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ملخص: 
عن  بها  يناأى  ك�ين  و�شياق  كّلي  ن�شق  ذات  للحداثة  الطاهائية  املقاربة  كانت  اإذا 
االختزالية والتجزيئية، فاإّنها تت�شّمن اأي�شا بعدا خ�ش��شيا عربيا واإ�شالميا، باعتبار ذلك 
اأ�شل�ب كتابته يق�م على االإملاح بدل  اأّن  البعد قد مّثل الدافع القادح ملقاربته.اإ�شافة اإىل 

الت�رضيح، واالقت�شاد يف العبارة بدل االإطالة.
بني  خللطها  ب"الت�شيئة"  الرائجة  احلداثة  تعاريف  جممل  املغربي  املفّكر  ي�شف 
"روح  وبني  التاأ�شي�س"  و"ا�شرتاتيجيا  البدائل"  "ا�شرتاتيجيا  وبني  والتحديث،  احلداثة 

احلداثة" وواقعها.
جمايل  �شمل  معريف  لق�ش�ر  فا�شحا  م�ؤ�رّضا  اإاّل  املفاهيمي  اال�شطراب  هذا  يكن  ومل 
اأثناء  يف  خطرية  "اإ�شقاط"  عملية  متت  الفكر  جمال  معا.ففي  االإ�شالميني  وال�اقع  الفكر 
تطبيق اأدوات غري منا�شبة مل��ش�عها مّما جنمت عنه عديد املفارقات مثل "الق�ل بالنظرة 
ال�شم�لية والعمل بالنظرة التجزيئية" و"التعار�س بني الدع�ة اإىل النظر يف االآليات و بني 
العمل بالنظر يف م�شامني اخلطاب الرتاثي يف االآليات"...وقد اعتمد طه م�رضوع اجلابري 
الفكري من�ذجا لهذه القراءات "احلداثية املقّلدة" الأ�شباب علمية اأ�شا�شا باعتبار اأّن ما قّدمه 
واملعرفية.اأّما يف  املنهجية  اإخالالته  الرغم من  على  فكريا كامال،  يعّد م�رضوعا  اجلابري 
جمال ال�اقع فقد ا�شت�عبت املقاربة الطاهائية جممل جماالته يف �شيغة تاأليفية دقيقة.فقد 
نقد يف املجال ال�شيا�شي �شمتي "االزدواج اخللقي" و"حّب الت�شّيد".وهي �شمة ي�شرتك فيها 
معظم ال�شيا�شيني العرب �ش�اء اأكان من �شّماهم ب"الت�شي�شيني" املكّر�شني للدولة امل��ش�فة 
اإدخال ال�شاأن العام �شمن العمل الديني  "التدينيني" الذين ي�رّضون على  ب"امل�شتبهة" اأم 

)تديني ال�شيا�شة( .
منطلقها  العربية  احلداثة  م�شار  لت�شحيح  مقرتحات  عّدة  الطاهائي  امل�رضوع  يقّدم 
ابتداع ت�شّ�رات جديدة تعيد ثقة امل�شلمني يف اأنف�شهم، وحّقهم يف االختالف الفل�شفي بطرح 
"ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول" مّما �شي�شاعد على تاأثيل عديد املفاهيم منها مفه�م احلداثة نف�شه الدي 
ال�شم�ل،  ومبداأ  النقد،  ومبداأ  الر�شد،  مبداأ  الثالثة:  احلداثة  مبادئ  بني  التمييز  فيه  ينبغي 
وواقعها، اإ�شافة اإىل مفاهيم "فقه الفل�شفة" و"التك�ثر العقلي" و"الرتجمة" و"االئتمانية"...
وه� ما ميكن اأن يف�شي اإىل حتديث قراءة القراآن الكرمي، ورعاية التفاعل مع الدين.اإّن كّل 
ذلك من �شاأنه ت�شحيح م�شار احلداثة انطالقا من حتديث االأخالق، ثم التحديث الفكري، ثم 

التحديث امل�ؤ�ّش�شاتي فالتحديث االآلياتي.
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Limits of Arabic- Islamic Modernity
from Taha Abderrahman's Point of View

Abstract: 

The limits of Arabic- Islamic modernity from Taha Abderrahman's point 
of view are its hostile pattern and the global context which tries to keep 
it away.It contains a specific Arab- Muslim dimension, which is the main 
motive.Taha's style is implicit rather than explicit and based on economy 
instead of prolongation.

The Moroccan describes the overall determinations of the commonly 
used modernity as “objectivism” and this should not be confused with 
modernity and modernization, “strategy of alternative” with “the strategy of 
inception” and “the spirit of modernity” and its reality status.This confusion 
in the concept is a flagrant indicator of the short comings of knowledge that 
included the cognitive thought field and the reality of the Islamists together.

There is a serious process of “dropping” happened during the 
application of unsuitable tools which caused many ironies such as “the say 
with the inclusive outlook and the work with micromanaging outlook” and 
the contradiction between the call to consider the mechanisms and the work 
with the consideration of contents of the inherited speech of the mechanisms.

Taha adopted the project of “Al Jabri” as a full model.In spite of its short 
coming in both methodology and knowledge, the field of reality he adopted 
is accuracy in writing.He criticized “the double moral” in politics and those 
who insist on mixing between public affairs and religion.

The project of Taha Abderrahmen provides us with many suggestions 
to correct the path of the Arabic modernity starting with inventing new 
perceptions that could restart the confidence of the Muslims in themselves 
and to determine who has the right to ask “questions that is in charge” 
that would help to understand many concepts modernity.There is a need to 
differentiate the following three principles of modernity: the principle of 
rationality, criticism and inclusiveness and its truth.

The path to modernity can be corrected if we understand the concept of 
the jurisprudent philosophy, variety of ideas, translation, understanding and 
renovation of the reading of the Holy Koran.Our institutions are in need to 
updated and renovated.
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متهيد: 
العربي" حمدودية  ُي�شّمى ب"الربيع  املت�شارعة عقب ما  االأحداث  اأثبتت جمريات  لئن 
متّثل احلداثة بالعامل العربي واالإ�شالمي، وه�شا�شة م�شارها التحديثي؛ فاإّن املفّكر املغربي 
طه عبد الرحمن قد �شبق له اأن نّبه اإىل خماطر امل�شار اخلاطئ للحداثة العربية منذ ت�شعينيات 
القرن املا�شي �ش�اء اأكان من خالل نقده الآفات التقليد "املنهجي" للغرب يف قراءة جّل النخبة 

العربية للرتاث)1( اأم يف نقده االأخالقي ل"ح�شارة الق�ل" و"الت�شّيء" و"االإمعية" )2(.
واإذا كان النقد الطاهائي للحداثة قد اّت�شم بطابع "كّلي" و"تعميمي" انتهج فيه م�شلك 
تطبيقها  يف  الغالب  بالن�شيب  الغرب  ي�شتاأثر  "ك�نية"  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة  تقييم 
الراهن نظرا اإىل مركزيته احل�شارية فاإّنه مع ذلك مل تنعدم اإملاعاته وتلميحاته اإىل مظاهر 
التقليد العربي االإ�شالمي لذلك التطبيق الغربي لروح احلداثة.وذلك لي�س فقط الأّنه معا�رض 
يتمّيز  الكتابة  اأ�شل�به يف  الأّن  اأي�شا  بل  للحداثة،  الغربي  للتطبيق  العربي  التقليد  مّد  الأوج 
باجلمع بني االإ�شارة والعبارة )3(، واعتماد التلميح اخلاّلق بدل الت�رضيح املبتذل، وتنزيل 

الق�شايا يف ن�شقها الكّلي ع��س اال�شتغراق يف اجلزئي والعر�شي.
اإّن بحثنا يف املقاربة الطاهائية املتعّلقة بتقييم احلداثة العربية وت�شحيح م�شارها 
ي�شتدعي مّنا اأّوال تنزيل ت�شّ�ره ح�لها يف �شياقه املعريف والتاريخي لكي ت�شمن اأحكامنا 
يف  �شنتطّرق  فاإّننا  ذاك  اإىل  وامل��ش�عية.ا�شتنادا  اجلّدية  من  ميكن  ما  اأكرث  وم�اقفنا 
العربية  باأهم ت�شّ�رات احلداثة  االأّول  اأ�شا�شية: يتعّلق املح�ر  اإىل ثالثة حماور  م��ش�عنا 
من جيل رّواد النه�شة العربية منت�شف القرن التا�شع ع�رض اإىل طه عبد الرحمن بداية العقد 
الثاين من القرن احلادي والع�رضين، ثم �شن�شتقرئ يف املح�ر الثاين اأهم جماالت حمدودية 

احلداثة العربية من املنظ�ر الطاهائي، ف�شبل ت�شحيح م�شارها من وجهة النظر نف�شها.
ُيعرف  ما  اأو  تكامليا  منهجا  املطروحة  امل�شاألة  لعنا�رض  تفريعنا  يف  اعتمدنا  لقد 
العربي  الفكر  اإىل تاريخّية ق�شّية احلداثة يف  الذي مبقت�شاه تطّرقنا  ب"تفاعل املناهج"، 
االإ�شالمي واأهّم اأط�ارها، ثم حّللنا حتليال نقديا قراءة طه عبد الرحمن ل�اقع احلداثة العربّية 
من ناحيتي الفكر وال�اقع، مقارنني ت�شّ�راته وم�اقفه بنماذج من الفكر املعا�رض عربّيا 
وغربّيا لنخل�س يف اخلتام اإىل ا�شت�رضاف احلل�ل املمكنة لت�شحيح م�شرية احلداثة العربّية 

باال�شتناد اإىل مقرتحات طه عبد الرحمن.
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اأهم ت�صورّرات احلداثة العربية منذ جيل رواد النه�صة العربية منت�صف القرن . 1
التا�صع ع�رش اإىل طه عبد الرحمن بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�رشين.

اإّن املتتّبع مل�شرية احلداثة العربية طيلة ما يرب� عن قرن ون�شف ميكنه مالحظة اأّن 
حماولة جتاوز حالة التخّلف احل�شاري مّثلت هاج�شا م�شرتكا بني خمتلف اأجيال النخبة 
االإ�شكالية  تلك  عن  املعرّبة  الّلغ�ية  والدوال  الت�شميات  ذلك  �شبيل  يف  تعّددت  العربّية.وقد 
و"املدنّية"  و"التقّدم"  و"االنبعاث"  و"االإ�شالح"  و"التمّدن"  و"الرتّقي"  "النه�شة"  مثل 

و"التح�رض" و"احلداثة" و"التحديث"...
الذي  النف�شي  الت�ّتر  الت�شّ��س املفه�مي ال يك�شف فقط عن عمق  اأّن ذلك  ال جدال يف 
اأ�شاب الذات العربّية اجلريحة منذ حملة نابلي�ن ب�نابرت �شنة 1798 واإمّنا يف�شح ق�ش�را 
العربي بفعل  الفكر  اأن ُيعالج ويتناق�س كّلما تطّ�رت جتارب  معرفيا ما فتئ يتفاقم بدل 
"الرتاكم" املعريف وامل�شاءلة النقدية.وهذه اإحدى مفارقات الثقافة العربية املعا�رضة التي 
اإىل  ال بّد من جتاوزها.ويف ظّل هذا املعطى ظّلت احلداثة مفه�ما ملتب�شا.وه� ما يدع�نا 
حماولة االإملام بها ب�شكل م�جز ميّهد لعملية تقييم تفاعل النخبة العربية معها، ور�شد اأبرز 

اأط�ارها ومراحلها.
املعنى العام للحداثة: ي�شري ي�رغن هابرما�س "Jûrgan Habermas"اإىل اأّنه ال أ. 

