبا .  والعجز
ليبقى السؤال، ماذا لو أمثرت التجربة اإلسالمية يف أوروبا تكييفا خالقا . واآلن آن لنا اكتشاف إمكانيات 

الذين طوروا لياقتهم التكيفية مع ماهو أدىن  جديدة للتكييفانية اخلالقة يف سياق اجملتمع  احلديث. فاملسلمون
حتضرا، عليهم اليوم أن يدركوا بأن التكييفانية اإلسالمية اخلالقة ممكنة مع ماهو أكثر حتضرا. سؤايل: ملاذا 
نقبل كمسليمن، أن يصبح اإلسالم طقسا فولكلوريا  يف أفريقيا وآسيا وأن يتحول إىل جزء من ثقافة حملية، 

يصبح اإلسالم طقسا حداثيا يف جمتمعات اختارت احلداثة واالندماج يف احلضارة املعاصرة لكننا نرفض أن 
وأمناطها احلديثة. إن املسلمني كانوا دائما حيتفلون بزهدهم وعاطفتهم ليتقربوا إىل أمم متخلفة جائعة يف آسيا 

وعقالنيتهم يف أن يتقربوا من األمم  وأفريقا،وهذا ما جعله دينا للفقراء بامتياز، فهال احتفلوا بقوهتم وحداثتهم
هذه التجربة املسرفة للمسلمني اليت سلكت طريقا واحدا، وأغرقت يف التكييف  ! الغنية واملتقدمة أيضا؟

اخلالق داخل اجملال املتخلف والفقري، مل تطور إمكانياهتا يف التكييف اخلالق مع جماالت أخرى. والتبين 
ني اليوم حتقيق قدر من هذه التكييفانية اخلالقة مبا يدجمهم يف عصرهم  التأويلي اإلسالمي يتيح للمسلم

كشاهدين على العصر، وليس كمهمشني ومطاردين.إن اإلسالم جاء ليجعل من اإلجتماع الفقري اجتماعا 
غنيا،ال أن يكرس التخلف والفقر الذي قال عنه علي بن أيب طالب: لو كان الفقر رجال لقتلته. ومع ذلك، 

ي وجود  مظاهر للكفر يف احلداثة، ألن  مظاهر الكفر موجودة يف احلداثة وما قبلها وما بعدها. لكن ال أنف
ذلك له عالقة باختيارات ثقافية وأذواق شخصية، وليس بالضرورة أن تكون احلداثة كافرة. وهذا ما جيعل 

ة، شاهدين على حياد احلداثة دعوى أنصار أسلمة احلداثة، أيا كانت طريقتهم يف معاجلة اإلشكالية املذكور 
وقابليتها للتأسلم وغريه. لكن يبقى أن  اإلسالميني باستثناء شرذمة قليلة من أولئك الذين هلم نظائر يف كل 
دين وكل ثقافة ، هم سائرون يف طريق التكييفانية اخلالقة اليت هي وحدها كفيلة جبعل احلداثة ممكنة من دون 

لالجتماع احمللي، حبيث ال تصبح احلداثة خصيما لكل ماهو حملي. وحىت ال  توتري اجملال. إهنم صمام أمان
 يصبح موضوع  احلداثة استغالال طفاليا، حيث كل ما خالف أذواقنا الشخصية اعتربناه نقيضا للحداثة.



لتمثيل طبعا، ليس ذلك كافيا . فاإلسالميون الذين قبل الكثري منهم احلداثة السياسية وتقاليد الدميوقراطية وا
والتقنية.. هذا معطى علينا أن ال نستهني به يف سياق تنامي التكييفانية اخلالقة، حىت وإن بدا بطيئا، لكنه 
مهم من منظور التحوالت التارخيية ذات املدى البعيد. اإلسالميون هم أقدر ـ رغم أخطائهم ـ من غريهم 

