
420

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

  مفتتح المراجعة:

نقيــب  محمــد  ســيد  عــن  الحديــث 

ــة  ــلمة املعرف ــوده يف أس ــاس))) وجه العط

القيــم  فلســفة  ــص  تخصُّ دكتــوراه،  طالــب   (*(

وإبســتمولوجية العلــوم اإلنســانية، جامعــة محمد 

ملــن دباغــن ســطيف ) الجزائــر، يُحــرِّ ملوضــوع 

دكتــوراه حــول: راهنيــة الســؤال األخالقــي يف 

ــن  ــد الرحم ــن طــه عب ــارص ب ــريب املع ــر الع الفك

ــون. ــد أرك ومحم

ملعرفة حياة العطاس عىل نحو أكرث راجع:   (((

 Wan Daud, Wan Mohd Nor; AL-ATTAS:     

 AREAL REFORMER AND THINKER.

 Knowledge, Language, THought and the

 civilizaition of islam: Essay in honor of

 Syed Muhammad Naquib al attas, Edited

 by: Wan Mohod Nor Wan Daud and

 Muhamed Zainy Uthman. UNIVERSITI

مراجعة كتاب :
»مداخالت فلسفية في اإلسالم والعلمانية«

لمؤلفه: سيد محمد نقيب العطاس

العايب حيدر)*(



| 420421 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

يُعتــر أمــرًا أكــرث مــن رضوري؛ ففيــه 

ــم اإلســالمي والعــريب عــىل  ــاح للعالـ انفت

الفكــر الرشقــي املعــارص، وربــط لشــبكة 

العالـــم  داخــل  الثقافيــة  العالقــات 

ــة  ــة ألهمي ــب، إضاف ــن جان ــالمي م اإلس

شــخصه ومرشوعــه الفكــري مــن جانــب 

ثــاٍن، وهــو الحــارض الغائــب، الحــارض 

إقليميًّــا وعامليًّــا، الغائــب عربيًّــا، مــع 

العلــم أنَّ ُمفكِّرنــا كان مــن األوائــل الذين 

نحتــوا مصطلــح )إســالمية املعرفــة) ُمبيًِّنــا 

اشــتغالها،  وطــرق  وأهدافهــا،  مبادئهــا 

وأهميتهــا بالنســبة إىل العالـــم اإلســالمي 

ــة للوجــود  ــة العلامني ــذي ســلبته الرؤي ال

مــرشوع  عــن  لنقــول  وفكــره؛  روحــه 

ـه محاولــة لربــط حــارض  العطــاس: إنَـّ

ــد. ــا املجي ــد مباضيه ــة الرشي األم

»اإلســام  كتــاب  عــن  الحديــث  ــا  أمَّ

والعلامنيــة«؛ فيُعــدُّ حديثًــا عــن أهــم 

وأبرزهــا  الفكريــة،  العطــاس  أعــامل 

ه )أطروحــة  عــىل اإلطــالق؛ إذ ُيكــن عــدُّ

توليفيــة شــاملة) جمــع فيــه ُمفكِّرُنــا 

 TEKNOLOGI MALAYSI (UTM(, first

 .(010 ,Edition

للعلامنيــة،  نقــده  فلســفته،  عنــارص 

ــرب  ــة الغ ــة، أزم ــلمة املعرف ــه ألس تأصيل

للوجــود  اإلســالمية  الرؤيــة  الدينيــة، 

نظريتــه  اإلســالمية،  املعرفــة  ونظريــة 

التعليــم  فلســفة  والعدالــة،  األدب  يف 

ــة. ــالمي للجامع ــور اإلس ــالمي والتص اإلس

ُمؤلِّفــه  عــن  صــدر  والكتــاب  هــذا، 

 Islam and :ــوان ــة بعن ــة اإلنجليزي باللغ

الثانيــة  طبعتــه  ونقلــت   ،Secularism

ــد  ــتاذ محم ــرف األس ــن ط ــة م إىل العربي

طاهــر امليســاوي عــام )000)م)، بعــد 

ــه  ــن ُمؤلِّف ــدر ع ــد ص ــاب ق أن كان الكت

باللغــة اإلنجليزيــة يف طبعتــه األوىل عــام 

ــة  ــت وباللغ ــة؛ فكان ــا الثاني )1978م). أمَّ

نفســها عــام )1998م)، مــا يعنــي تأخــره 

عــن  يربــو  لِـــاَم  العــريب  عاملنــا  عــن 

ــد  ــه بع ــد كان عنوان ــنة! وق ــن س العرشي

ــفية يف  ــات فلس ــة: »مداخ ــه للعربي نقل

اإلســام والعلامنيــة«، وال يخفــى عــىل 

قــارئ الكتــاب ِغنــى متنــه بعديــد رجــال 

الفكــر والفلســفة والديــن، إن مــن تراثنــا 

اإلســالمي، أو مــن تــراث الغــرب القديــم 

واملعــارص، مــا يعنــي موســوعية العطــاس 

وســعة ثقافتــه، متوضعــه )بــن عقالنيتــن 
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تنويريتــن)، وعــن هــذا أخــذ املرتجــم 

يكتــب: »إنَّ هــذا الكتــاب نــصٌّ فلســفيٌّ 

ــدم  ــه بق ــرب ُمؤلُِّف ــاٍل، ي ــن طــراز ع م

راســخة يف التقليــد الفكــري للفاســفة 

ــارة  ــان يف الحض ــل العرف ــامء وأه والحك

اإلســامية، ويســتند عــى قاعــدة متينــة 

ــه حــول  ــم الزاخــر يف مداخات مــن تراثه

اإلســام والعلامنيــة التــي نطالعهــا يف هذا 

الكتــاب، وهــو إذ يفعــل ذلــك يحيلنــا إىل 

ــكاليات  ــا واإلش ــن القضاي ــرٍ م ــٍد كب حش

واملفاهيــم يف تاريــخ الفكــر الفلســفي 

ــريب عــى حــدٍّ  ــاين اإلســامي والغ والعرف

ســواء ...«))).

مراجعة الكتاب: 

أوًل: مراجعة عنوان الكتاب:
ــفة  ــاب فلس ــوان الكت ــت عن ــوي تح تنض

ــل،  ــن التحلي ــوع م ــاج إىل ن ــة تحت عميق

ــك  ــه اســتنتاجيًّا، وذل ــا ل وســيكون تحليلن

محمــد طاهــر امليســاوي: يف تقديــه لرتجمــة   (1(

اإلســالم  يف  فلســفية  »مداخــالت  كتــاب: 

العاملــي  العــايل  املعهــد   ،(1 )ط.  والعلامنيــة«، 

للفكــر والحضــارة اإلســالمية، دار الفجــر: ماليزيــا، 

دار النفائــس للنــرش والتوزيــع، )000)م)، )ص/ 

.(10

ــة،  ــة ضمني ــن رؤي ــه م ــاَم ينطــوي علي لِـ

نجدهــا تعكــس أمريــن اثنــن؛ أوًل: فهــم 

الغــرب  جدليــة  أو  للغــرب،  العطــاس 

واإلســالم.