ميكن اأن نتفّهم احلداثة دون الرج�ع اإىل هيغل  "Hegel"وفل�شفته اعتبارا اإىل اأّنه "الفيل�ش�ف 
ح ال�شلة بينها وبني العقالنية.كما  االأّول الذي مّنى بكّل و�ش�ح مفه�ما للحداثة" )4(.وو�شّ
اأّنه عند حديثه عنها راعى �شياقها التاريخي اخلا�س، فذكر "االأزمنة احلديثة" اأو "االأزمنة 
االإجنليزية  "Temps Moderne"وباللغة  عبارة  الفرن�شية  باللغة  تقابلها  التي  اجلديدة" 
عبارة Modern Times" (5)"، م�شريا بذلك اإىل القرون الثالثة ال�شابقة للقرن الثامن ع�رض، 
وهي املرحلة التاريخية التي تتابعت فيها ثالثة اأحداث مهّمة متمّثلة يف اكت�شاف العامل 
الع�ش�ر  بني  التاريخية"  "العتبة  ت�شّكل  اأحداث  وهي  واالإ�شالح،  النه�شة،  وع�رض  اجلديد، 

ال��شطى و"االأزمنة احلديثة" )6(.
اإىل اعتبار احلداثة م�رضوعا غري مكتمل  لعّل هذا من االأ�شباب التي دفعت هابرما�س 
يف حما�رضته التي حتمل هذا العن�ان يف �شبتمرب 1980 مبنا�شبة ا�شتالمه جلائزة اآدورن� 
'االأزمنة  بني  جتديدا  "يت�شّمن  م�شتمر  جتّدد  للحداثة  التاريخي  ال�عي  اأّن  اإذ   ،"Adorno"

احلديثة' و'الزمن الراهن'.يحتّل الزمن املعا�رض ب��شفه تاريخ الزمن احلا�رض مكانة متمّيزة 
يف اأفق االأزمنة احلديثة" )7(.
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حداثة  لكلمة  املعجمية  االأ�ش�ل  يف  جذوره  تتّبع  من  ميكننا  املعنى  هذا  اإّن 
"Modernité"متخذة من اجلذر "Mode"، وهي ال�شفة اأو ال�شكل، اأو هي ما يبتدئ به ال�شيء 

اآخر  اإ�شكاال  تخلق  فاإّنها  اأهمية  االإ�شارة من  )8(، مهادا ال�شتكناه معناه.وبقدر ما يف هذه 

باجلدل  بروزها  ارتبط  التي   "Moderne" "حديث"  لفظة  معنى  مع  تقاطعها  عن  ناجما 
الديني والفل�شفي خالل القرن اخلام�س ع�رض ميالديا )9(.على الرغم من اأّنها اأقدم زمنيا من 

."Modernus" )10( لفظة "حداثة"، مبا اأّن مقابلها اللفظي يف الالتيتية ه� كلمة
باأبعاده  "احلداثة" و"التحديث" دالالته املعرفية  التقاطع بني لفظتي  لئن كان لهذا 
بعامة  االأيدي�ل�جي  الطابع  عليها  غلب  تداعيات  له  فاإّن  الغربية  الثقافة  يف  املختلفة 
وال�شيا�شي بخا�شة، وه� ما ترّتب عنه ت�ش�ي�ٌس اأربك مفه�م احلداثة نف�شه، وجعله يرتاوح 

بني معنى التغريب اأو "التغربن" )11(  اأو التحديث املادي )12(...
اإّن  بالق�ل  للحداثة  جامع  م�جز  تعريف  �شياغة  حماولة  اإىل  املعطى  هذا  يدفعنا 
النظم االقت�شادية واالجتماعية  احلداثة ظاهرة ح�شارية ن�شاأت بفعل حتّ�الت عميقة يف 
والفكرية والعلمية جتّلت اآثارها يف احلياة الي�مية والعادات )13(.وقد و�شت بتلك التحّ�الت 
"Cris-  ششل�شلة من االأحداث الكربى املتتابعة منذ اكت�شاف اأمريكا من قبل كري�شت�ف ك�ملب
"tophe Colomb �شنة 1492، واكت�شافات غاليلي "Galilée"، واخرتاع املطبعة من طرف 

ق�تنربغ "Gutenberg" �شنة 1440، وحركة االإ�شالح الديني امل�شيحي يف الن�شف االأّول 
من القرن ال�شاد�س ع�رض بزعامة ل�ثر "Luther" وكلفن "Calvin" (14).لذلك يحّن بخلد عديد 
الك�شم�ل�جية  ال�شدمة  ال�شدمات"":  "�شل�شلة  عبارة  يف  التغرّيات  هذه  اختزال  الباحثني 
وال�شدمة البي�ل�جية وال�شدمة ال�شيك�ل�جية.وقد ا�شتنبط ق�شطنطني زريق اأربع خ�شائ�س 
بالعقل،  واالإميان  باالإن�شان،  واالإميان  الطبيعي،  بالعامل  االإميان  تتجّلى يف  احلداثة:  متّيز 
ميكن  املعنى  )15(.وبهذا  املجتمعات  لبناء  اأ�شا�شا  االإن�شانية  والروابط  بالق�ة  واالإميان 
اأبعادها املتعّددة واملتداخلة، فيمكن احلديث  احلديث عن مفاهيم خمتلفة للحداثة بح�شب 
بني  )16(....جتمع  ال�شيك�ل�جي  واملفه�م  ال�شيا�شي،  واملفه�م  العلمي،  التقني  املفه�م  عن 
تلك املفاهيم املختلفة ثالثة عنا�رض رئي�شة تتلّخ�س يف: العقالنية، والذاتية، واحلرية )17(.

اأهمرّ ت�صورّرات احلداثة العربيرّة: مل تربز فكرة احلداثة و�رضورة التحديث بالعاملني ب. 
العربي واالإ�شالمي نتيجة �شريورة ح�شارية ناجمة عن مراجعات فكرية وحتّ�الت اجتماعية 
واقت�شادية، واإمّنا ظهرت يف اإطار ما يعرف ب"اجلرح النف�شي" )18( الذي ما فتئ يت��ّشع 
منذ حملة نابلي�ن ب�نابرت على م�رض م�ّفى القرن الثامن ع�رض، وتفاقم املّد اال�شتعماري 
خالل القرن التا�شع ع�رض وال �شّيما بعد �شق�ط اخلالفة العثمانية �شنة 1924 )19(.وقد كان 
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لهذا االأمر تاأثريه البنّي يف كيفية تعاطي العرب وامل�شلمني وتفاعلهم معها بحيث مل تكن 
احلداثة غاية يف حّد ذاتها بقدر ما كانت و�شيلة لتحقيق التمّكن املادي، ومقاومة "ال�ش�لة 
االأوروبية" الزاحفة، لذلك يج�ز و�شف احلداثة العربية بك�نها "ا�شرتاتيجيا بدائل" )20( ال 
تعدو اأن تك�ن مطية من املطايا االأخرى التي راهن عليها امل�شلم�ن وال زال�ا مثل "الث�رة" 
و"الق�مية" و"اال�شرتاكية" و"الدميقراطية" )21(...وه� ما اأفرغها من م�شامينها ودالالتها 

العميقة.
بارزة  اأط�ار  التمييز بني ثالثة  التعميمية ميكننا  االأحكام  اإذا جتاوزنا هذه  اأّننا  بيد 

و�شمت م�شرية احلداثة العربية �شنحاول تفريعها وتف�شيلها باإيجاز.
العربية  ● النه�شة  رّواد  بت�شّ�رات  الط�ر  يتعّلق هذا  االبتدائي:  الط�ر  الأورّل:  الطور 

احلديثة اأمثال رفاعة رافع الطهطاوي )1801 - 1873( و وخري الدين الت�ن�شي )1820 
- 1890( وجمال الدين االأفغاين )1838 - 1897( وعبد اهلل الندمي )1845 - 1897( 
اأنط�ن )1874  1917( وفرح  1905( و�شبلي �شميل )1859 -  وحممد عبده )1849 - 
النه�شة بني  وم�شالك  الرتقي  �شبل  الّرواد ح�ل  ه�ؤالء  ت�شّ�رات  تباينت  1922(...ولئن   -
االإكتفاء باإحياء القيم االإ�شالمية الكربى التي تن�شجم مع م�شتجّدات الع�رض، وحتيني مق�الت 
اإىل  وال�شري  املا�شي  مع  بالقطع  الغربي  املن�ال  على  والن�شج  امل�شتنري،  االإ�شالمي  الرتاث 
االأمام باقتفاء م�شار االأوروبيني فاإّنهم ا�شرتك�ا يف اأمرين مهّمني: يتعّلق االأمر االأّول بتذبذب 
مفاهيمهم التي برزت يف اإطالق عّدة م�شطلحات على مدل�ل واحد، فيذكرون التمّدن والتقّدم 
واالإ�شالح واليقظة واالنبعاث والرقي والنه�شة واحلداثة...وال يزال هذا االأمر مالزما للفكر 

العربي املعا�رض )22(.
اأّما االأمر الثاين فيتعّلق مب�شداقيتهم واإخال�شهم للق�شية احل�شارية التي نذروا اأنف�شهم 
اأمتهم وجمتمعهم. �شبيل خدمة  ال�شخ�شية يف  الذاتية، وم�شاحلهم  ن�ازعهم  نابذين  اإليها، 
وه� اأمر الحظه عبد االإله بلقزيز واأ�شاد به، م�شريا اإىل اأّن العرب املعا�رضين حاليا يف اأم�ّس 

احلاجة اإليه )23(.
الطور الثاين: ط�ر التجاذب املعريف واالأيدي�ل�جي: تبدو ت�شّ�رات هذا الط�ر غري  ●

مقط�عة ال�شلة بت�شّ�رات رّواد النه�شة، بل اإّن هنالك تداخال وت�ا�شجا بينهما.يربز ذلك يف 
اأّن اأغلبية مفّكري هذه املرحلة كان�ا على عالقة ذهنية ونف�شية باأولئك الرّواد.فعلى �شبيل 
الذكر يعّد �شالمة م��شى )1887 - 1958( ولطفي ال�شّيد )1872 - 1963( وطه ح�شني 
)1889 - 1973( امتدادا لفكر �شبلي �شميل وفرح اأنط�ن من حيث اإقرارهم ب�رضورة غربلة 
الرتاث االإ�شالمي، بل تقليد االأوروبيني يف م�شريتهم احل�شارية )24( التي قامت يف نظرهم 
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على الف�شل بني "الدين والدنيا"، وهي دع�ة علمانية ليربالية تتفاوت م�اقف اأ�شحابها يف 
كيفية التعامل مع الرتاث فبع�شهم )مثل فرح اأنط�ن وطه ح�شني( يدع�ن اإىل اإحياء املنزع 
العقلي التجديدي فينتق�ن مناذج معّينة مثل ابن ر�شد )25(، وابن خلدون، واأبي ن�ا�س )26(، 
يف حني يدع� اآخرون اأمثال �شالمة م��شى اإىل طّي �شفحة املا�شي اعتقادا منهم اأّن م�شاألة 

االأ�شالة م�شاألة زائفة لن تفيد يف م�اجهة االأخطار املحّدقة باالأمة )27(.
مقابل هذا الت�شّ�ر العلماين ت�ا�شل الت�شّ�ر االإ�شالمي وفق م�شارين متباينني: م�شار 
االإ�شالمية  الثقافة  داخل  امل�شلح�ن من  الرواد  فيه  الذي �رضع  االإ�شالحي  م�ا�شلة اجلهد 
نف�شها، ويعد علي عبد الرازق اأبرز ممّثل لهذا التّيار حني حاول تاأ�شيل م�شاألة اأ�ش�ل احلكم 
يف االإ�شالم باعتبارها ق�شّية مدنية ال دينية )28(.اأّما امل�شار الثاين فيعّد بداية االنزياح عن 
النهج االنفتاحي لرّواد النه�شة نح� اإحيائية اإ�شالمية مّتخذة �شكل ما �شيعرف ب"ال�شح�ة 
االإ�شالمية" الحقا.ويعد ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا )1865 - 1935( تلميذ ال�شيخ حممد عبده 
االإيجابي  االنفتاح احل�شاري  التّيار.وقد كان ذلك االنزياح عن  االأبرز ورائد هذا  النم�ذج 
بفعل  نظرية  تاأمالت  اأو  فكرية  ملراجعات  نتيجة  ك�نه  من  اأكرث  �شيا�شية  �شدمة  نتيجة 
االإ�شالمي مقرتنة بالتغلغل  العامل  اإىل  التي وفدت  الغربية  اإلغاء اخلالفة و"عنف" احلداثة 

اال�شتعماري وعنجهيته )29(.
بني  ● مفارقة  بانبثاق  الط�ر  هذا  يّت�شم  "املنهجي":  االفتتان  ط�ر  الثالث:  الطور 