غما عنهم . إن جمرد  االقتناع  الشخصي على إحداث التحول. فهم يصنعون تاريخ احلداثة يف عاملنا ر 
باحلداثة، الضروري منها وماهو يف حكم الكمايل، اليعين النجاح يف تنزيلها اجتماعيا بالفعل، فما يقبل به 
اإلسالميون اليوم مل يكونوا يقبلون به قبل فرتة. انظر، فسوف ترى خطا بيانيا يف مستوى استدماج املقوالت 

 مستويات ما أمسيناه بالتكييفانية اخلالقة. احلداثية ضمن مستوى من
قد نتسال قائلني : ما احلل، هل نشجع اإلسالميني على ذلك ونسلم هلم القياد؟ أقول: ال.إن دور املثقف 
احلداثي ضروري. ألن احلداثة ترتسخ يف الوجدان اإلسالمي بفعل الصراع والتنافس،وهو ما يفتح  هامشا 

إٌلسالميني  حبضور فعال يف  احلياة السياسية واإلجتماعية والثقافية،  لكن ضمن للمثاقفة . علينا أن نسمح ل
تقاليد دميقراطية، من شأهنا أن تروض ما مل يروض يف وجداهنم. إن احلداثة ستنطلق كاحلريق يف هشيم هذا 

لصالونات احلطام التداويل ويف قلب الصراع والتنافس. هو مشوار حداثي بطيء، لكنه مضمون. ألن حداثة ا
وإن واكبت احلداثة قوال وتنظريا، فلن تربح الصالونات. نعم، من السهل جدا أن نؤسس صالونا حداثيا  على 
طريقة "هيلفيسيوس" يف قلب أمازونيا، لكن ما أصعب أن نضع أقدام اجتماع كامل على سكة التحول وإن 

 بالبطؤ املمكن.
 

 ها؟س : هل ميكننا اعتبار احلداثة حتمية المفر من
 

ج : قد يبدو ذلك مفارقة، ملن ينظر إىل األمور بعني الظاهر، بينما يفوته اإلملام جبوهر اإلشكال وأبعاده 
الفلسفية . وإال كيف ميكننا حقا، اجلمع بني القبول باحلداثة بوصفها حتمية، وبني الدعوة إىل نقد احلداثة؟  

 القول باحلتمية، ومآله التبين والفعل؟ ولكي أوضح كيف يستقيم اجلمع بني النقد ومآله النفي والرتك  و بني
هذه املفارقة اخلادعة، البد أن يتسع ذهننا ملفهوم االعتبار، حىت ال نقع أسرى لبعض املفاهيم اليت يكرسها 
التداول اخلاطئ، والذي قد يساهم اإلعالم نفسه يف استفحال هذا التزييف والتمييع اليومي للمفاهيم 

تحدث عن احلتمية هنا، فإننا ال نتحدث عن حتمية قهرية على النحو الذي تفيده العلة الكربى. حينما ن
التامة اليت الجيوز أن يتأخر عنها معلوهلا مىت مامتت واكتملت أركاهنا وشروطها كما ال خيفى. ال أحتدث هنا 

ف االختناق عمن عن عدم ختلف احلالة البخارية عن املاء  الذي بلغت حرارته مائة درجة، وال عدم ختل
احنبس عنه األوكسجني .  إن موضوعنا الذي هو سوسيوـ تارخيي وحضاري. وبالتايل، فهو خيضع لصورة 



أخرى من هذه احلتميات ذات املفهوم اإلقتضائي وليس العلي. مبعىن، أن عدم اإلخنراط يف سلك احلداثة، 
ك. أي من املمكن أن ال ندخل احلداثة، أمر ممكن وقوعه بله تصوره، لكن املشكلة هنا، هي يف تبعات الرت 

وهذا أمر حنن فيه اآلن بشكل من األشكال  أو مستوى من املستويات، لكن هذا اليعين أننا منلك رفع 
الضرر الذي ميكن أن يلحق اجتماعنا إذا ما اخرتنا البقاء داخل مداراتنا اخلزينة. إن احلتمية هنا، هي حتمية 