وثانًيــا: أنَّ تحليــل العطــاس للعلامنيــة 

ــن  ــا م ــفيًّا ال أيديولوجيًّ ــاًل فلس كان تحلي

قبيــل مقاربــات علــم الــكالم الحديــث مع 

اإلمــام )جــامل الديــن األفغــاين) يف نقــده 

ــاًل. ــن مث للّدهراني

ــاب جــاء  ــوان الكت ــك: أنَّ عن ــل ذل وتفصي

ــد  ــداول، ونقص ــو مت ــا ه ــالف م ــىل خ ع

تلــك املقابلــة بــن )اإلســالم والغــرب)، 

بــن  مواجهــة  تُــرز  مقابلــة  وهــي 

مــا هــو جغــرايف )الغــرب)، ومــا هــو 

دينــي )اإلســالم)، أو يف حــاالت أخــرى 

ــي أي: )املســيحية  ــي بالدين ــة الدين مقابل

واإلســالم)، فــام موقــع تقابــل كهــذا مــع 

عنــوان كتابنــا »اإلســام والعلامنيــة«؟ 

بــن  مــا  املقابلــة  يجعــل  مــا  لعــلَّ 

)إســامي) و)مســيحي) غــر متداولــة 

كثــرًا يف يومنــا هــذا هــي العتبــارات 

التاليــة: 
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ــرث  ــون أك ــت لتك ــة كان ــذه املقابل - إنَّ ه

مالءمــة خــالل الحــروب الصليبيــة، حيــث 

كان قلــب املواجهــة بــن مــا هو مســيحي 

ومــا هــو إســالمي، ويف الوقت ذاتــه كانت 

الرتســيامت الجغرافيــة ال تــزال محطــة 

ــك  ــي بذل ــتحواذ، فه ــة واس إرادات هيمن

ــة متغــرة باســتمرار . جغرافي

أتــت عــىل  التــي  العلامنيــة  - موجــة 

ــذا  ــات ه ــث ب ــرب، حي ــة يف الغ النرصاني

ــا. ــا ال دينيًّ ــُذ أن يحــدد دنيويًّ األخــر يُحبِّ

االســرتاتيجية  الدراســات  طغيــان   -

الدينيــة،  الدراســات  عــىل  السياســية 

حيــث باتــت األمــور متيــل ألن تحــدد يف 

إطــار الجغرافيــا السياســية )الغــرب بــدل 

ــا  ــة م ــل املقابل ــا يجع ــا م املســيحية). أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب) غ ــرشق) و)الغ ــن )ال ب

أنَّ  فهــو  الثقــايف-  إطارهــا  يف  -عــدا 

الحديــث عــن اإلســالم ال يكــن تعويضــه 

ــم أنَّ هــذا  ــرشق، بحك ــن ال ــث ع بالحدي

والثقافــات  العرقيــات  متعــدد  األخــر 

وخصوًصــا الديانــات، ففيــه نســبة كبــرة 

ــف  ــا يضي ــذا م ــيحية. ه ــن املس ا م ــدًّ ج

تريــرًا آخــر عــىل عــدم أهليــة اســتخدامنا 

ملقابلــة اإلسالم-املســيحية؛ ألنَّهــا تشــر

ــا مــا يجعــل املقابلــة مــا بــن  أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب) غ ــرق) و)الغ )ال

-عــدا يف إطارهــا الثقــايف- فهــو أنَّ 

ميكــن  ل  اإلســام  عــن  الحديــث 

تعويضــه بالحديــث عــن الــرق.

)الــرشق)  داخــل  رصاع  إىل  كذلــك 

ــالم،  ــة )إس ــم تركيبتــه الديني ذاتــه بحك

 . ( مســيحية

وصفــوة القــول: إنَّ العطــاس قــد ارتــى 

باعتبــار  بالعلامنيــة)  )اإلســالم  مقابلــة 

أنَّ العلامنيــة اســتحالت مبثابــة الديــن 

ــه  ــة وأنَّ ــارص، خاص ــرب املع ــد للغ الجدي

يــن  يُؤكِّــد يف غــر مــا موضــع عــىل أنَّ الدِّ

يف الغــرب كان دوًمــا مســتحوًذا عليــه 

يف إطــار الرؤيــة الثقافيــة الســيكوالرية 

للغــرب، مــا يُشــر إىل ذلــك تحديــده 

ــول: ــرب)؛ يق ــوم )الغ ملفه

تلــك  الغربيــة  بالحضــارة  »أقصــد 

ــاِر  ــن النصه ــدت ع ــي تولَّ ــارة الت الحض

التاريخــي الثقــايف لإلغريــق والرومــان 

ثــم  وتطلعاتِهــم،  وِقيِمهــم  القدامــى 

واملســيحية،  اليهوديــة  مــع  اندماجهــا 
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حــق وتشــكُّلها بفعــل  ثــم تطوُّرهــا الاَّ

الشــعوب الاتينيــة والجرمانيــة والســلتية

.  Nordic الشــامل  وشــعوب   ،Celtic

العنــارص  اســتمدت  اإلغريــق  فمــن   -

الـفـلـسـفـيـــة واملـعـرفـيـــة املـنـهـجـيـة 

ــة  ــد الرتبي ــة)، وقواع )اإلبـستـمـولـوجـيـ

واألخــاق والجــامل.

- ومــن رومــا اســتمدت قواعــد القانــون، 

وفــن إدارة شــؤون الحكــم والدولــة.

- ومــن اليهــود واملســيحية اســتمدت 

مبــادئ العقيــدة الدينيــة.

ــة  ــة والجرماني ــعوب الاتيني ــن الش - وم

ــروح  ــتمدت ال ــاملية اس ــلتية والش والس

ــتقال  ــة لاس ــة املؤسس ــم التقليدي والقي

الوطنــي، وكذلــك روح التطــور والتقــدم 

ــة  ــة والتقان ــة واملادي ــوم الطبيعي يف العل

التــي بلغــت بهــا هــذه الشــعوب، عــاوة 

عــى الشــعوب الســافية أوج تقدمهــا 

ــا. وقوته

ــدر  ــه إســهام مق ــك كان ل - اإلســام كذل

ــة  ــدان املعرف ــة يف مي يف الحضــارة الغربي

ــة يف  ــة والعلمي ــروح العقلي ــرس ال ويف غ

البحــث، ســوى أنَّ مــا قدمــه اإلســام قــد 

جــرت إعــادة صياغتــه يف بوتقــة الثقافــة 

الغربيــة بحيــث تــم دمجــه وصهــره مــع 

كل العنــارص األخــرى املكونــة للشــخصية 

الغربيــة واملحــددة لكيانهــا«))). 