اأن ت�شتعيد فيه  الذي كان يجب  ال�قت  اأّنه يف  الظاهر والباطن، ذلك  اأو  ال�اجب واحلا�شل 
احلداثة العربية حقيقتها باعتبارها "فكرة" يجب تط�يرها مراجعة وم�شاءلة نقدية لطرقها 
وم�شامينها، ان�رضفت جه�د الباحثني العرب اإىل تقليد خمتلف املناهج الغربية يف �شّتى 
احلق�ل املعرفية ظّنا منهم باأّن طرق احلداثة ال ميكن �شل�كها اإاّل من هناك.وه� ما جعلها 
نف�شها  الغربي  احلداثي  للتطبيق  والتقليد  االبتدائية  والتمرين"  "التدريب  بعمليات  �شبيهة 
ال�شياق بع�س املحاوالت  اأن نذكر يف هذا  الرحمن.وميكننا  اإىل ذلك طه عبد  مثلما خل�س 
ح�شني،  طه  "ديكارتية"  ذلك  من  العربي  واملجتمع  الثقافة  درا�شة  جمال  يف  العربية 
زكرياء،  ف�ؤاد  و"و�شعية"  بدوي،  الرحمن  عبد  و"وج�دية"  م��شى،  �شالمة  و"علم�ية" 
و"اأنرثوب�ل�جيا" علي ال�ردي، و"جينيال�جيا" جمال حمدان، و"�شخ�شانية" حممد عزيز 
العروي، و"جدلية" ح�شني مروة والطّيب تيزيني ومهدي  اجلبابي، و"تاريخانية" عبد اهلل 
عامل و�شمري اأمني، و"ف�ك�ية" حممد عابد اجلابري، و"�شيميائية" حممد اأرك�ن، و"نقدية" 
ح�شن حنفي التاريخية، وجه�د ه�شام جعيط يف التاريخ ال�شيا�شي، والتحقيق املقارن لدى 
ر�ش�ان ال�شّيد )30(...لعّل ما ُيالحظ يف هذا االأمر هزالة النتائج املتحّققة �ش�اء اأكانت على 



57

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

م�شت�ى الكم اأم الكيف، فبا�شتثناء املجال االأدبي الذي �شهد تطّ�را حقيقيا جتّلى يف تنّ�ع 
االأ�شكال التعبريية وطرافة امل�شامني فاإّن بقّية املجاالت �ش�اء اأكانت فكرية اأم مادية مل 

تظل فقط على حالتها املختلفة، واإمّنا ازدادت ت�شّ�ها و"تعّفنا".
واإذا كان بع�س الباحثني يرجع ال�شبب اإىل ع�امل اجتماعية متعّلقة ب"نخب�ية" تلك 
ال�جدان فتت�شّبب يف  العقل ال  اأّنها من وجهة نظرهم تخاطب  "املنهجية" مبا  املحاوالت 
متّيز  الرحمن  عبد  طه  املغربي  املفّكر  فاإّن  منها  ينّفرهم  مّما  لنتائجها  املتقّبلني  �شدمة 
احل�شاري  التغيري  يف  املحاوالت  تلك  ف�شل  من  جتعل  ومعرفّية  منهجّية  لع�امل  بك�شفه 
االإيجابي اأمرا منتظرا.وقبل اأن ن�رضع يف حتليل تلك الع�امل قمني بنا اإبراز معنى احلداثة 

يف الفكر الطاهائي وم�اقفه من خمتلف جماالت تطبيقها عربيا.
حدود متثرّل احلداثة عربيا من منظور طه عبد الرحمن.. 2

معنى احلداثة يف الفكر الطاهائي: يتمّيز فهم طه عبد الرحمن للحداثة بتنزيلها أ. 
�شمن نظرية معرفية متكاملة على غرار اأبرز عمالقة الفكر االإن�شاين.وه� ما يجعل م�قفه 

منها مّت�شما بالعمق يف الطرح والتحليل والتق�مي والتقييم.
تق�م نظريته املعرفية بالتاأكيد على تكامل املعارف واالأن�شاق املعرفية ونظرياتها 
على خالف الت�شّ�ر الذي يدعي تفا�شلها )31(، وعلى اأ�شا�س اإعادة النظر يف مفه�م االإن�شان 
"مقيا�س االأ�شياء جميعا" هل ه� جمّرد "حي�ان ناطق"؟ اأم "كائن عاقل مفّكر" كما حددته 
تلك  من  اأعمق  اآخر  بعدا  يختزل  اأّنه  اأم  والتن�يرية؟  الي�نانية  مبدر�شتيها  الغربية  الفل�شفة 

التحديدات التي قد جتعله كائنا تتنازعه "ماهيات" )جهات اأو ج�اهر( عّدة؟ 
يذهب طه عبد الرحمن اإىل التاأكيد باأّن "العقل لي�س ج�هرا م�شتقال قائما بنف�س االإن�شان، 
واإمّنا ه� اأ�شال فاعلّية، و"حق الفاعلية اأّنها تتغرّي على الّدوام، نظرا اإىل اأّن مقت�شى الفعل اأن 
يفعل، وكّل ما يفعل ي�جد ب�ج�د اأثره وينتفي بانتفائه، ولي�س العقل فاعلية فح�شب، بل ه� 
اأ�شمى الفاعليات االإن�شانية واأق�اها، وحّتى الفاعلية االأ�شمى واالأق�ى تتغرّي على مقت�شى 

الّزيادة واأن تبقى على هذه الزيادة ما بقي العاقل" )32(.
اأي�شا عن  اأّن هذا الّتحديد للعقل ال يخالف فقط الفل�شفة االأر�شطّية، بل يك�شف  ال �شك 
ب�شيء  يرتبط  مل  "الفعل  اأّن  املعل�م  "الفعل" )33(.ومن  اأي  والّتجربة  بالعمل  العقل  ارتباط 
تك�ن  االأ�شا�س  هذا  التعّقل.وعلى  مقابل  التخّلق  لهذا  تبعا  فيتحّدد  باالأخالق  ارتباطه  قدر 
االأخالقية هي االأ�شل الذي تتفّرع عنه كّل �شفات االإن�شان من حيث ه� كذلك، والعقالنية 

التي تنت�شب اإليه يجب اأن تك�ن تابعة لهذا االأ�شل االأخالقي" )34(.
اإّن ت��شيح هذا اجلانب املّت�شل بج�هر االإن�شان على غاية من االأهّمية باعتباره يفتح 



58

د. عبد الباسط الغابري 
حدود متّثل احلداثة بالعاملني العربي واإلسالمي

من منظور املفكر املغربي طه عبد الرحمن

اآفاقا رحبة للتفّكر والتدّبر يف م�شائل ظّلت يف الفكر احلديث واملعا�رض مق�الت ثابتة يف 
مفه�م  اأي�شا  �شّ�هت  بل  عميقا،  تفّهما  ووج�ده  ذاته  تفّهم  عن  االإن�شان  اأبعدت  اأّنها  حني 
بني  وابتكار.ومن  اإبداع  حقيقتها  يف  هي  بينما  واجرتارا،  تقليدا  فاأ�شحت  نف�شه  احلداثة 
تلك املق�الت "امل�شّ�هة" نذكر "�شيادة االإن�شان على الطبيعة" و"الك�نية"، و"النقد اأ�شا�س 

للمعرفة"...
ديكارت  �شاغها  التي  الطبيعة"  على  االإن�شان  "�شيادة  مق�لة  اإىل  بالن�شبة 
"Descartes" بالق�ل اإّن "االإن�شان �شّيد على الطبيعة" يفّندها طه عبد الرحمن انطالقا من 
ن�شبية حقيقة معنى "ال�شيادة" نف�شه، فال�شيادة ال تعني امللكية يف اأو�شح معانيها واأدّقها، 
)35(.اإّن  ت�شخريا"  له  �ُشّخرت  بل  باأمره،  وال  بيده  يخلقها  فلم  الطبيعة،  ميلك  ال  و"االإن�شان 
م�شدر هذا الت�شحيح الطاهائي املرجعية القراآنية، اإذ يت�اتر يف القراآن الكرمي عدد من اآيات 

الذكر احلكيم يف معنى الت�شخري االإلهي )36( املرتبط بالتكرمي واال�شتخالف.
املعنى  اإىل  ب�شريته  ت�جيه  يف  بنّي  اأثر  نف�شها  القراآنية  املرجعية  لهذه  كان  وقد 
اخلطاب  يّدعيه  ما  خالف-  –على  اأّنه  اإىل  فخل�س  االأ�شلي،  منهلها  يف  للك�نية  احلقيقي 
احلداثي املقّلد بخ�ش��س فكرة الك�نية، اإذ "مل ينتظر االإن�شان الع�ش�ر احلديثة لكي يعرفها، 
بحيث  العاملني  على  له  ف�شّ اإله  وه�  كّله،  الك�ن  خلق  اإلها  له  اأّن  عرف  اأن  منذ  عرفها  بل 
يك�ن االأ�شل يف مفه�م 'الك�نية' لي�س احلداثة الغربية، وال حّتى احلداثة ب�شفة عامة، واإمّنا 
الدين، فه� الذي عّلم االإن�شان كيف يك�ن ك�نيا، ولكن العجب كّل العجب اأن تنقلب احلقائق 
يف العق�ل، في�شبح الدين معّلما للخ�ش��شية التي تت�شّبب يف النزاعات واحلروب، وت�شبح 

احلداثة هي التي تعّلمه الك�نية التي تاأتي للب�رضية جمعاء بال�فاق وال�شالم" )37(.
يف  البحث  حاول  واإمّنا  الك�نية،  ملعنى  الت��شيح  بهذا  الرحمن  عبد  طه  يكتف  مل 
االإعالمي  اخلطاب  ي�شتهلكها  "هالمية"  فكرة  جمّرد  تبقى  ال  حّتى  املختلفة  م�شت�ياتها 
املعا�رض ب�جه حّق اأو بغري وجه حّق.وقد اعتمد يف ذلك على م�شاألة "حق�ق االإن�شان" حيث 
اأبدعها الغرب فاإّنها ال تطّبق بنف�س امل�شت�ى �ش�اء  اأّنها لئن كانت م�شاألة ك�نّية  اأ�شار اإىل 
اأكانت داخل الف�شاء الغربي نف�شه )38( اأم يف بقية اأنحاء العامل.ويف �ش�ء ذلك املثال مّيز طه 
عبد الرحمن بني ك�نية �شياقية، وك�نية اطالقية.فبالن�شبة اإىل الك�نية ال�شياقية فمقت�شاها 
اإمكانية اإبداع ال�شيء نف�شه يف جمتمع اآخر مع اإغنائه مبا مل يكن يف اأ�شله على �شبيل االإثراء 
االإ�شافة )39(.اأّما الك�نية االإطالقية فال �شبيل اإىل اإعادة اإبداع اأ�شيائها باعتبارها جتّمد وال 
التطبيق  الرحمن  ال�شدد عّد طه عبد  )40(.ويف هذا  االأ�شلي  اإاّل على وجهها  اأن ت�ؤخذ  ميكن 

الغربي ملا اأ�شماه ب"روح احلداثة" جمّرد ك�نية �شياقية غري اإطالقية )41(.
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تعّد مراجعة املق�لة املتعّلقة بالنقد التي ملّخ�شها اأّن النقد ه� الطريق ال�حيد الذي 
ي��شل اإىل احلّق يف كّل �شيء )42( من اأهم النقاط التي يت�شّمنها امل�رضوع الفكري الطاهائي، 
اإذ اأو�شح اأّن النقد ال يعني دائما الهدم، بل اإّنه ال يعدو اأن يك�ن جمّرد اآلّية معرفّية مثلها مثل 
اخلرب ميكن ت�ظيفهما معا لل��ش�ل اإىل ما يعتقد اأّنه احلق واحلقيقة.اإ�شافة اإىل ذلك لفت طه 
عبد الرحمن الّنظر اإىل خ�ش��شية بع�س امل�شائل التي ال ميكن اأن تك�ن ظ�اهر ميكن اإجراء 
النقد عليها.يق�ل طه عبد الرحمن يف هذا ال�شياق: "وال�ش�اب اأّن من االأ�شياء ما لي�س بظ�اهر 
الت�شكيك فيها، واإمّنا الذي ينفع  العليا فهذه ال ينفع يف معرفتها  الروحية، واملثل  كالقيم 