كي خنفف من أضرار التخلف وال نكون فريسة له. رمبا باألمس كان باإلمكان   أن نكون يف املوقع  املناسب
أن حتتمي بعض الكيانات باجلغرافيا، لتأبيد سلوكها الوحشي مبنآى عن مؤثرات اآلخر. وهذا ما يفسر لنا 

أكثر. أوضاعا اجتماعية  وانثروبولوجية بالغة التميز واخلصوصية. أي كلما توحشنا أكثر  ازدادت خصوصيتنا 
هذه اخلصوصية هي بطبيعة احلال، من املفاهيم اليت تشكلت يف األنثربولوجيا أو اإلتنولوجيا ، تلك اليت 
وصفها دريدا، بأهنا على أية  حال، هي علم اورويب. إن الوحشى ال يعلم أنه متميز. الغرب هو نفسه من 

 الكوننة. بلور هذا املفهوم، كي ميد الكيانات األخرى مبا حتتمي به من خطر
إن مفهوم اخلصوصية ذي النشأة األوروبية، جعل الكيانات الواقعة خارج سنن االجتماع أو لنقل خارج 
احلداثة، متارس توحشها بوعي؛ أي استنادا  إىل مفهوم اخلصوصية. إن احلداثة هي حدث تارخيي واجتماعي 

أمهيته وخطورته أيضا يف أنه أحدث  وحضاري، وجد يف هذا العامل، وطبعا يف جمال معني دون آخر، تتجلى 
حتوال، ليس يف تاريخ العلم واإلجتماع فحسب، بل إنه أحدث  حتوال يف مفهوم التحول نفسه؛ يف التاريخ 
والزمان. لقد أصبح التطور يف اإلجتماع طفريا للغاية. وهذا من شأنه أن حيدث زلزاال اجتماعيا وقيميا، رمبا 

ت االجتماعية والثقافية ذاك احلراك البطيء أو تلك اليت ال تزال أسرية أمناط قد ال حتتمل ديناميته الكيانا
التحول ما قبل احلداثي. إن وجود احلداثة يف أوروبا واستمرارها بشكل ريادي هناك، أدى إىل متأزق احلداثة 

ة مما نراه اليوم. أي نفسها، ألهنا مل تتحقق نزوالهتا اجلديدة يف بيئات خارج اجملال األورويب بشكل أكثر فعالي
مل تستطع احلداثة، رغم ديناميتها أن تربح امليرتوبول، كي تكشف عن "تكييفانيتها" اخلالقة. األمر الذي 
جعلها تدخل دورة التدليج والتدليس، يف ظل تراكمات أدت إىل ارتدادها إىل ما كانت يف البدء تشكل ثورة 

ة... من هنا كان احلديث عن حداثة أيديولوجية، قوامها ابتزاز ضده، أعين التمركز واألحكام املطلقة والصوري
اجلنوب من قبل الشمال، فتصبح احلداثة هنا، ذات قيمة تبادلية على حساب مصاحلنا احمللية.  يف حني أن 

، الدعوة قائمة على احلداثة املاهوية، بوصفها مطلبا يعفينا إكراهات االبتزاز، وجيعلنا نأخذ باحلداثة بشرط ال 
أي احلدث دون الزمات تشخصها احمللي . فليس كل ماهو غريب هو بالضرورة من لوازم احلداثة. خصوصا 
وأن بعضا من هذه املظاهر، كانت غربية ويف أزمنة  ظلمات الغرب قبل أن يصبح الغرب حديثا. فبعض 

على ما هو مهجيي املظاهر كانت رومانية قدمية و"تسكانية" وبربارية...واليوم أيضا، نستطيع القبض 
ووحشيي يف صلب احلداثة الغربية انطالقا من معايرينا الشرقية والعربية واإلسالمية . وهذا يكاد يكون إمجاع 