الفصل األول

الجذور التاريخية للغرب المسيحي 
المعاصر:

م هــذا الفصــل عىل غــره جاء لــدواٍع  تقــدُّ

ــذ  ــاب أخ ــك أنَّ الكت ــة؛ ذل ــة ملح منهجي

بُعــًدا )تحليليًــا تركيبيًّــا)؛ فالتحليــي فصــل 

ــرب  ــة للغ ــة الثقافي ــاس البني ــه العط في

ــك باســتخدامه  املعــارص وتشــكالتها، وذل

لــرؤى العالـــم كمنهــج تحليــي، فالغــرب 

أكــرث مــن أن يتــم اعتبــاره كيانـًـا جغرافيًّــا 

ورؤيــة  ثقافــة  هــو  ــا  وإنَّ وسياســيًّا، 

للعالـــم، تشــكَّلت معاملهــا عــىل نحــو مــا 

ــا الرتكيبــي؛ فمــن  تــم تحديــده ســلًفا. أمَّ

ــا  ــة قوامه ــة تركيبي ــروج برؤي ــالل الخ خ

ــن  ــة م ــة إســالمية حضاري نــوذج أو رؤي

»مداخــالت  العطــاس،  نقيــب  محمــد  ســيد   (1(

.(156 )ص/  والعلامنيــة«،  اإلســالم  يف  فلســفية 
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شــأنها رأب الصــدع الــذي أملَّ بالعالَـــم 

اإلســالمي منــذ عهــده األول بالحــركات 

تشويًشــا  ورَّثتــه  التــي  االســتعامرية 

واضطرابًــا عــىل مســتوى رؤيتــه للوجــود.

ــل  ــذا الفص ــح ه ــد افتت ــاس ق وكان العط

عىل شــهادة الفيلســوف املســيحي الشهر 

ــد شــهادته أنَّ  ــذي تفي ــان، ال جــاك ماريت

ــة  ــة ديني ــش تجرب ــارص يعي ــرب املع الغ

ووجوديــة حــادة ســببها تجربــة الحداثــة 

واألنــوار منــذ القــرن الســابع عــرش، وذلَّل 

مــع صعــود كل مــن النزعتــن التجريبيــة 

والعقالنيــة، وجوهــر هــذه األزمــة يتمثَّــل 

يف )الــردة املســتحكمة للعلمنــة)، كوعــي 

البــداوة  طــور  مــن  بالتقــدم  جديــد 

والتخلــف )املرحلــة الالهوتيــة) إىل طــور 

العقالنيــة والنضــج الفكــري مــع أقطــاب 

أوغســت كونــت،  دينــي:  الــالَّ  الفكــر 

ــد. ــيجموند فروي ــه، وس ــك نيتش فريديري

لكــن األكــرث خطــرًا مــن ذلــك، هــو تقبُّــل 

فالســفة األديــان ورجــال الديــن املســيحي 

ــم  ــه ت ــن مجابهت ــداًل م ــذا، فب ــر كه ملص

قبولــه كحتميــة، وانخرطــوا للمشــاركة 

ُمفكِّرنــا  فنجــد  العلمنــة،  مسلســل  يف 

ــؤالء  ــامذج له ــد الن ــر عدي ــىل ذك ــأيت ع ي

املنظريــن املســيحين مــن قبيــل: الفرنيس 

بيــر تيــالر دي شــاردان، واألملــاين ديــرتش 

بونهوفــر، واألمريــي بول تيليــش ... الذين 

ــاملة،  ــة الش ــع العلامني ــا م ــدوا ُصلًح عق

ــدأوا يف وضــع ترتيبــات ألســس دينيــة  وب

ــيحية  ــاض املس ــىل أنق ــوم ع ــدة تق جدي

ــة ذهــب  ــرث حدي ــة، وبشــكل أك التقليدي

أمثــال هــؤالء وهــم كــرث إىل ادعــاء مفــاده 

أنَّ التجربــة العلامنيــة أصيلــة يف الديانــة 

موقفهــم  لرشعنــة  وذلــك  املســيحية، 

ــول العطــاس: ــا، يق املتعاطــف معه

»إنَّ كثريــن مــن علامء الديــن واملفكرين 

الكنيســة  يف  الطليعــة  مُيثِّلــون  الذيــن 

متورطــون إىل حــدٍّ بعيــٍد يف هــذه الــردة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم ع ــتحكمة؛ إذ إنَّه املس

باملســيحية  اللتــزام  عــى  تصميمهــم 

ــون  ــم يُعلن ــك؛ إلَّ أنَّه ــم ذل ــام كلفه مه

إميانهــم الجــازم بوجــود شــكل علــامين يف 

املســيحية ويدافعــون عنــه. وهــم بذلــك 

ــا يدخلــون يف املســيحية التقليديــة  إنَّ

مســيحيًة جديــدًة غريبــًة عنهــا، عــى 

نحــو يجعــل ذلــك الشــكل التقليــدي 

ُ، فتنتهــي املســيحية  للمســيحية يتغــرَّ
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إىل التقويــض والســتئصال مــن الداخــل؛ 

املحدثــة«  املســيحية  مكانهــا  لتحــل 

ــا  ــي يصفه ــة الت )ص/ 30)، هــذه املحاول

العطــاس عــى أنَّهــا ُتثِّــل: »حركــة إصــاح 

ــيحية« )ص/ 30).  ــخ املس ــرى يف تاري أخ

ــن  ــا ب ــا يفصــل م ــا جعــل ُمفكِّرن هــذا م

)املســيحية األصيلــة) كديانــة ســاموية، 

و)مـسـيـحـيـة غـربـيـة)، أو )مـسـيحـيـة 

ــة  ــدة تاريخي ــىل قاع ــة ع ــطية) املبني أرس

ــالت  ــرات والتأوي ــن التفس ــة م ــر ثابت غ

ــة. ــفية اإلغريقي الفلس

كــام يُشــر العطــاس إىل تبلــور جملــة 

مــن الدعــوات التــي تطالــب بإصــالح 

املســيحية الغربيــة وتنقيتهــا مــن شــوائب 

ــاد  ــن إيج ــؤول ع ــي املس ــر اإلغريق الفك

ــة،  ــدة التثليــث خاصــة يف الكاثوليكي عقي

ــى  ــن أن يتبقَّ ــاذا يك ــور م ــا أن نتص ولن

للمســيحية إذا مــا تــم نجــاح دعــوات 

ــل هــذه املحــاوالت ستشــكل  ــذه؟ مث كه

ــكِّ واإللحــاد  أمــرًا خطــرًا يفتــح بــاب الشَّ

عــىل مرصاعيــه، حتــى عنــد املتدينــن 

ذاتهــم! فمثــاًل: »القــرن الثامــن عــر 

)؛  ــكِّ ــه )أعظــم عــر للشَّ عــرف عــى أنَّ

ملــك  فيــه  كان  الــذي  العــر  فهــو 

إنجلــرتا يشــكو مــن أن نصــف األســاقفة 

ماحــدة«))). 