فيها ه� الثقة بها والعمل على وفقها..." )43(.
م�شاألة  وغريها  اآنفا  ذكرناها  التي  املق�الت  لهذه  الرحمن  عبد  طه  مراجعة  تكن  مل 
نظرية قائمة على اال�شتغراق، والتاأّمل الفل�شفي، اأو م�شاألة منطقية مت��ّشلة برتجيح مقّدمات 
الأبرز  مراجعة  اإىل  ا�شتندت  واإمّنا  مغايرة،  نتائج  اإىل  لل��ش�ل  اأخرى  دون  فر�شيات  اأو 
الت�شّ�رات املتعّلقة باحلداثة، وقد و�شفها طه ب"الت�شيئة" )44(. ال جدال يف اأّن هذا ال��شف 
يحمل عديد الدالالت ال�شلبية التي اأهّمها ق�ش�ر تلك التعريفات فل�شفيا ومعرفيا وتاريخيا 

عن النفاذ اإىل ج�هر احلداثة ولّبها الذي ميكن يف �ش�ئه اأن تعّرف وُتختزل )45(.
املنظ�ر  من  وحتديداتها  للحداثة  التعاريف  تلك  حمدودية  اأ�شباب  اأبرز  من  لعّل 
ا�شطلح  ما  بني  التفريق  عدم  يف  معاملها  تتجّلى  تب�شيطية  من  تخل�  ال  اأّنها  الطاهائي 
على ت�شمّيتها ب"واقع احلداثة" و"روح احلداثة" )46( فماذا يعني املفّكر املغربي بهذين 

للحداثة؟  امل�شت�يني املحّددين 
على  ما  واأّمة  جمتمع  يف  ح�شاريا  اإبداعا  تخلق  التي  مبادئها  احلداثة  بروح  يعني 
تلك  اإىل  الّنفاذ  على  قادرة  ثقافة  كّل  اأّن  يعني  ما  التاريخية.وه�  االإن�شان  م�شرية  مدار 
الق�مي واحل�شاري مبا يتنا�شب  املبادئ واإعادة ت�ظيفها و�شياغتها يف خلق م�رضوعها 
امل�رضوع  ت�شّمنها  التي  احلقيقة  هذه  تداعيات  من  كان  احل�شارية.ولقد  خ�ش��شيتها  مع 
على  غلب  كما  لي�شت  احلداثة  "روح  اأّن  يف  متمّثلة  اأخرى  نتيجة  اإىل  خل�س  اأن  الطاهائي 
االأذهان من �شنع املجتمع الغربي اخلا�س، حّتى كاأّنه اأن�شاأها من عدم، واإمّنا هي من �شنع 

املجتمع االإن�شاين يف خمتلف اأط�اره" )47(.
وبهذا املعطى ت�شت�ي جميع احل�شارات واالأمم يف االنت�شاب اإىل روح احلداثة، فال تعد 
اأمة  لكّل  اأي  اأّمة متحّررة،  لكّل  واإمّنا هي ملك  اأو �رضقية،  "ملكا الأمة بعينها، غربّية كانت 

نه�شت بالفعلني املقّ�مني لكّل حت�رض" )48(.
اأّولها: مبداأ الر�شد الذي  تت�شّمن احلداثة يف امل�رضوع الطاهائي ثالثة مبادئ رئي�شة 
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"الّتعقيل" اأو  لثنائية  املت�شّمن  النقد  واالإبداع" )49(، ومبداأ  "اال�شتقالل  ثنائية  يحيل على 
"الت��ّشع" اأو  لثنائية  املكّر�س  ال�شم�ل  ومبداأ   ،)50( "الّتفريق"  اأو  "الّتف�شيل"  اأو  "العقلنة" 
تتجاوز  الّنح�ية من عالقة ال  اإليه �شيغته  فمثلما حتيل  احلداثة  واقع  )51(.اأّما  "التعميم" 
جمّرد االإ�شافة فاإّنه ال يعدو اأن يك�ن جمّرد تطبيق من عّدة تطبيقات ممكنة لروح احلداثة 
اأو بتعبري طه عبد الرحمن القائل "يتنّزل من احلداثة منزلة املثال من ممث�له، ومعل�م اأّن 

املثال غري املمث�ل، فيلزم اأن يك�ن ال�اقع احلداثي غري الروح احلداثية" )52(.
بهذا االعتبار ُت�شبح احلداثة الغربية جمّرد تطبيق خا�س باملجال الّتداويل الغربي، 
ُيلزم  والغربي بعامة خا�س بهم ال  االأوروبي بخا�شة  التحديثي  امل�شار  اأّن  وه� ما يعني 
الت�شّ�ر  رقيها.ينجم عن هذا  �شبيل حتقيق  واالأمم يف  احل�شارات  بقية  تقطعه  اأن  �رضورة 
اإقرار باأّن احلداثة اإبداع اأو ال تك�ن: اإبداع يف ت�ظيف مبادئها املذك�رة اآنفا مبا يتالءم مع 
اخل�ش��شية الثقافية لكّل ق�م واأمة، وي�شمن حّقهم كامال يف االختالف الفل�شفي والتجديد 

احل�شاري )53(.
متباينني  منهلني  من  ا�شتفاد  قد  للحداثة  ت�شّ�ره  يف  الطاهائي  امل�رضوع  اأّن  يبدو 
اأحدهما غربي متمّثل يف فل�شفة كانط النقدية وباالأخ�س مق�لته ال�شهرية بخ�ش��س بل�غ 
الب�رض مرتبة الر�شد التي تنّجيهم من مذّلة تقليد غريهم وفق �شيغته التقريرية "فّكر بنف�شك 
املابعد حداثية متمّثلة يف  التيارات  وال جتعل لغريك و�شاية على فكرك" )54(.اإىل جانب 
هابرما�س ب�شفة خا�شة، واالب�شتم�ل�جيا املعا�رضة.يتمّثل املنهل الثاين يف الرتاث العربي 
االإ�شالمي، فقد ك�شف البحث الطاهائي يف املبادئ الرئي�شة التي حتّكمت يف اإنتاج ذلك الرتاث 
عن ات�شافه بجملة من اخل�شائ�س اخلا�شة مبجاله التداويل، كما اأّن "جتربته ال�ش�فية التي 
ت�شرتط التاأّمل العميق ومرجعياتها املبنية على املقامات واالأح�ال هي االأر�شية التي بنى 
وتك�ثر خطابه" )55(.وهي على �شلة  العقل  تعّددية مفاعيل  فكرة  الرحمن  عبد  عليها طه 

وثيقة مبفه�م احلداثة مثلما �شبق اأن اأ�رضنا اإىل ذلك يف التحليل.
احلداثة ب.  م��ش�ع  يكن  مل  لئن  واإ�صالميا:  عربيا  احلداثة  متثرّل  حدود  جتلرّيات 

العربية عن�انا رئي�شا يف م�ا�شيع بحث طه عبد الرحمن مبا اأّنه خرّي معاجلة ق�شّية احلداثة 
يف ن�شقها الكّلي ال اجلزئي والك�ين ال اخل�ش��شي فاإّن واقع احلداثة العربية واالإ�شالمية كان 

الدافع القادح االأبرز ملعاجلة اإ�شكالية احلداثة بجميع روافدها واأبعادها )56(.
"الرّبانية" )57( يف بع�س  ال�ّشمة العامة ملا �شّماه باحلداثة  اإىل  ي�شري املفكر املغربي 
اأّنها لي�شت فقط جمّرد تقليد لروح  الثان�ي، مبعنى  التقليد  الغربّية املتمّثلة يف  الّدول غري 
ملبادئ  الغربي"  "التطبيق  لتطبيق  الثانية  الدرجة  من  تقليد  هي  واإمّنا  الغربية  احلداثة 
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احلداثة وروحها )58(.لئن يبدو هذا احلكم يف نظر بع�شهم مبالغا فيه وال يخل� من انطباعية 
وانفعالية، فاإّنه انبنى يف حقيقته على عّدة معطيات ميكننا رّدها اإىل جمالني بارزين هما 

جمال الفكر، وجمال ال�اقع.على الرغم من تقاطع هذين املجالني يف عديد ال�شياقات.
العرب امل�شّنف�ن يف اخلطاب االإعالمي والثقايف  ● الباحث�ن  يتنّزل  الفكر:  جمال 

العربي كع�رضانيني وحداثيني وجمّددين منزلة ثان�ية وهام�شية يف امل�رضوع الطاهائي.
اإذ ي�شف حماوالتهم الفكرية بك�نها جمّرد مترينات مبتدئني "قا�رضين غري را�شدين" )59( 
اعتبارا اإىل اأّن قراءتهم قراءة "انبهارية" اأذهلها "التكاثر" املنهجي الغربي عن واجب نقده 
اإخالالت  يف  اأوقعها  ما  االإ�شالمي.وه�  العربي  التداويل  واملجال  يتالءم  مبا  ومتحي�شه 
منهجية ال يقع فيها اإاّل املبتدئ�ن غري املتمّر�شني بغمار البحث والتفكري.يق�ل طه يف ذلك: 
اأراد نقد الرتاث،  اأّن من  اأدوات غري منا�شبة مل��ش�عها، يف حني  اإىل تطبيق  "اإّنهم �شاروا 
فيتعنّي عليه اأن يطلب و�شائل تنا�شب هذا الرتاث، وحّتى اإذا اقتب�س هذه ال��شائل واملناهج 
من غريه، فينبغي اأن يعر�شها على حمك النقد والتمحي�س حّتى يتبنّي له وجه منا�شبتها 

للرتاث قبل اأن يق�م بتنزيلها عليه" )60(.
�شات  هذا الدر�س املنهجي االأّول الذي يعد من اأركان البحث العلمي يف جميع التخ�شّ
ال�ّشمة  هذه  اأّن  واالبتكار.بيد  والتجّدد  اخللق  تفرت�س  التي  االإبداعية  فة  ال�شّ دونه  تنتفي 
العلمّية امل�شرتكة يف عمل من ُي��شف�ن باحلداثيني العرب ال تعني وج�د تباين واختالف 
يف م�شت�ى ان�شغاالتهم الفكرية وباالأخ�ّس يف ن�عية قراءتهم للرتاث االإ�شالمي، اإذ ميّيز طه 
عبد الرحمن يف قراءتهم احلداثية املقّلدة بني ما ا�شطلح على ت�شميته بالقراءة "الع�رضية" 

والقراءة "احلداثية" )61(.
امل�شار  اتباع  ا�شرتاط  دون  الع�رض  بت�ظيف خمتلف منجزات  الع�رضية  القراءة  تهتم 
نف�شه الذي �شلكته احلداثة الغربية.مبعنى اأّن �شاحبها اأي القارئ املعا�رض قد ت�شطره عملية 
تطبيق منجزات ع�رضه اإىل اأن ي�شتبدل "االأ�شباب التاريخية لتلك املنجزات الغربية باأ�شباب 
تاريخية اأخرى تخ�ّس جمال التداول الذي ي�شهد قراءته ويتلّقاها" )62(.ويعّد حممد �شحرور 

وعبد الكرمي �شريو�س من املنظ�ر الطاهائي من�ذجني بارزين لهذا التيار الع�رضاين )63(.
اأّما القراءة احلداثية التي بقدر ما حتر�س على ت�ظيف خمتلف املناهج الغربية فاإّنها 
 ،)64( الغربي  التاريخ احل�شاري والثقايف  باأ�شباب  االرتباط  بّينا على وج�ب  اإحلاحا  تلّح 
ال�شيا�شة،  الدين وف�شله عن  والتحّرر من  الرتاث،  التخّل�س من  ذلك من حتمية  يعنيه  وما 
وخلق طبقات اجتماعية، وث�رات علمية وتقنية.يختار طه عبد الرحمن قراءة حممد اأرك�ن 
ت�ن�شيني  واأي�شا  ت�ن�س  يف  وفريقه  ال�رضيف  املجيد  بعبد  ممّثلة  الت�ن�شييني  من  ومدر�شته 
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اآخرين يقيم�ن بباري�س من اأمثال ي��شف �شديق، وقراءة ن�رض حامد اأبي زيد وطّيب تيزيني 
.)65(

لئن ذكر طه كّل ه�ؤالء "الع�رضانيني" و"احلداثيني" العرب فاإّنه ركز نقده على حممد 
�س كتابه "جتديد املنهج يف تق�مي الرتاث" لهذا الغر�س.ترجع  عابد اجلابري لدرجة اأّنه خ�شّ
اأ�شباب هذا الرّتكيز اإىل ع�امل معرفية اأ�شا�شا لعّل اأهّمها؛ اأّن ماأزق احلداثة الفكرية العربية ال 
ح معامله واأبعاده اإاّل يف قراءة اجلابري التي تعّد على نقائ�شها ومفارقاتها م�رضوعا  تت��شّ