رواد النهضة واإلصالح، الذين عربوا من خالل انبهارهم باملدينة الغربية، بأهنم أوىل هبذه املظاهر من هؤالء،  
ختليص اإلبريزة يف تلخيص باريز" حيث وهو عامل الدين، كان أكثر كما رأينا ذلك مع رفاعة الطهطاوي يف "

من غريه يف الوفد املصري التصاقا وتأثرا باآلداب املدنية للحداثة. وهو ما سيعرب عنه حممد عبده يف قولته 
الشهرية: "رأيت إسالما ومل أر مسلمني" . وقد عرب عنها أرسالن بسؤاله الشهري : "ملاذا تأخر املسلمون 
وتقدم غريهم" وكلها أدلة على أن الخالف على جوهر احلداثة والتحديث. وإمنا صدمتهم نابعة من إحساس 
بأهنم األوىل  هبذه احلداثة من أغيارهم . فاحلداثة لألسف، وجدت اليوم يف إحدى األقاليم غري املعتدلة، 

ليم املوصوفة باإلعتدال، لذا كان باملنظور اجلغرايف كما عند ابن خلدون،حيث أوىل هلا أن تكون يف األقا
مهدها اجملال املتوسطي.ويف قيامها اليوم يف مثل تلك األقاليم غري املعتدلة وخلو األقاليم املعتدلة منها، مفارقة 

 كبرية.وهذا سبب إضايف على ذلك اإلحساس باألولوية.
يعرض اجملال إىل أضرارها . أعود  ألؤكد على حتمية اإلخنراط يف احلداثة، من حيث أن اإلنزواء عنها س

فاملسألة هي مسألة مصلحة. حنن نقول، إننا ضعاف وأن اآلخر يستغلنا ؟ لكن االنزواء هو تكريس هلذا 
االستغالل. فلكي نقوي موقفنا  وأنفسنا، وحىت فكرنا، فما علينا إال أن ننخرط يف احلداثة وجنتهد يف 

ا مبا فيها اإلسالمية اخلالصة لن تثري انتباه اآلخر، مبا أننا مل تكييفها، تكييفا خالقا إغناءا هلا. إن كل قيمن
نصنع منها ما يثري فضوله. وهي قيم ال ميكنها أن تصبح فاعلة بشكل جدي، إال إذا استخدمت ضمن  
هذا الفضاء احلديث. لقد أسقطنا جهلنا وختلفنا وأمراضنا على اإلسالم، فكنا أعداد أنفسنا، وأخطر على 

غرينا . إن رفضنا للحداثة ليس سوى قبوال غبيا بالبقاء على هامشها، أسرى خوافنا وأسرى  اإلسالم من
معسكراتنا األيديولوجية . فقد ال نستطيع إحراز التقنية النووية، ولكن رفضنا للحداثة سيجعلنا مقربة 

إىل أسواق لرتويج لنفاياهتا.. وقد ال نستطيع اإلنتاج على طريقة الشمال،  لكن هذا يعين أننا سنتحول 
البضائع األجنبية وأسواق ليد عاملة رخيصة وللتهريب..قد نرفض احلداثة بدعوى أهنا جترف خصوصينا 
االجتماعية والثقافية والدينية، لكن هذا الرفض لن حيول بيننا وبني أن نصبح مصدرين للفقر واجلرمية 

اثة ماهويا وأيديولوجيا، هو أن نكون مقربة أو مزبلة  واإلحنراف اخللقي والبيئي..إن الضريبة املباشرة لرفض احلد
 كبرية لنفايات احلداثة.