املســيحية  لــه  وأبــرز خطــر تعرضــت 

الغربيــة هــي هجمــة )ويليــام األوكامــي) 

-نســبة  البارمنيديــة  النظريــة  عــىل 

لبارمنيــدس- هــذه األخــرة التــي شــكَّلت 

املتمحــور  املــدريس  الفكــر  قاعــدة 

حــول ميتافيزيقــا الوجــود عنــد تومــا 

اإلكوينــي، ذلــك أنَّ نظريــة بارمنيــدس 

ــن  ــة ب ــرة املطابق ــىل فك ــا ع ــوم أساًس تق

ــة  ــت املاهي ــن كان ــود، ول ــة والوج املاهي

ــإنَّ  ــود)؛ ف ــات الوج ــال )واجب ــل مج مُتثِّ

ــات الوجــود)،  ــل مجــال )ممكن ــاين ُيثِّ الث

فــكل املوجــودات مبــا فيهــا اإلنســان مــن 

ممكنــات الوجــود؛ ألنَّهــا خاضعــة لقانــون 

ــا جــرى يف العقــل  الكــون والفســاد، وهن

ــود،  ــة والوج ــن املاهي ــل ب ــريب الفص الغ

ــو واجــب الوجــود) وهــو  ــه )فه عــدا الل

ــوده. ــن وج ــه ع ــذي ماهيت ال

الــذات  »خــواء  هوفــامن،  مــراد  عــن  نقــالً   (1(

ــم  ــادل املعل ــة: ع ــتعمرة«، ترجم ــة املس واألدمغ

ــا،  ــور، جاكارت ــرة، كواالملب ــر، القاه ــأت جعف ونش

ــة، )ط.  ــرشوق الدولي ــة ال ــوس، مكتب ــوس أنجل ل

.((7 )ص/  ))00)م)،   ،(1
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هــذا املبــدأ الــذي أخــذ بــه تومــا اإلكويني 

ــه يقول: جعل

ـه يكــن إدراك املاهيــة أو الجوهــر  »إنَـّ

وجــوده  عــن  يشء  أي  معرفــة  دون 

العينــي« -أي: عــن طريــق الحــدس- لكن 

ــت  ــنة قوَّض ــة س ــن مائ ــل م ــالل أق وخ

نظريــة األوكامــي W.OCHAM القائلــة: 

»إنَّــه لــو أنَّ كلَّ ماهيــة ميكــن فهمهــا من 

دون أي معرفــة عــن وجــود الــيء، فلــن 

يكفــي أيُّ قــدر مــن املعرفــة للقــول بــأنَّ 

ــؤدَّى  ــيء موجــود بالفعــل. وُم ــك ال ذل

ذلــك أنَّــه مــن املســتحيل عى أيِّ شــخص 

أن يُــدرِك مــا إذا كان أي يشء موجــوًدا 

كانــت  أوكام  )نظــرة  ل!«،  أم  بالفعــل 

ــة)، وهكــذا جــرى التشــكيك  ــرث واقعي أك

ــا  ــر وجودهــا واقعيًّ ــة ال يظه يف كل ماهي

مبــا فيهــا ماهيــة اللــه ذاتــه، وعــىل فــرض 

ــًدا  ــا بعي ــة عقليًّ ــا تبقــى مدرك أنَّ ماهيته

ــن  ــع م ــام ين ــي، ف ــا الفع ــن وجوده ع

ــا تؤثــر  ــار ذلــك اإلدراك تصــوًرا عقليًّ اعتب

ــها؟ )ص/ 35).   ــل نفس ــة العق ــه طبيع في

ــه ديــكارت الــذي  كذلــك األمــر مــع ريني

ــة  ــوع تجرب ــه موض ــل الل ــاول أن يجع ح

حدســية مــع العلــم أنَّ األمــر متعــذر؛ 

ذلــك أنَّ إثبــات ديــكارت لوجــوده الــذايت 

ــي رضورة  ــية ال يعن ــه الحدس ــر تجربت ع

إثبــات األشــياء خــارج الفكــر! األمــر ازداد 

ة مــع الفيلســوف األلـــامين كانــط  حــدَّ

ــة إدراك كل حقيقــة  ــوَّض إمكاني ــذي ق ال

ــة. ميتافيزيقي

مثــل هــذه األســباب وأخــرى)1)، فاقمــت 

ــه  ــن الل ــادم ع ــكِّ املتق ــن مشــكلة الشَّ م

ــه  يف العقــل الغــريب املعــارص، ففتحــت ل

ــبه:  ــذي يناس ــه ال ــار اإلل ــال يف اختي املج

ــة  ــبب الطبيع ــك، وبس ــن ذل ــًا ع »وفض

ــة  ــإنَّ كلم ــه؛ ف ــم لل ــكالية لتصوره اإلش

)اللــه) نفســها قــد أصبحــت ُتثُِّل مشــكلة 

بالنســبة إليهــم إىل درجــة أنَّهــم أصبحــوا 

ــا، وتــرك األمــر  ــُرون يف إلغائهــا نهائيًّ يُفكِّ

ُ عــن  للتاريــخ لبتــكار اســم جديــد يُعــرِّ

مفهــوم أكــر دقــة ووفــاء باملــراد« )ص/ 

.(38

مــن بــن األســباب التــي اســتدعت العقــل الغــريب   (1(

للتشــكيك يف مبــدأ األلوهيــة: أنَّ مفهــوم اإللــه يف 

التصــور الغــريب قــام عــىل أســاس خليــط غايــة يف 

التنافــر بــن معنــى املقــدس )theos) اإلغريقيــة، 

اإللــه  ومفهــوم  العريــة،   (yahweh( ويهــوا 

األورويب، )ص/  امليتافيزيقــي  الفكــر  )Deus) يف 

.(37
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الفصل الثاني

علماني، وعلمنة وعلمانية:
ــاس يف  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــورد س ي