فكرّيا معامله كاملة واأركانه م�شت�فاة.
يت�شم م�رضوع اجلابري من املنظ�ر الطاهائي بعديد املفارقات اأبرزها؛ التعار�س بني 
"الق�ل بالنظرة ال�شم�لية والعمل بالنظرة التجزيئية، والتعار�س بني الدع�ة اإىل النظر يف 
اأ�شباب  )66(، وبني العمل بالنظر يف م�شامني اخلطاب الرتاثي يف االآليات".يرجع  االآليات 
هذا التعار�س اإىل �شببني رئي�شيني متقاطعني: يتمّثل اأّولهما يف تهمي�س قيمة الن�ّس الرتاثي 
التداويل  اإذ مل تتم درا�شته باعتباره حقال بحثيا له خ�ش��شيته املرتبطة مبجاله  م�شّبقا، 
العربي االإ�شالمي الذي ن�شاأ وتبل�ر فيه.وقد كان من نتائج هذا اخللل املنهجي الذه�ل عن 
بني  اأّوالاجلمع  التالية:  الثالثة  العنا�رض  يف  املتمّثلة  الرتاث  يف  املتحّكمة  املبادئ  تبنّي 
القيمة اخللقية وال�اقع.ثم ثانيا اجلمع بني القيمة الروحية والعلم.فثالثا اجلمع بني القيمة 

احل�ارية وال�ش�اب )67(.
اأخرى  اإّن ذلك العجز عن تبنّي مبادئ الرتاث مل يكن �شببا بقدر ما كان نتيجة لعّلة 
تت�شف  فكرانية  واآليات   ،)68( بالتجريد  تت�شف  عقالنية  اآليات  بني  اجلمع  يف  متمّثلة 
التي  املعايري  ازدواج  مغالطة  اأهّمها؛  منطقية  مغالطات  عّدة  اإىل  )69(.اإ�شافة  بالت�شيي�س 
تق�م يف نظر املناطقة على "ا�شتخدام معايري متعار�شة يف بناء التقييم وما يتعّلق به من 
ترتيب، ذلك اأّن كّل نظام يف هذا التقييم الرتاتبي ينتمي اإىل اإطار مق�يل خمتلف: فالربهان 
مق�لة متعّلقة بال�ش�رة اال�شتداللية العقلية، بينما البيان مق�لة متعّلقة بال�شبغة اللفظية، 
تق�شيمه  يف  اعتمد  قد  اجلابري  يك�ن  املعريف.وبهذا  بامل�شم�ن  متعّلقة  مق�لة  والعرفان 
معايري خمتلفة يف 'املنطق' وه� معيار �ش�ري عقلي، و'اللغة' وهي معيار �ش�ري لفظي، 
و'املعرفة' وهي معيار م�شم�ين عقلي.واأخذ يف كّل ق�شم من اأق�شامه الثالثة ب�احد من هذه 
املعايري الثالثة، بينما كان ينبغي اأن يجمع بينها يف تعيني كّل ق�شم حّتى ت�شتقيم منهجيا 

عملية التق�شيم عنده" )70(.
لقد جنمت عن هذه املغالطة املنطقية مبعية تلك "االآليات اال�شتهالكية" نظرة تفا�شلية 
يف قراءة الرتاث واحلال اأّن الرتاث العربي االإ�شالمي كثريا ما اأف�شح عن �رضوب من التداخل 
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�شّيق  ت�شّ�ر  اإىل  يع�د  االأمر  هذا  امل�شت�يات.لعّل  تلك  خمتلف  بني  والتكامل  والت�ا�شل 
للعقالنية يح�رضها يف طابعها املجّرد واالأداتي ال�شارم بدل ت��شيعها وربطها باالأخالقية.
لقد قاد ذلك الت�شّ�ر االختزايل للعقالنية التي يختزلها يف الّتجريد والّت�شييد )71( اإىل 
االآالت"  ب"عقالنية  املغربي  املفّكر  �شّماه  ما  تطبيق  املقّلدين  العرب  احلداثيني  حماولة 
من  املقّد�س  للكتاب  حدث  مبا  اأ�ش�ة  القراآين  الن�ّس  قراءة  يف   )72( االآيات"  "عقالنية  على 
قبل فال�شفة االأن�ار والباحثني الاّلحقني لهم دون االنتباه اإىل االختالف بني اخل�ش��شيات 
احل�شارية ون�عية املجاالت.لقد كان تهافت اخلطة احلداثية املقّلدة التي تعتمد على ثالثة 
عنا�رض منح�رضة يف خّطة "التاأني�س"، ثم خّطة "التعقيل"، فخّطة "التاأريخ" )73( م�شاألة 
مت�ّقعة، وال اأدّل على ذلك من هزالة النتائج التي انتهت اإليها، اإذ تكاد تك�ن اجرتارا ملا 
ما  حّد  اإىل  يف�رّض  ما  اليه�م�شيحي.وه�  للم�روث  قراءتهم  يف  الغرب  فال�شفة  اإليه  خل�س 
حقهم  وترعى  وامل�شلمني  للعرب  احلقيقية  ال�ش�اغل  تطرح  معا�رضة  عربية  فل�شفة  غياب 

يف التمّيز واالختالف احل�شاري.
جمال الواقع: يرى الباحث عبا�س اأرحيلية اأّن متّيز امل�رضوع الطاهائي وتفّرده اأدى  ●

به اإىل الت�شادم مع اأطراف متعّددة.ومن الت�شادمات التي ذكرها ت�شادمه مع تاريخانية 
والّتجاهل وكّل  باالإق�شاء  والر�شديني، وت�شادمه  الر�شدية  العروي، وت�شادمه مع  اهلل  عبد 
اأ�شكال الت�شييق والتهمي�س )74(.وهذا يع�د اإىل اأّن م�رضوعه الفكري مل يكن جمّرد مراجعات 
اأو مناظرات نظرية فقط، بل كذلك له نزعة واقعية جتّلت يف م�شامني نقده لل�اقع  فكرية 
العربي  احلداثي  ال�اقع  طه  يرى  املا�شي.فكيف  القرن  �شبعينيات  منذ  االإ�شالمي  العربي 

مبختلف م�شت�ياته وجماالته ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية واالأخالقية؟ 
ح معامل امل�قف الطاهائي من م�شاريع احلداثة ال�شيا�شية العربية  - �صيا�صيا: مل تت��شّ

اإاّل يف كتاب "روح الدين".ي�شري طه عبد الرحمن اإىل �شمات عامة ت�شم الفعل ال�شيا�شي العربي 
االإ�شالمي من اأبرزها: �شمتا "االزدواج اخللقي"، و"حب الت�شّيد".

يعني املفّكر املغربي ب"االزدواج اخللقي" جدلية الظاهر والباطن التي حتكم �شل�كيات 
ال�شائ�س العربي، اإذ غالبا ما تك�ن ممار�شات ال�شيا�شي العربي العملية متناق�شة متاما مع 
اأن تك�ن �شل�كياته ال�رّضية معاك�شة متاما ل�شل�كياته العلنية، كاأّنه  اأو  ممار�شاته الق�لية، 
يعي�س انف�شاما حادا يف �شخ�شيته.يق�ل طه معّلقا على هذا االأمر: " اإّن اأخالقه الظاهرة قد 
تختلف عن اأخالقه )يق�شد ال�شيا�شي( الباطنة زيادة ونق�شانا، حّتى اإذا بلغ هذا االختالف 
نهايته، اأ�شبح �شل�كه اأقرب اإىل ممار�شة النفاق كما كان اإذا يعتقد جازما، يف قرارة نف�شه، 
اأّن ال�شيا�شة اإمّنا هي جمال ت�شارع امل�شالح والق�ى اأو ميدان ت�شادم االأه�اء وال�شه�ات.
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ولكن ظّل يعر�س ن�شاله ال�شيا�شي على اجلمه�ر يف �ش�رة جهاد يف �شبيل القيم واملبادئ 
االإن�شانية العليا، اأو كما اإذا اأظهر �شل�كه اخلارجي �ش�اهد ملح�ظة على خدمة ال�شاأن العام، 
ولكن كانت ب�اعثه الداخلية من وراء هذا ال�شل�ك ال تطابق هذه ال�ش�اهد الظاهرة، بل كانت 
ال  نف�شه  يف  مقب�رة  تبقى  ظّنه  يف  الب�اعث  هذه  الأّن  يبايل،  ال  ذلك،  مع  وه�،  تعار�شها، 
'حّب  اأو  الغرور'،  '�شه�ة  اأو  'ابتغاء امل�شلحة اخلا�شة'،  اأو  ال�شلطة'،  اأحد ك'الطمع يف  يعلمها 
يف  فيّدعي  املحتملة،  ال�شبهات  لكّل  دفعا  باأ�شدادها  الظه�ر  اإىل  ي�شعى  قد  اإّنه  بل  الذات'، 
اأّن ب�اعثه على هذه اخلدمة تعل� وال يعلى عليها ما دام قدره ه� م�شارعة اأحد  العالنية، 
املناف�شني كاأن تك�ن هذه الب�اعث هي 'اإقامة العدل' و'جهاد الظلم' و'اإ�شاعة احلّرية' و'حم� 
العب�دية'، كّل ذلك ُي�شفي ال�شبغة ال�رضعية وال�شعبية على اختيارات وت�رّضفات تبعث عليها 

يف احلقيقة، دوافع م�شب�هة ول� اأّنها تبدو خادمة لل�شاأن العام" )75(.
ظاهرة  و�شف  يف  ودّقته  الأهميته  ط�له  من  الرغم  على  ي  الن�شّ ال�شاهد  هذا  اخرتنا 
هذا  خط�رة  تكمن  املعا�رض.وال  العربي  ال�شيا�شي  ممار�شات  تطبع  التي  اخللقي  االزدواج 
االزدواج اخللقي يف حّد ذاته فقط، واإمّنا كذلك يف ك�نه يفتح الباب على م�رضاعيه ل�شل�شلة 
امل�شت�ى  على  لها  حّد  وال  ح�رض  ال  واملعا�شية  االأخالقية  واالنتهاكات  اخلروقات  من 
)76(.زيادة على اأّنه �شتنجم عنه مفارقة بني ما  "ال�رّضي" الذي ياأمنه وال يخ�شى افت�شاحه 
يعلنه ويجاهر به من مثالية قان�نية وكفاية تدبريية تكاد ت�شاهي مثالية "العامل الغيبي" 
)77( وكماليته وما يقرتفه حقيقة يف ال�رّض من انتهاكات واإخالالت خطرية.واملفارقة مثلما 

ه� معل�م دليل بنّي على ف�شل حمّتم، وتهافت ثابت.
اأّما �شمة "حّب الت�شّيد" لدى ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض فهي املتعّلقة ب�شعيه 
املتعّددة،  االإعالمية  وال��شائط  املتاحة  املادية  باالآليات  فقط  لي�س  وال�ش�ؤدد  الت�شّلط  اإىل 
على  الغيبي  العامل  مق�الت  من  عدد  �شحب  حماولة  اأي  التغييب"  ب"ممار�شة  كذلك  واإمّنا 
عامل ال�شهادة، في�شعى ال�شيا�شي اإىل �شحب "حّب االأل�هية" و"ال�حدانية" )78( على املجال 
ال�شيا�شي اأي �شلطته حتديدا من خالل جمم�عة من ال�شل�كيات و"التقنيات" املتعّددة التي 
"Nico- شيا�شة االأ�شد والثعلب" التي نّظر لها نيك�ال ماكيافّلي�"  دد تف�ق يف حّدتها ومكرها
اعتقاد  االأل�هية" يف  "حّب  )79(.يربز  االأمري  كتابه  يف   las Machiavel" {1469- 1527}
ال�شيا�شي العربي اأّنه "الرّب االأعلى يف هذا املحيط" )80(، ويف افتعاله "�شفات االأل�هية من 

"التكرّب والتحّيز واال�شتعالء" )81(، ويف حمل امل�اطنيني على مراعاة مقامه )82(.
يحكم هذا املعطى نف�شه حب الت�شّيد ب�ا�شطة ال�حدانية، اإذ يحر�س ال�شيا�شي العربي 
بدع�ى  كّلفه  ما  ذلك  كّلفه  اخلا�شة  ب�تقته  يف  ال�شعبي  التعّدد  ن�احي  جميع  �شهر  على 
ه�  يك�ن  الق�مي...لكي  االأمن  و�شمان  ال�طنية،  وال�حدة  العامة،  امل�شلحة  على  احلر�س 
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"القائد الفرد" )83( الذي "كاأّنه ال�احد االأحد" )84( املج�ّشد "لروح ال�حدة الفكرية واملذهبية، 
ويجمع يف يد واحدة كّل ال�شلطات ال�شيا�شية، حّتى اأّنه ينازع االإله يف ا�شم املحيط" )85(.