إننا  نرفض احلداثة، لكننا نستهلك منها قمامتها وخردهتا. ونعتقد بعد  ذلك أننا    ممانعني. لذا أقول: إن 
أوطاهنم  حداثتنا هي أشبه ما تكون خبضراء الدمن، الهي ترابية والهي نباتية. فالذين يريدون خدمة

ومصائرهم، عليهم أن ال جيادلوا يف احلداثة، وأن يتداركوا مافاهتم بكدح الليل والنهار، يف ضوء فلسفة الفعل 
وأخالقياته،  وأن يدفعوا مآزق احلداثة وظلمها مبزيد من احلداثة يف أفق التكييفانية اخلالقة اليت حتدثنا عنها 

حة الدمار الشامل ويف اإلمربيالية واهليمنة النيوليربالية .إن هذه قبل قليل . الينبغي اختزال احلداثة يف أسل



الظواهر جيب مواجهتها كحداثيني ويف إطار حلف فضول عاملي تارخيي ينطلق من احلداثة وينتهي 
إليها.فاإلمربيالية والتوحش النيوليربايل هو خطر على احلداثة نفسها.إنه توحش قدمي يتجدد يف كيفيات تدبريه 

رة؛مبعىن أنه توحش قدمي يساس بتقنية حداثية.  فكل مظاهر الظلم اليت نلمسها يف احلداثة تعود إىل أن للسيط
التقنية استطاعت أن تنجز  األحالم اجلهنمية للمتوحشني الذين هيمنوا على مكتسباهتا. ليست احلداثة 

فاهية والوفرة، بل إهنا نظام، فيه من "جنة" كما يراها أولئك الطوباويون الذين الزالوا يتحدثون  عن جمتمع الر 
النضج والرشد بقدر مافيه من التوحش والظلم. فإذا كان اخلريون قد أبدعوا ماهو رائع فيها كالتنظيم 
اإلجتماعي وحقوق اإلنسان...فإن أشرارها كانوا قد أبدعوا ماهو مرعب فيها، نظري أسلحة الدمار  الشامل. 

هي رأي آخر.هي جدل ونقاش فوق الطاولة، وجتاذب بني أخيارها  إن احلداثة ليست رأيا واحدا، بل
وأشرارها . وال شك أن دخولنا يف دروهتا هو دعم جلبهتها اخلرية املقاومة اليت حتتج على قمعها وإسرافها 
وظلمها. وحىت ال نرتك احلداثة لألشرار وحدهم، فماعلينا إال أن ننخرط فيها مبسؤولية . وأحسب أن قيمنا 

ش العامل، إذا ما استطعنا إعادة تشكيل عالقتنا هبا بصورة أكثر حداثة. ال أعتقد أن اإلمربيالية اليوم ستده
قادرة على إبادتنا حنن العرب واملسلمني، لكن لو استمر موقفنا من التاريخ احلديث على هذه الصورة، 

 ا أنفسكم ".فسنكون عرضة لالنقراض ال حمالة. ونكون حينئذ كمن قيل يف حقهم: "اقتلو 

إذا أردنا  أن نقنع العامل  بأن الميضي يف طريق احلداثة، فعلينا أن نفعل ذلك من الداخل. فإما أن 
نتخلى عن احلداثة مجيعنا أو ال. فاالنزواء انتحار. فحىت لو اعتربنا احلداثة شرا، فهي شر البد منه. وأنت 

هناك على كل حال جائزة نوبل للسالم تكفريا عن ترى كيف أن العامل كله يستقبح وسائل الدمار الشامل، و 
اكتشاف الديناميت، تكفريا عن هذا الشر احلديث بوسائل حداثية، لكن العامل  كله يسعى المتالك هذا 
الشر. إن منطقهم هو إما أن منلكها مجيعا أو نتخلى عنها مجيعا. وأعتقد أن احلداثة قوة،وهي يف أسوأ 

ها مثل أسلحة الدمار الشامل؛  إما أن منلكها مجيعا أو نتخلى عنها مجيعا.ومع األحوال من ذاك القبيل، مثل
ذلك ال ننسى ما يف احلداثة من روائع قد كانت يف يوم من األيام حلما يف خيال اإلنسان. فلننظر إىل القسم 

 اململوء من الكأس؛ فذلك هو املوقف األخالقي من احلداثة.

 
 