هــذا الفصــل ثالثــة مفاهيــم متباينــة عــن 

العلامنيــة، ليســت عــىل معنــى واحــد ال 

ة  اللــة، وال مــن حيــث حــدَّ مــن حيــث الدَّ

الوقــع والخطــورة، هــذا وتجــدر اإلشــارة 

أوَّاًل إىل ذلــك الحضــور الــذي تشــهده 

عــىل  املســيحي  الغــرب  يف  العلامنيــة 

خــالف الديانــات األخــرى، بــل ومنــذ 

ــي أنَّ  ــا يعن ــيحية! م ــور األول للمس الظه

ــور  ــذ الظه ــة من ــرة قدي ــة ظاه العلامني

األول للمســيحية، وليــس كــام يعتقــد أنَّها 

ظاهــرة حديثــة ارتبطــت بعــرص النهضــة 

الفرنســية  والثــورة  الدينــي  واإلصــالح 

ــق  ــذا ال ينطب ــوص، فه ــه الخص ــىل وج ع

إالَّ عــىل العلامنيــة مبفهومهــا الضيــق، أي: 

)كمجــرد فصــل الديــن عــن الدولــة)، فــام 

ــذا؟ ــاد كه ــة اعتق عل

يف  حملــت  الغربيــة  املســيحية  إنَّ   -

ــام  ــك في ــا، وذل ــارص علمنته ــا عن ثناياه

ـل بالنظريــات الفلســفية والعقائــد  متثَـّ

الوضعيــة  بالديانــات  الخاصــة  والقيــم 

الرشقيــة واإلغريقيــة، هــذا ال يعنــي القول 

بوجــود علمنــة داخــل املســيحية األصليــة 

ــل)،  ــاب املقــدس )اإلنجي ــد الكت ويف عقائ

ــوء  ــار س ــة يف إط ــكَّلت العلمن ــا تش وإنَّ

للمســيحية  الغــريب  العقــل  تأويــالت 

ــول  ــرب، يق ــارها يف الغ ــة انتش ــذ بداي من

ــا الزعــم بــأنَّ للعلمنــة  العطــاس: »أمَّ

جــذوًرا يف العقيــدة التوراتيــة، وأنَّهــا مثرة 

ــق  ــه يف حقائ ــل؛ فزعــٌم ل أصــل ل لإلنجي

التاريــخ، إنَّ جــذور العلمنــة ل تكمــن يف 

س، بــل يف تأويــات  عقائــد الكتــاب املقــدَّ

اإلنســان الغــريب لهــا، إنَّهــا ليســت مثــرة 

اإلنجيــل، بــل هــي مثــرة للتاريــخ الطويل 

للــراع الفلســفي وامليتافيزيقــي بــن 

ــام  ــدر عنه ــود يص ــن للوج ــن كليت رؤيت

اإلنســان الغــريب: واحــدة دينيــة واألخــرى 

عقانيــة خالصــة« )ص/ 46).

املقصـود بالرؤية الدينيـة: الرؤية اليهودية 

ا الرؤيـة العقلية؛ فتكمن يف  واملسـيحية، أمَّ

الفلسـفة اليونانية، كانـت هذه أول نقطة 

تقودنـا إىل أن نفهـم عىل نحو جيد سـبب 

املسـيحي  باملجتمـع  العلامنيـة  ارتبـاط 

الغـريب دون غـره من املجتمعـات الدينية 

األخرى. 
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ــل  ــة واملهمــة: فتتمثَّ ــا النقطــة الثاني - أمَّ

يف قــرار ســيايس خطــر يعكــس لنــا مــدى 

تســير  يف  الدنيويــة  الســلطة  تدخــل 

الشــأن الدينــي كأهــم حــدث يف التاريــخ؛ 

أال وهــو تحويــل مركــز ظهــور املســيحية 

اعتــر  فقــد  رومــا،  إىل  القــدس  مــن 

العطــاس أنَّ املســيحية وحدهــا مــن دون 

أديــان العالـــم الكــرى جميًعــا قــد حولت 

مركــز ظهورهــا مــن القــدس إىل رومــا يف 

 Westernization أول محاولــة )لتغريب

املســيحية)، وإخضاعهــا للثقافــة الغربيــة، 

ــي  ــا يعن ــا، م ــرة علمنته ــن وت ــا زاد م م

ـه: »قــد ترومــت املســيحية، ولـــم  أنَـّ

تتــــنر رومــا« )ص/ 46). 

* أما عن األنماط الثالثة من العلمانية؛ 
فهي على النحو التالي:

مــن  مشــتقة   :(Secular( َعلــاَمين   -

هــذا   ،Saeculum الالتينيــة  الكلمــة 

ُمفكِّرنــا  يعتــره  الالتينــي  املصطلــح 

ذا داللتــن )زمانيــة ومكانيــة)، حيــث 

الزَّمــان يشــر إىل )اآلن)، كصيغــة للحــارض 

إىل  فيشــر  املــكان  ــا  أمَّ واملســتقبل، 

)العالـــم)، أي: )الدنيــا)، والبعــد الدنيوي.  

فلفــظ َعلــاَمين إذن: يــدلُّ عــىل االهتــامم 

وفقــط مبــا هــو آين يف عالـــم الدنيــا، 

إنَّ هــذه الداللــة التــي يأخذهــا لفــظ 

)علــامين)، كإشــارة إىل )هــذا العــرص)، أو 

)الزمــن الحــارض)، أو )األحــداث والوقائــع 

املعــارصة)، تجعــل مــن الَعلاَمنيــة )عملية 

تاريخيــة)، ورؤيــة لوجــود العالـــم دائــم 

نســبية  فكــرة  تــرب  حيــث  التغــر، 

العميقــة.  بجذورهــا  اإلنســانية  القيــم 

ويُعــدُّ هــذا الفهــم املــزدوج للعلــامين 

ــرتاث  ــاج ال ــدم اندم ــا ق ــكان) قدميً )الزم

ــودي يف  ــرتاث اليه ــاين بال اإلغريقي-الروم

املســيحية الغربيــة؛ حيــث تــم إقحــام كل 

مــن الرؤيــة اإلغريقيــة والرؤيــة اليهوديــة 

للوجــود داخــل الرؤيــة املســيحية، فــكان 

ــه وقعــه اإلشــكايل عــىل هــذه األخــرة؛  ل

ــرى أنَّ الوجــود  ــودي ي ــرتاث اليه إذ إنَّ ال

يــرى  حــن  يف  األوىل،  بالدرجــة  زمــاين 

الــرتاث اإلغريقــي أنَّ الوجــود مــكاين، هذا 

االختــالط بــن الرؤيتــن يعتــره العطــاس 

والدينيــة  املعرفيــة  األزمــات  جــذر 

للغــرب الحديــث.