ال�شلطة  نقد  ب�شدد  الرحمن  عبد  طه  اأّن  ية  الن�شّ ال�ش�اهد  لهذه  القارئ  بخلد  يعّن  قد 
اإىل  نقده  ت�ّجه  احلقيقة  يف  واإمّنا  واالإ�شالمي،  العربي  بالعامل  الديني  احلاكم  اأو  الدينية 
�شّماهم ب"الت�شي�شيني" املكّر�شني  اإذ نقد من   ،)86( �ش�اء  العلمانيني واالإ�شالميني على حّد 
للحداثة،  العلمانية  املقت�شيات  باجلمع بني  "تتمّيز  امل��ش�فة ب"امل�شتبهة" التي  للدولة 
واملقت�شيات االإميانية" )87(.ويف احلقيقة نقد املفّكر املغربي لل"ّتدينيني" الذين ي�رّضون 
ت�شميته ب"تديني  ا�شطلح على  ما  اأو  الديني  العمل  العام �شمن  ال�شاأن  تدبري  اإدخال  على 

ال�شيا�شة" )88( اأ�شد عمقا باعتباره ينتقدهم من داخل املرجعية االإ�شالمية نف�شها.
اقت�صادياً: تعد ظاهرة الع�ملة من اأبرز الظ�اهر امل�شرتكة بني ما ن�شّميه باحلالة  -

العربية وبقية معظم دول العامل باعتبارها "تعقيال" للعامل ي�شعى اإىل جعله جماال واحدا من 
العالقات بني املجتمعات واالأفراد )89(.وقد فر�شت عليه �شيطرات ثالث: "�شيطرة االقت�شاد 
ال�شبكة يف حقل االت�شال"  العلم"، و"�شيطرة  التقنية يف حقل  التنمية، و"�شيطرة  يف حقل 
ال�شيطرات متباينة يف ظاهرها فاإّنها متكاملة يف حقيقتها، ال �شّيما  )90(.ولئن تبدو هذه 

اإذا اأخذنا بنظر االعتبار اأّن من مُي�شك بها ويحّركها "ال�رضكات املتعّددة اجلن�شيات وعابرة 
للقارات" )91(.وهي �رضكات تنامى جمال نف�ذها داخل العامل الثالث بعامة والعامل العربي 
اأدوات يتحّكم فيها  اإىل حدود تهمي�س دور ال�شيا�شيني فاأ�شح�ا جمّرد  واالإ�شالمي بخا�شة 
اأ�شحاب تلك ال�رضكات.وهي بال �شك عالقة "مقل�بة" و"معك��شة" يناق�س فيها احلا�شل ما 
ه� واجب.وقد كان من نتائج ذلك اإفراطها يف تغليب املنافع املادية وم�شاعفة اأرباحها على 
ما عداهما حّتى اأ�شبح منطق عمل تلك ال�رضكات العمل ب"مبداإ ال�ش�ق بال قيد، والتناف�س 
بال �رضط، والربح بال حّد يف �شياق عاملي ال وج�د فيه ملجتمع مدين عاملي وال مل�ؤ�ّش�شات 
ذات �شلطة ميكن اأن تعاك�س هذا الت�شيب االقت�شادي، حّتى اإّن هذه ال�رضكات ال تت�ّرع يف 
التحايل على الق�انني وممار�شة ال�شغ�ط واإر�شاء الهيئات واالأ�شخا�س لبل�غ اأغرا�شها يف 
رفع القي�د عن االأ�ش�اق واالأم�ال واالأعمال، وب�شط كامل �شلطاتها على ال�شع�ب، وبث قيمها 

املادية يف النف��س" )92(.
ال�ش�ية  غري  وتعامالته  املت�ازنة  غري  وعالقاته  االقت�شادي  النمط  هذا  اأفرز  لقد 
اأ�شح�ا  الذين  اأنف�شهم  الع�ملة  اأهل  الرحمن  اأ�شماهم طه عبد  اأ�شابت من  ت�شّ�هات خطرية 
اأن خ�شع  يعي�ش�ن �شل�شلة من املفارقات التي مل ي�شبق لالإن�شان ط�ال م�شريته التاريخية 
لها.وتبيان ذلك اأّن اأهل الع�ملة اأ�شبح�ا يف عالقاتهم االقت�شادية "ينفع�ن وال ي�شلح�ن، 
ُينّم�ن وال يزّك�ن، اإذ ي�شتغل�ن بتنمية قيمة م�اردهم ويهمل�ن تنمية اأخالقهم، فاأخالقهم 
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من هذا اجلانب اأخالق من وقع�ا يف تقدي�س االقت�شاد مبا ي�شبه تقدي�س العطاء االإلهي الذي 
ال ينقطع، وما الفتنة االقت�شادية التي ابتلي بها اجلميع اإاّل ناطقة بهذا التاأليه لالقت�شاد" 

.)93(

واالإ�شالمية  - العربية  والدول  بالغرب  االجتماعية  االأزمة  عمق  يتجّلى  اجتماعياً: 
التي ت�شّبهت به يف عّدة حتّ�الت �شلبية م�ّشت اخللية اال�شا�شية للمجتمع املتمثلة يف االأ�رضة.

تتلّخ�س تلك "ال�شلبيات" التي ك�شفها املفكر املغربي طه عبد الرحمن يف ثالثة م�شت�يات: 
اإىل  االإلزام  "انقالب  اإىل  ثانيها  االإمعية" )94(، ويحيل  اإىل  املروءة  اأّولها ب"انقالب  يتعّلق 
احلظ" )95(، بينما ينح�رض ثالثها يف "انقالب ال�ّشعادة اإىل اللعب" )96(.ال�شك اأّن اخليط الرابط 

بني جميع هذه االختالالت خيط واحد يختزل عمق اأزمة قيمية واأخالقية عميقة.
اأخالقيا: لئن اأ�شار طه عبد الرحمن اإىل مظاهر خم�شة و�شمت احل�شارة املعا�رضة  -

مبي�شم �شلبي )97( فاإّن راأيه ا�شتقّر على اختزال معانيها يف �شفة "الّتق�يل" باملعنى الذي 
يجعلها ح�شارة "ق�ل" ال غري.وقد ب�شط طه مراده من هذا الغر�س فذكر اأّن "ح�شارة الق�ل 
التي هي ال�جه الثاين حل�شارة 'الل�غ��س' ظلمت االإن�شان برتجيحه جانب الق�ل على جانب 
الفعل.واتخذ هذا الظلم مظاهر جتّلت يف م�رّضات ثالث اأ�شابت الفعل اخللقي وهي: الت�شييق 

من جماله، وجتميد حاله، والّتنقي�س من �شاأنه" )98(.
ال �شك اأّن تلك امل�شار ال ت�شاعد على االإبداع واالبتكار، بل اإّنها تقتل تلك "الّروح" التي 
عادة ما تك�ن املنهل الذي تتدّفق منه عناوين رقي االإن�شان ومتّيزه الذي ا�شتحق مب�جبه 
التكرمي االإلهي يف ا�شتخالفه.بيد اأّن املع�شلة الكربى لي�شت يف خط�رة تلك امل�شار يف حّد 
ذاتها، واإمّنا يف ارجتالية احلل�ل املقرتحة من الدوائر الغربية والعربية لتجاوزها، اإذ هي 
اإىل املعنى احلقيقي لالإن�شان،  "اأخالقيات �شطح" )99( مل تنفذ  حل�ل �شطحية وبعبارة طه 
والغر�س االأ�شا�س من وج�ده، واالأن�شاق املتحكمة يف تفكريه، واملق�الت الناطقة بتعبريه.
االإن�شان  واإدراك عميقان جل�هر  اأزمة متّثل  باالأ�شا�س  االأزمة املعا�رضة هي  اأّن  هذا يعني 
املبني على التخّلق ال التعّقل.وهنا يجب اإر�شاء اأ�ش�س جديدة واقرتاح حل�ل م�شتندة اإىل ذلك 

الت�شّ�ر للرقي الفعلي باالإن�شان.
�صبل ت�صحيح احلداثة العربية من املنظور الطاهائي: مّلا كانت كتب طه عبد . 3

"حياة ومعاناة وحتّقق وتزكية" على حّد و�شف �شاحبها لها بنف�شه فاإّنها  الرحمن كتب 
اختزانها حلل�ل  اأدّل على ذلك  واالأركان.وال  املعامل  ت�شّمنت معامل م�رضوع فكري مكتمل 
ومقرتحات لعديد الق�شايا وامل�شائل منها: ق�شية احلداثة العربية التي ي�شري اإىل اأّن ت�شحيح 
م�شارها رهني ثالثة �شبل.يتعلق اأّولها بابتداع ت�شّ�رات جديدة وتاأثيل املفاهيم، ويتمّثل 
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ال�شبيل الثاين يف تر�شيد املناهج، بينما يرتبط ال�شبيل الثالث بال�شبيلني ال�شابقني من حيث 
الت�شحيح ال�شامل واحلا�شم مل�شار احلداثة.

ابتداع ت�صورّرات جديدة وتاأثيل املفاهيم: أ. 
اأّول خط�ات جتديد ت�شّ�رات امل�شلمني من املنظ�ر  ● اإّن  ابتداع ت�صورّرات جديدة: 

اإتقانا يخرجهم من الطرح التقليدي املجرت  اإتقان �شيغة الت�شاوؤل  الطاهائي تتطّلب ح�شن 
ال�ش�ؤالني  االإ�شالمي.وهذا يعني جتاوز  العربي  التداويل  اإىل طرح جديد يت�افق مع املجال 
غاية  اإىل  باملحاور  للتدّرج  اأ�شل�با  الت�ليد  انتهج  ولئن  فاالأّول  معا،  والكانطي  ال�شقراطي 
اكت�شاف جهله فاإّنه ال يخل� من تكّلف وت�شّنع، اأّما ال�ش�ؤال الكانطي وه� ال�ش�ؤال االأوروبي 
احلديث فه� على الرغم من ت�ّجهه اإىل نقد العقل نف�شه، فاإّنه ال ينتبه اإىل اأّن النقد ال ميكن 
اأن يك�ن االآلية ال�حيدة للمعرفة، ال �شّيما اإذا تعّلق بالغيبيات التي تفرت�س الت�شليم بقيمها 
املنتمية اإىل زمن اأخالقي ال ُيبلى وال يتغرّي مثلما ه� االأمر بالن�شبة اإىل املاديات املحّددة 

بزمن تاريخي مت�شارع ال يخل� من م�شتجّدات وتطّ�رات.
اإّن طرح �ش�ؤال جديد يعني يف امل�رضوع الطاهائي طرح "�ش�ؤال م�ش�ؤول" بكّل ما تعنيه 
بقدر  ك�ش�ؤال  م��شعه  عن  "ي�شاأل  �ش�ؤال  االعتبار  بهذا  متطّلبات.وه�  من  امل�ش�ؤولية  �شفة 
�ش�ؤال يفح�س و�شعه كما يفح�س  ال�شقراطي-  الفح�س  بلغة  اأو-  ي�شاأل عن م��ش�عه  ما 

م��ش�عه اأو –بلغة النقد الكانطي- �ش�ؤال ينتقد و�شعه كما ينتقد م��ش�عه" )100(.
فاإّنها يف  ن�شبيا  ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول غام�شة  الطاهائية ملعنى  ال�شياغة  لئن بدت هذه 
احلقيقة ثرية بالدالالت، اإذ ا�شتندت اإىل ما ميكن اأن ن�شميه بالنقد الداخلي للن�شق املعريف 
الغربي املهيمن على احل�شارة الك�نية املعا�رضة والطامح اإىل ع�ملة اأبرز الثقافات الب�رضية 
املغايرة بطرق ال تخل� من "وقاحة ح�شارية".كما اأّن ذلك التكتيك ي�شعى اإىل تذكري امل�شلمني 
مبمار�شة حقهم الكامل يف االختالف الفل�شفي.فاإذا مامتت عملية طرح "ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول" 
فاإّن نتائج اإيجابية عّدة �شترتّتب عنها �ش�اء ما ارتبط منها مب�قف االإن�شان العربي وامل�شلم 