ويف الوقــت الــذي جــرى فيــه تصفيــة 

املســيحية مــن الــرتاث اإلغريقــي، تــم 

ــذا  ــة، وه ــة العراني ــىل الرؤي ــاظ ع الحف
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يعكــس لنــا وقــع الصــرورة والنســبية 

)ص/  املعــارص  الغــريب  اإلنســان  لــدى 

.(1 ((4(

ــن  تتضمَّ عموًمــا  العلمنــة  الَعلَمنــُة:   -

ــار  ــدم االنبه ــة: ع ــة التالي ــارص الثالث العن

بالطبيعــة )إزالــة القداســة عنهــا)، تحريــر 

السياســة مــن الديــن، نــزع القداســة 

كان قــد  العنــر األول:  القيــم.   عــن 

ــنه الفيلســوف األلـــامين ماكــس فيــر؛  دشَّ

قاصــًدا بــه تجريــد الطبيعــة مــن املعــاين 

ــا  ــع م ــوع راج ــذا املوض ــن ه ــد ع ــة املزي ملعرف  (1(

ــة  ــة األمريكي ــن الباحث ــري ع ــتاذ املس ــه األس نقل

ــي  )ســوزان هاندملــان) Suzan Handelman، الت

مكانيــة  حضــارة  اإلغريقيــة  الحضــارة  يف  رأت 

ــات  ــن ثب ــه م ــم ب ــا تتس ــات، وم ــرتم األيقون تح

ــدس  ــة تق ــة وأفالطوني ــا بارمنيدي ــوح، كونه ووض

ــس  ــواس. عك ــرورة الح ــىل ص ــايل ع املثــل املتع

ليســت  كونهــا  العريــة  والحضــارة  اليهوديــة 

ــا حضــارة زمانيــة؛ فاليهــودي  حضــارة مكانيــة، وإنَّ

يســتحيل ارتباطــه باملــكان )األرض)، بــل هــو فقط 

ــة  ــه دون معرف ــه ونهايت ــان بدايت ــش يف الزم يعي

ــزًا يف  أصلــه، فــال تشــغل الصــورة، أو األيقونــة حيِّ

ــات.  ــا للثب ــة رفًض ــت اليهودي ــه، فكان وجدان

ــد  ــا بع ــة وم ــري، »اليهودي ــاب املس ــد الوه      ]عب

)إســالمية  مجلــة  معرفيــة«.  رؤيــة  الحداثــة: 

ــدد: 10)، )ص/ 98 -  ــنة: 3)، )الع ــة)، )الس املعرف

 .](100

نها  واإلحــاالت الدينيــة الزائــدة، ومــا يتضمَّ

والقــوى  واآللهــة  لــأرواح  نبــٍذ  مــن 

ــة. ــم والطبيع ــىل العالـ ــحرية ع الس

ــه،  ــن الل ــة ع ــل الطبيع ــي )فص ــا يعن م

ــرى  ــث ال ي ــا)، بحي ــان عنه ــز اإلنس ومتيي

ــر  ــة أيَّ أث ــك يف الطبيع ــد ذل اإلنســان بع

ــي. أخالق

ــا عــن تجريــد السياســة مــن القداســة؛  أمَّ

تغيــر ســيايس،  بغيــة تحقيــق  فذلــك 

ــق  ــح الطري ــي لفت ــر اجتامع ــه تغي ومن

أمــام العمليــة التاريخيــة )الصــرورة).

القداســة؛  مــن  القيــم  تجريــد  وعــن 

فيعنــي بــه أنصــار العلمنــة نَســبََنَة النظم 

الثقافيــة والقيميــة، وهــي تشــمل الديــن 

والــرؤى الكليــة للوجــود وأســئلة الوجــود 

مســار  يف  ذلــك  ووضــع   ... والحيــاة 

لينخــرط اإلنســان -بزعمهــم-  التاريــخ 

ــور). ــة )التط ــن عملي ضم

ــة  ــض العلمن ــىل نقي ــأيت ع ــة: ت - الَعلْاَمنِي

يف انفتاحهــا الــالَّ نهــايئ والــالَّ محــدود 

عــىل التاريــخ، ذلــك أنَّ العلامنيــة تعكــس 

 ،Ideology مغلقــة  فكرانيــة  منظومــة 
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والغــرب يــرى فيهــا خطــرًا عــىل العلمنــة، 

ويُؤكِّــد عــىل رضورة مراقبتهــا، ومنعهــا 

ــة. ــا للدول ــاًرا فكرانيًّ ــر إط ــن أن تص م

الفصل الثالث

ــي  ــالق ف ــاس األخ ــن وأس ــوم الدي مفه
ــالم: اإلس

ــن  ــل م ــذا الفص ــاس يف ه ــب العط يداع

خــالل مســاءلة إيتيمولوجيــة ملصطلــح 

ــه بغــر الداللــة التــي  )الديــن) ُمعتــِرًا أنَّ

فُهــم  كــام   ،religion مصلــح  يحملهــا 

ينــي  الدِّ التاريــخ  مــدار  عــىل  وفــر 

هــذا  العربيــة  اللُّغــة  ففــي  الغــريب. 

ــذر )د ي ن)،  ــن الج ــتقٌّ م ــح مش املصطل

وهــو يتــوزع عــىل أربــع دالالت أساســية: 

ــرة.  ــالم، الفط ــم، االستس ــة، الحك املديوني

بــل أبعــد مــن ذلــك؛ إذ ال نلتمــس هــذه 

الــدالالت إالَّ يف ديــن )اإلســالم)، عــىل 

ين  خــالف النســق الغــريب الــذي يفهــم الدِّ

عــىل نحــو مــا هــو )ظاهــرة)، فقــد جــاء 

 :Concepts Philosophiques يف معجــم

التقــوى  جانــب  جانبــن؛  للديــن  أنَّ 

Piète الــذي يربــط اإلنســان باأللوهيــة، 

والجانــب الطقــويس واملؤسســايت، حيــث 

يتــم تقســيمه بــن اإلميــان واملؤسســة ... 

يــن ظاهــرة Phénomène تشــهد  والدِّ

ًدا يف التاريــخ كذلــك يف  حضــوًرا ُمتعــدِّ

ــن  ــك م ــم، وهنال ــام والعالـ ــاء الع الفض

أي حضــور  تشــهد  مــا ل  املجتمعــات 

ــار  ــك نجــد اعتب ــة)))؛ لذل للظاهــرة الدين

يف  موضعتــه  وأيًضــا  كظاهــرة،  يــن  الدِّ

التاريــخ والتجربــة التاريخيــة، هــو مــا 

ــن.  ــريب للدي ــم الغ ــع الفه يطب

))) املديونيــة: مــن الفعــل )دان) مشــتق 

مــن كلمــة )ديــن)، وهــو مصطلــح يُفيــد 

كــام  َمديًنــا،  املــرُء  يكــون  أن  معنــى 

ــن، وإن  ــة بالدي ــا عالق ــاين له ــل مع تحم

كانــت مــن قبيــل املتضــادات املتقابــالت، 

فالشــخص قــد يجــد نفســه يف حالــة 

ــا، ومثــل هــذا  َديْــن، أو يجــد نفســه دائًن

يْــن) يجــد نفســه  الشــخص )الخاضــع للدَّ

ــون،  ــم الدي ــي تنظ ــن الت ــا للقوان خاضًع

ــن.  ــب الدي ــك لصاح ــا كذل وخاضًع

(1( Dictionaire des concepts philosophiques, 

sous-direction de Michel Blay, Carousse-CNRS, 

première édition, 2006, p. 712.
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ـا  ظاهريًـّ املتناقضــة  الداللــة  هــذه  إنَّ 

بُعــد  لهــا  ُمــدان)  أو  )دائن/مديــن، 

ــت  ــي وإن حمل حضــاري واجتامعــي، فه

ـا؛ فذلــك ال يكــن  ـا تجاريًـّ بُعــًدا مادِّيًـّ

وهــو  تجــاري  مجتمــع  يف  إالَّ  تصــوره 

مجتمــع حضــاري، أو قــل ُمــدن أو مدينــة 

)مدائــن)، كــام أنَّ للمدينــة حاكــاًم أو مــا 

يكــن أن نســميه )َديَّانـًـا)، ومنــه فالفعــل 

ــة  ــة حضاري ــاة اجتامعي ــر لحي )دان) يُش

يحكمهــا قانــون ونظــام ويســودها نظــام 

ــلطة. ــة والس ــن العدال م

ــل  ــوي بالفع ــاط ق ــا ذات ارتب ــي أيًض وه

ــذي  ن ال ــدُّ ــح التم ــه مصطل ن)، ومن ــدَّ )َم

ــل  ــا يجع ــب، م ــارة والتهذي ــي الحض يعن

)الديــن)  بــن  ـا  قويًـّ ترابطًــا  هنالــك 

و)املدينــة).

]عكــس مــا يُعتََقــد أنَّ الديــن مطيــة 

ن  التمــدُّ حالــة  ويناقــض  ـف،  تخلُـّ

 . لحــر[ وا

ومثــال ذلــك تحــول املدينــة املنــورة مــن 

)املدينة/مدينــة  إىل  )يــرثب)  مصطلــح 

النبــي)، وذلــك بعــد دخــول ديــن جديــد 

لهــا وهــو اإلســالم واالمتثــال لــه، بقيــادة 

وســلم-  عليــه  اللــه  -صــىل  الرســول 

وســلطانه ورشيعتــه، فــكان هــو )َديَّانََهــا).

)2) الستســام: مفهــوم ناتــج عــن األول، 

أي: مــن )حالــة الوقــوع تحــت طائلــة 

ــط املــرء مــن قــدر نفســه؛  ــن)، فيَح الّدي

ليخــدم ســيده، ويصــر مســتعبًدا لــه، 

ــه)،  ــك )الل ــة املل ــر ثنائي ــد ع ــام يتجسَّ ك

وامللكــوت )مــا ســواه) الــذي يخضــع 

ــن  ــه، واإلنســان ضم ــم وســلطان الل لحك

ــك  ــو بذل ــة )امللكــوت)؛ فه ــرة الثاني الدائ

عبــد ملالكــه، فالعبوديــة هــي األخــرى 

املفهوميــة  البنيــة  ضمــن  مصطلــح 

الغربيــة  ]الرؤيــة  )ديــن)،  ملصطلــح 

الحديثــة اســتنكرت العبــادة واعترتهــا 

أمــرًا زائًفــا[، واإلنســان بإرجــاع نفســه إىل 

ــه. ــة رب ــيكون يف خدم ــك س مال

مبعناهــا  ليســت  هنــا  الخدمــة  لكــن 

اإلنســاين، حيــث يســدي اإلنســان خدمــة 

لســيده أو ملؤسســة يعمــل بهــا، ذلــك 

يكــون  الدينــي  اإلطــار  الخدمــة يف  أنَّ 

صاحبهــا حــرًّا، فهــو يستســلم لخالقــه 

ــي  ــا يعن ــراه، ]م ــن إك ــس ع ــة ولي طواعي

أنَّ العبوديــة مرتبطــة بالحريــة، وليســت 
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ــق أن  ــن الالئ ــذا: كان م ــا[؛ ل ــة له نقيض