من نف�شه )101( اأو من ما�شيه )تراثه( )102( وحا�رضه وم�شتقبله.
مب�شطلحات  ● العربية  املعجمية  اإغناء  على  فائدتها  تقت�رض  مل  املفاهيم:  تاأثيل 

املجال  كذلك  اأثرت  واإمّنا  التحّ�الت  خمتلف  مل�اكبة  العربية  اللغة  قابلية  وتاأكيد  جديدة 
مراعاة  هاج�شي  بني  اإبداعيا  جمها  جتمع  م�شتحدثة  مبفاهيم  االإ�شالمي  العربي  التداويل 
واملعا�رضة. احلديثة  الك�نية  املكت�شفات  اأهم  وا�شتيعاب  االإ�شالمية،  الثقافية  اخل�ش��شية 

ومن اأهم تلك املفاهيم )103( ميكن اأن نذكر: 
فقه الفل�صفة: يحاول امل�رضوع الطاهائي اإعادة م�شحة االأمل للم�شلمني بتذكريهم  -
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اأّن ال�عي بقيمة ذلك احلق  بحقهم الكامل يف االختالف واملغايرة الفكرية والفل�شفية.ذلك 
اأّنها  اأ�شا�س  على  واأحكام  اآراء  من  تلقف�ه  ما  مراجعة  على  العزم  وعقد  الهمم  ب�شحذ  كفيل 
حقائق اأزلية يف حني اأّنها معطيات ن�شبية كالق�ل باأّن ال�ش�ؤال اأ�شل التفل�شف يف حني اأّن 
امل�ش�ؤولية ولي�س ال�ش�ؤالية هي االأ�شل االأ�شيل له )104(.اإّن هذا الربط للتفل�شف بامل�ش�ؤولية 
نقد عميق للت�شّ�ر الفل�شفي الغربي املتعّلق بجعل م��ش�ع الفل�شفة يكاد يك�ن منح�رضا يف 

املجال النظري.وه� ت�شّ�ر جذوره ي�نانية قدمية.
جمع  والفل�شفة  الفقه  بني  يجمع  جديد  مفه�م  اإحالل  اإىل  الطاهائي  النقد  يهدف 
اآفاق  من  امل�شتمد  والتكامل  بالتداخل  وذلك  وانف�شام،  مفارقة  جمع  ال  وانتظام  تنا�شق 
معرفية متنّ�عة من علم املنطق وعلم البيان وعلم البالغة مما يجعل منهج فقه الفل�شفة 
فقه  م��ش�ع  ي�شبح  املعنى  )105(.بهذا  احلقيقية  مظانه  يف  الفقه  اأ�ش�ل  مبنهج  �شبيها 
الفل�شفية ب�شفتها وقائع ملم��شة واردة يف لغات خا�شة، ونا�شئة  "املظاهر  الفل�شفة ه� 
يف اأو�شاط حمّددة، وحادثة يف اأزمان معّينة، وحاملة مل�شامني اأثرت فيها ع�امل مادية 

ومعن�ية خمتلفة" )106(.
الترّكوثر العقلي: ميّثل مفه�م التك�ثر العقلي االأ�شا�س املعريف للفل�شفة الطاهائية  -

قاطبة.وه� يف احلقيقة لي�س جمّرد مفه�م كبقية املفاهيم واإمّنا نظرية معرفية تق�م على 
ال�شفات  تقّل  بينها.ال  التفا�شل  بدل  ومق�التها  املعرفية  االأن�شاق  خمتلف  بني  التكامل 
االأ�شا�شية للتك�ثر العقلي عن ثالث �شفات متمّثلة يف "الفاعلّية" و"الق�شدّية" و"النفعّية" 
)107(.يرتبط التك�ثر بعالقات متفاوتة ببقية املق�الت واالأن�شاق املعرفية من قبيل "التعّدد 

املعريف" و"الرتاكم" و"الت�ليد" و"التعّدد ال�ش�تي" )108(.بيد اأّن هنالك م�شت�يات خمتلفة 
تك�ثرها،  والريا�شية  املنطقية  فللمعرفة  معريف،  جمال  كّل  خل�ش��شية  تبعا  للتك�ثر 

وللمعرفة العقلية تك�ثرها، وكذلك للخطاب تك�ثره اخلا�س.
يف  "االأ�شل  باأّن  اأّولها  يتعّلق  اأ�ش�ل  ثالثة  اإىل  اخلطاب  تك�ثر  عن  احلديث  ي�شتند 
تك�ثر الكالم ه� �شفته اخلطابية بناء على اّنه ال كالم بغري خطاب"، بينما يرتبط االأ�شل 
الثالث  االأ�شل  اأّما  حجاج"،  بغري  خطاب  ال  اّنه  على  "بناء  احلجاجية  بال�شفة  الثاين 
اأّنه ال حجاج بغري جماز" )109(.ويعني تك�ثر املعرفة  متعّلق ب�شفته املجازية "بناء على 
الريا�شية واملنطقية طبيعتها البنائية التي تتجّلى يف اأفعال معرفية ثالثة هي "االنبناء"، 
و"االإقامة"، و"الّنظم".وكّل فعل منها ي�رث هذه املعرفة ن�عا خا�شا من التك�ثر" )110(.اأّما 

تك�ثر احلقيقة العقلية فيتجّلى يف تعّددها ق�ال وم�شم�نا ومنهجا )111(.
طريق  - انتهاج   )112( اإبداعية  ترجمة  لتحقيق  الرحمن  عبد  طه  ي�شرتط  الرتجمة: 
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"ا�شتك�شايف" ُيلزم املرتجم ب��شع ثالث ترجمات لالأ�شل ال�احد، وهي: "الرتجمة املنطقية" 
الرتكيبية  بناه املعن�ية، والرتجمة  الداللية وتربز  العقلية، والرتجمة  )الن�ّس(  بناه  وتربز 
عملية  تتحّ�ل  ال  لكي  �رضوري  اال�شتك�شايف  الطريق  هذا  اإّن   .)113( النح�ية"  بناه  وتربز 

الرتجمة اإىل جمّرد تقليد واجرتار غري م�شهم يف تط�ير الذات وحتفيزها على االإبداع )114(.
واإمّنا  الرتجمة  حلقيقة  ت�شّ�ره  من  النظري  اجلانب  بهذا  املغربي  املفّكر  يكتفي  ال 
اأنا  اإذن  افكر  "اأنا  الديكارتي  "الك�جيت�"  بتعريب  متعّلقا  مهّما  تطبيقيا  من�ذجا  يقّدم 
م�ج�د" (je pense donc j’existe) اإىل ك�جيت� جديد �شياغته "اُنظر جتد". وه� ما يعني 
ا�شتبدال طه "الك�جيت�" التكّلمي ب "الك�جيت�" اخلطابي )115(. وهذا اال�شتبدال مندرج يف 
الثقة  وا�شتعادة  امل�شتجّدات واملكت�شفات  واالإ�شالمي مع  العربي  الفكر  تعامل  تر�شيد  اإطار 

بالنف�س ال�رضورية لكّل عملية اإبداع ح�شاري حقيقي.
الئتمانية: لي�س مفه�م "االئتمانية" مقابال ملفه�م العلمانية كما قد يعّن بخلد  -

يق  املفت�نني ب�رضاع االأيدي�ل�جيات واله�يات، واإمّنا مفه�ما مبتكرا ي�شعى اإىل ت��شيع �شَ
العلمانية و�شطحية الدع�ة "الديانية".اإّن االئتمانية التي ينّظر لها املفّكر املغربي اأعمق من 
جمّرد اال�شتعادة احلرفية والتاريخية والدينية ملعنى االأمانة التي حملها االإن�شان ط�عيا.

اإّنها انعكا�س فعلي لتغلغل روحي عميق يف الدين يف �شل�كيات االإن�شان ال �شّيما ال�شيا�شيني 
و�شّناع القرار.وعلى حّد تعبري طه فاإّن االئتماين ه� الذي "يفّرق يف تعّبده بني ظاهر االأعمال 
وباطنها، جاعال باطنها حاكما على ظاهرها" )116(. وه� كذلك الذي "يت��ّشل يف ال��ش�ل 
اإىل غايته بالتزكية العملية، جاعال االإن�شان يتحّ�ل قلبا وقالبا، بحيث ي�شري متعّبدا به يف 
 )118( الت�شّ�ر االئتماين بالعقل،  اآن" )117(. تت�شم عالقة  كّل �شيء، ويف كّل وقت، ويف كّل 
وال�ج�د، )119( وال�اقعية )120( ب�شمة م�شرتكة يتاأ�ّش�س مب�جبها الظاهر �ش�اء اأكان عقال اأم 

وج�دا اأم واقعا على الباطن ولي�س العك�س كما ه� �شائد يف الت�شّ�رين العلماين والدّياين.
تر�صيد املناهج: لي�شت العلمّية يف امل�رضوع الطاهائي ا�شتعرا�شا فّجا للنظريات ب. 

املدرو�س  املجال  بخ�ش��شيات  تقّيد  هي  واإمّنا  واملعا�رضة،  احلديثة  الغربية  واملناهج 
وخمتلف عنا�رضه الداخلية قبل اأّي �شيء اآخر حّتى ال ي�شقط عليها "دخيال".وبهذا االعتبار 
كّل م�رضوع بحث عملية اكت�شاف منهجي فريد، وكّل باحث اأو دار�س قادر على ت�ليد املنهج 
املنا�شب مل��ش�ع بحثه وجماله يق�ل طه: " اأرى اأّن ما ه� علمي اإمّنا ه� قدرة الباحث على 
�شنع االأداة املالئمة مل��ش�عهفالعلمية ال تق�م يف االأداة امل�شن�عة بقدر ما تق�م يف قدرة 
الدار�س على اإيجاد االآلة التي تنا�شب م��ش�عه، والتي ترتّتب على تطبيقها النتائج املطل�بة 
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له )...( ، وهكذا تك�ن �شفة 'العلمية' قائمة يف العالقة القائمة بني مطلب الباحث وفائدة 
االأداة" )121(.لعّل هذا التحديد ملعنى "العلمية" و"املنهجية" املطل�بة من اأجنع �شبل جتاوز 
اجلانب  اإىل  املغربي  املفكر  اأ�شار  الرتاث.وقد  درا�شة  لعملية  املزامن  ال�شائد  "اللغط"  ذلك 
التطبيقي لهذا الت�شّ�ر من خالل اإبراز جتربته الذاتية يف درا�شة الرتاث التي ك�شفت له ت�شّبع 
الرتاث االإ�شالمي باالآلة املنطقية �ش�اء اأكانت يف اأ�ش�ل الفقه اأم حّتى يف الفقه والبالغة، 
ولذلك اعتمد طه النقد املنطقي بدل النقد التاريخي يف اكت�شاف املبادئ التي حتّكمت يف 
اإنتاج الرتاث االإ�شالمي )122(.بيد اأّن هذا ال يعني انغالق الباحث على نف�شه، وتق�قعه بقدر 
ما يعني مراعاة التكامل بني الرتكيز على املادة املدرو�شة واالنفتاح على خمتلف املنجزات 
التكاملية" )123( مفه�ما  "النظرة  التكامل بني اجلانبني.ويعد مفه�م  اإطار  املعا�رضة يف 
يختزل هذا الت�شّ�ر الطاهائي للم�شاألة.وقد اأثمر هذا املنهج الطاهائي اكت�شاف ثالثة مبادئ 

تراثية اأ�شا�شية متمّثلة يف مبداأ التداول، ومبداأ التكامل، ومبداأ العمل )124(.
اإّن ال��شل الفاعل بني الرّتاث واملعا�رضة مرتبط بامل�قف من الرّتاث، اإذ ال �شبيل اإىل 
عملية  اأنتجت  التي  الروح  اإيقاظ  يتم  ما مل  احل�شارية  لفعاليته  االإ�شالمي  العامل  ا�شتعادة 
االإ�شالمّية. للح�شارة  الزاهية  والعه�د  النب�ي  العهد  اأثناء  يف  االأّول  احل�شاري  االنبعاث 

وهي روح من�شغلة باملقا�شد الكّلية للدين ولي�س باالنف�شال عنه كما حدث بالغرب.ويدع� 
طه يف هذا امل�شمار اإىل اإحياء اآلية املناظرة لالرتقاء بامل�شت�ى املتديّن للخطاب العربي 

االإ�شالمي، وجتديد الثقافة العربية )125(.
اإىل 	.  احلداثة  مل�شار  ت�شحيحه  يف  طه  ي�شتند  العربية:  احلداثة  م�صار  ت�صحيح 

عّدة حقائق اأبرزها احلقيقتان التاريخيتان املتعّلقتان ب�ج�ب جتديد قراءة القراآن الكرمي 
الدين باعتباره فعال  التفاعل مع  االإ�شالمية، ورعاية  الثقافة  ا حم�ريا يف  باعتباره ن�شّ
ل�شبل  اإثارتهما  االإبداع امل��ش�ل" )126(.اإّن قيمة هاتني احلقيقتني تكمن يف  "جن�س  من 
ذلك  يف  النجاح  ولالآخر.اإّن  ول�ج�دها  لذاتها  نظرتها  ي�شّحح  مبا  الذات  اكت�شاف  اإعادة 
املعا�رضة  الك�نية  احل�شارة  مكت�شبات  مع  التفاعل  تر�شيد  على  الذات  ي�شاعد  االكت�شاف 
ملبداأ  االإ�شالمي  التطبيق  مبقت�شى  م�ش�ؤوال  اإتقانا  الرتجمة  وتتقن  املثاقفة،  فعل  فتح�شن 
احلداثة  م�شار  ت�شحيح  اأّن  اإىل  املغربي  الفيل�ش�ف  ينتهي  ذلك  من  )127(.انطالقا  الر�شد 
التحديث  ثم  الفكري،  التحديث  ثم  االأخالقي،  التحديث  يف  ال�رضوع  يف  يكمن  العربية 
امل�ؤ�ّش�شاتي، فالتحديث االآلياتي )128(.وهي عملية "قلب" مل�شار احلداثة العربية املعه�د 
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الذي ا�شُتهل بالتحديث املادي )دولة التنظيمات( .
ل يف  ولئن كان هذا الت�شحيح الطاهائي املقرتح ال يخل� من تعميم فاإّن طه قد ف�شّ
م�ا�شع عّدة جل تلك املحاور كدع�ته اإىل �رضورة اقرتان التنمية بالتزكية )129( يف املجال 
مبداأ  هما:  مبداأين  يف  خّل�شها  التي  احلقيقية  امل�اطنة  مل�ا�شفات  و�شبطه  االقت�شادي، 
اإىل ثالثة  ا�شتنادا  الع�ملة  اآفات  درء  اإىل كيفية  )130(.اإ�شافة  "االأّمة"  ومبداأ  "االإخال�س"، 

)132( " ومبداأ "التعارف" )133(. "االعتبار،  مبادئ هي: مبداأ "ابتغاء الف�شل، )131( " ومبداأ 

خامتة: 

لي�س مبالغة و�شف امل�قف الطاهائي من احلداثة و�شبل ت�شحيحها باالإبداعي الأّنه 
ا�شتثمار  اأح�شن  واإمّنا  والغربية،  العربية  بالثقافتني  ت�شّبعه  بالربهنة على عمق  يكتف  مل 
اإبداعيا بني خمتلف  التي جتمع جمعا تفاعلّيا  الفريدة  الت�شّبع فانعك�س يف مقاربته  ذلك 
ي�شّمى  ما  قد �شّنف�ه �شمن  الّنقاد  بع�س  كان  ومفارقة.واإذا  ن�شاز  دون  الفكرية  املناهل 
طماأنة  يف  �ش�ى  ي�شهم  ال  "تطميني"  خطابه  اأّن  بحّجة   )134( االإ�شالمّية  ال�شح�ة  بتيار 
الذات العربية واإدامة �شك�نها ورق�دها )135( فاإّن ذلك امل�قف ال يخل� من ت�رّضع وتب�شيط 
خمّل، اإذ مل يتفّطن اأ�شحابه اإىل قيمة النقد الطاهائي للتيارات االإ�شالمية �شلفية كانت اأو 
اإخ�انية )دّيانية( .وه� نقد ال يكتفي بالهدم واإمّنا كذلك يبني.و�شّتان بني من ينقد ليبني، 

ومن ينقد ليهدم فقط.
وا�شعه �شمن  ينّزل  باأن  للحداثة عامة جدير  الطاهائي  الّنقدي  امل�قف  اإّن  واإجماال 
ج�ن   Herbert Marcuse" {1898-1979}" ماركيز  هربرت  اأمثال  الع�رض  فال�شفة  كبار 
هابرما�س  وي�رغن   "Jean François Lyotard" {1924-1998} لي�طار  فران�ش�ا 
"روح احلداثة" و  اإىل ترجمة كتبه خا�شة  )1929 -؟( وغريهم...لذا احلاجة ما�شة الي�م 
اإيقاظ  اأن ت�شهم يف  العاملية ع�شى  اللغات  اأبرز  "�ش�ؤال االأخالق" اإىل  "الّل�شان وامليزان" و 

مري االإن�شاين فيتدارك هناته ومزالقه التي تكاد تق�شي على وج�د االإن�شان اأ�شال. ال�شّ

 



72

د. عبد الباسط الغابري 
حدود متّثل احلداثة بالعاملني العربي واإلسالمي

من منظور املفكر املغربي طه عبد الرحمن

اهلوامش:
راجع كتابه املتعّلق بتجديد املنهج يف تق�مي الرتاث الذي �شدرت طبعته االأوىل �شنة . 1

 .1994
 راجع كتبه التالية: كتاب "العمل الديني وجتديد العقل" الذي �شدرت طبعته االوىل �شنة . 2

1989. كتاب" �ش�ؤال االأخالق" ال�شادر �شنة 200. كتاب" روح احلداثة" ال�شادر �شنة 
.2006

م�شطفى ب�كرن: طه عبد الرحمن فيل�ش�ف العقالنية احل�ارية �شمن امل�قع االلكرتوين: . 3
www.hespress.com

من�ش�رات . 4 ط1،  اجلي��شي،  فاطمة  ترجمة  للحداثة،  الفل�شفي  الق�ل  هابرما�س:  ي�رغن 
وزارة الثقافة ال�ش�رية، 1995، �س 12. 

م ن ، �س 13. . 5
"االأزمنة اجلديدة" . 6 األفاظ  التاريخ" ا�شتخدم  "فل�شفة  اأّن هيغل يف  اإىل  ي�شري هابرما�س 

الرومانية  الي�نانية  الع�ش�ر  عن  امل�شيحياجلرمني  العامل  ليمّيز  احلديثة"  و"االأزمنة 
مبعنى "عامل جديد" اأو "عامل حديث". وللداللة على ع�رض "جديد" جذريا بالن�شبة اإىل 
الع�رض الذي �شبقه، اأي ع�رضا مقبال مل ياأت بعد، ومل يبداأ اإاّل بعد الدين�نة. راجع امل�شدر 

ال�شابق، �س 13 بالت�رّضف
م ن، �س 15.. 7
مطاع �شفدي: نقد العقل الغربي، مركز االإمناء الق�مي، بريوت، 1990، �س 223. . 8
9 . André Lalande : Vocabulaire technique et critique de la philosophie :انظر

 , 4è édition , Quadrige, puf, 1997, P 640.

 عبد ال�شالم ب�زبرة: طه عبد الرحمن ونقد احلداثة، ط1، جداول للن�رض والت�زيع، بريوت، . 10
.25 2011، �س 

 مّيز ج�رج طرابي�شي بني التحديث والتغريب باالإ�شارة اإىل اأّن وظيفة االأّول "اإيجابية" . 11
العربية  لل�شخ�شية  وم�شخ  تقليد  فه�  التغريب  اأّما  قدراتها،  تط�ير  من  الذات  متّكن 
االإ�شالمية. وال �شك اأّن هذا التحديد يغفل عن حمدودية فعل التحديث نف�شه وما احلالة 
الراهنة للبلدان العربّية التي انخرطت يف هذه العملية اإاّل م�شداق ملا نزعم. راجع كتابه 
ال�شاقي،  دار  ط1،  الع�ملة،  ع�رض  يف  العربية  الثقافة  متّزقات  الرّدة  اإىل  النه�شة  من 

.42 2000، �س 
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بع�س الباحثني العرب تفّطن�ا اإىل الفرق بني احلداثة والتحديث اأمثال طه عبد الرحمن . 12
وعبد اهلل العروي وعبد االإله بلقزيز وحممد اأرك�ن، على الرغم من تباين م�اقفهم من 

حقيقة احلداثة نف�شها  واختالف م�شاريعهم الفكرية...
13 .EncyclopédiaUniversalis, France, SA, 1992, corpus 15, P552. :راجع 
14 . -:Ibid

ت�بقال، . 15 دار  ط1،  احلداثة،  جماعي  كتاب  �شمن  احلداثة،  خ�شائ�س  زريق:  ق�شطنطني 
الدار البي�شاء، 1996، �س 12. 

16 . EncyclopédiaUniversalis, corpus 15, P 552.

عبد ال�شالم ب�زبرة: طه عبد الرحمن ونقد احلداثة، �س 56. . 17
ج�رج طرابي�شي: من النه�شة اإىل الرّدة...، م �س، �س11. . 18
مركز . 19 ط1،  العرب،  احلداثيني  مقاالت  يف  درا�شة  واحلداثة  العرب  بلقزيز:  االإله  عبد   

درا�شات ال�حدة العربية، بريوت، 2007، �س 29.
ج�رج طرابي�شي: من النه�شة اإىل الرّدة...، م �س، �س7 . 20
م ن، �س ن. . 21
 مل ن�شاأ اإثقال البحث بذكر م�ؤلفات اأولئك الرواد اأو تف�شيل خمتلف م�اقفهم باعتبارها . 22

م�شه�رة ومعروفة يف عديد املراجع مثل كتاب األربت ح�راين "الفكر العربي يف ع�رض 
النه�شة 17981939"، ترجمة كرمي عزق�ل، دار النهار للن�رض، بريوت، 1972.

بلقزيز: العرب واحلداثة...، م �س، �س 9. . 23
 يق�ل طه ح�شني يف دع�ته اإىل التماهي املطلق مع احل�شارة الغربية ما يلي: "�شّدقني . 24

ذلك من  ما يف  قابلني  �شيء،  كّل  اأوروبيني يف  ن�شبح  ان  علينا  القارئ)...(  �شّيدي  يا 
اأندادا  لهم  لنك�ن  طريقهم  ون�شلك  االأوروبيني  �شرية  ن�شري  اأن  علينا  و�شيئات،  ح�شنات 
كتابه  راجع  ومّرها...".  حل�ها  و�رّضها،  خريها  احل�شارة،  يف  �رضكاء  لهم  ولنك�ن 
اللبناين،  الكتاب  دار  مل�ؤلفاته،  الكاملة  املجم�عة  م�رض" �شمن  يف  الثقافة  "م�شتقبل 

بريوت، 1982، املج 9، �ش�س 9091.
 فرح اأنط�ن: ابن ر�شد وفل�شفته،ط1، دار الفارابي، بريوت، 1988. . 25
الكتاب . 26 دار  مل�ؤلفاته،  الكاملة  االأعمال  االجتماعية،  وفل�شفته  خلدون  ابن  ح�شني:  طه 

اللبناين، بريوت، 1982، املج 8. 
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 التك�ثر العقلي ، �س 21.. 32
 عبد الرزاق بلعقزوزة: امل�شاءلة النقدية للحداثة يف م�رضوع طه عبد الرحمن، من�ش�رات . 33

خمرب الدرا�شات العقدية ومقارنة االأديان، ق�شنطينة، 2011، �ش�س 27-26.
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طه عبد الرحمن: روح احلداثة املدخل لتاأ�شي�س احلداثة االإ�شالمية، ط1، املركز الثقايف . 35

العربي، بريوت، 2006،�ش�س 45-44. 
اآيات قراآنية ُذكر فيها معنى الت�شخري وا�شحا بّينا من . 36  اأح�شينا ما ال يقل عن ع�رضة 

َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس َواأَ�ْصَبَغ َعَلْيُكْم  َر َلُكْم َما يِف ال�صَّ َ �َصخَّ اأهّمها: {اأََلْ َتَرْوا اأَنَّ اللَّ
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روح احلداثة، م ن، �س 66. . 40
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