نقــول عــن اللــه )امللــك)، أو )املالــك)، 

وال نقــول عنــه )ســيد)، كــام ال نقــول 

عــن اململــوك )اإلنســان املتعبــد) الخــادم 

ــا نقــول )متعبــد)،  للــه)، وإنَّ )خــادم 

وبفعــل التعبــد هــذا يكــون اإلنســان قــد 

ــز  ــه -ع ــه لقول ــن خلق ــة م ــق الغاي حق

وجــل-: »َوَمــا َخلَْقــُت الِجــنَّ َواإلنْــَس إلَّ 

)الذاريــات: 56). لَِيْعُبــُدون« 

)3) الحكــم: وهــو نقيــض االستســالم، 

مبعنــى أن يصــر الشــخص عظيــاًم، أو 

ــا، كــام هــو حــال القــايض،  قــادًرا، أو قويًّ

ــول:  ــك، فنق ــوايل، أو املل ــم، أو ال أو الحاك

إنَّ الرســول -صــىل اللــه عليــه وســلم- كان 

ــاًم  ــورة، أي: حاك ــة املن ــىل املدين ــا ع ديَّانً

ــا. عليه

)الديــن)، ومــا  الفطــرة: مصطلــح   (4(

تتضمــن  قــد  اشــتقاقات  يحملــه مــن 

)القانــون،  مثــل:  حضاريــة  متطلبــات 

والنظــام، والعدالــة، والســلطة، والتهذيــب 

كحالــة  وهــي  واالجتامعــي)،  الثقــايف 

وجوديــة تُعتــر بالنســبة إىل اإلنســان أمــرًا 

طبيعيًّــا، ومعتــاًدا، ومألوفًــا. وهنــا تكمــن 

ــة؛  ــم األربع ــذه املفاهي ــن ه ــة م الحكم

ــا، وأمــرًا  لتجعــل مــن الديــن ميــاًل طبيعيًّ

ــان. ــدى اإلنس ــا ل فطريًّ

الفصل الرابع

المأزق اإلسالمي:
 هــذا الفصــل يعكــس الــدالالت العامليــة 

ــدر  ــو بق ــري؛ فه ــاس الفك ــرشوع العط مل

ملاليزيــا،  الداخليــة  معالجتــه لأزمــات 

واإلقليميــة لعالـــم املاليــو، بقــدر مــا 

حــاول معالجــة األزمــة التــي تتخبــط 

فيهــا األمــة اإلســالمية، جوهــر األزمــة 

ــة تكمــن  ــة، وأخالقي يأخــذ أبعــاًدا معرفي

بالضبــط يف: تــداول املعرفــة ذات الرؤيــة 

افتقــاد  إضافــة إىل:  للوجــود،  الغربيــة 

افتقــاد  وهــو  مهــم،  أخالقــي  عنــرص 

األدب، يف مســعى منــه لقــراءة األزمــة 

مــن منظــور تكامــي )تكامــل معــريف 

ــأزق  ــول العطــاس: »إنَّ الـ وقيمــي)، يق

العــام الــذي يواجــه املســلمن اليــوم 

يعــود إىل األســباب التاليــة:

))) التشــويش والخطــأ يف املعرفــة، األمــر 

الــذي ســبب الظــروف املؤديــة إىل: 
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)2) انعــدام األدب عــى مســتوى األمــة، 

ــاين  ــببن األول والث ــن الس ــج ع ــد نت وق

ــة: ــة اآلتي الوضعي

ــادة  ــن للقي ــادة غــر مؤهل ــور ق )3) ظه

الصحيحــة والرشــيدة لألمــة املســلمة، 

قــادة ل يتوفــرون عــى الصفــات الخلقية 

زمــة  الاَّ العاليــة  والروحيــة  والفكريــة 

للقيــادة اإلســامية« )ص/ 26)، 27)).

ــا تشــوش املعرفــة اإلســامية؛ ذلــك أنَّــه  أمَّ

تــم اســتلهامها مــن الغــرب ومنجزاتــه 

الفكريــة والعلميــة )لذلــك تُعــدُّ ســببًا 

ــركات  ــالل الح ــن خ ــة م ــا)، خاص خارجيًّ

ــة  ــة لطلب ــات العلمي ــتعامرية والبعث االس

الغــرب؛  لجامعــات  اإلســالمي  العالـــم 

فهــي لذلــك مشــبعة بالرؤيــة الغربيــة 

ــزة-. ــم -متحي للعالـ

)كســبب  األدب  انعــدام  أنَّ  حــن  يف 

داخــي) هــو انعــدام النظــام واالنضبــاط 

الجســم  مســتوى  عــىل   discipline

يســتطيع كل  الــذي  والــروح،  والعقــل 

ويــدرك  يعــرف  أن  مبقتضــاه  واحــد 

مقامــه املناســب وعالقتــه بدوائــر ثــالث: 

)نفســه، ومجتمعــه، وأمتــه)، وتناســق 

تلــك القــدرات الذاتيــة يف الفــرد هــو مــا 

يثــل )العــدل) بصورتــه الذاتيــة، وإدراك 

مقامــات تلــك الدوائــر الثــالث يعنــي 

متثــل العــدل يف صورتــه االجتامعيــة؛ لــذا: 

ففقــدان األدب هــو فقــدان للعــدل.

أما عن فرق األزمة فهم ثالث: 

منــذ  ُوجــُدوا  التحديثييــن:  فريــق   -
ــذ  ــك م ــم اإلســالمي، وذل القــدم يف العالـ

ــة  ــة إىل الرؤي ــم اليوناني ــرب املفاهي تسـ

دعــاة  هــم  وخلفاؤهــم  اإلســالمية، 

الحــايل.  عرصنــا  يف  الغربيــة  الحداثــة 

ــكار  ــى أف ــن تبن ــل م ــىل األق وإن كان ع

اليونــان مــن فالســفتنا القدامــى هــم 

ــا  ــة وثقافته أكــرث فهــاًم للحضــارة اليوناني

مــن املحدثــن املعارصيــن؛ إذ الحداثيــون 

املعــارصون متيــل كتاباتهــم ألن تكــون 

ذات طابــع صحفــي شــكاًل ومضمونًــا، 

وأفكارهــم ســطحية ســاذجة وهــم الذيــن 

ــا قطــع الصلــة بــن علــامء  حاولــوا عموًم

اإلســالمي  والــرتاث  األوائــل  الســلف 

ــك  ــل أولئ ــايل. مث ــالمي الح ــل اإلس والجي

التحديثيــن ليــس لهــم اآلليــات املنهجيــة 

ــد  ــي نجدهــا عن واالســتداللية نفســها الت

بذلــك  فهــم  األوائــل،  اإلســالم  علــامء 
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غــر قادريــن عــىل تطويــر اجتهــادات 

بطريقــة  العظــام  أولئــك  وتفســرات 

نجدهــم  حــن  يف  واضحــة.  منهجيــة 

مغرقــن يف توافــه األمــور مــن املعرفة مامَّ 

أدَّى إىل إهاملهــم للمشــكلة الحقيقيــة، 

أال وهــي )مشــكلة الرتبيــة والتعليــم)، 

ــك برتكهــم للنمــوذج اإلســالمي، ومــا  وذل

هــو فــرض عــن مــن املعرفــة، يف مقابــل 

قناعتهــم مبــا هــو فــرض كفايــة مــن 

لينمــو  وتضخيمــه؛  الدنيويــة  العلــوم 

ــكل  ــة بش ــوم العلامني ــم العل ــك حج بذل

كبــر عــىل حســاب علــوم الديــن، عقائده، 

وتعاليمــه، وقيمــه، ورؤيتــه للوجــود.

ــم  ــون Traditionalists: وه - التقليدي
اإلصــالح  لدعــاة  مبارشيــن  غــر  رشكاء 

يدعــون  ال  كانــوا  وإن  التحديثيــن، 

مثلهــم إىل العقالنيــة بنمطهــا الغــريب، 

وهــم يســعون لتســطيح املســلمن ونــزع 

البعــد الروحــي عــن اإلســالم خاصــة عــر 

ــاه  ــن إيَّ ــوف محمل ــىل التص ــم ع تهجمه

محمــل الطرقيــة؛ لذلــك: فهــم يعتقــدون 

ســبب  التصــوف  أنَّ  التحديثيــن  مثــل 

ــة  ــعار تنقي ــون ش ــة، فرفع ــاط األم انحط

يف  أنَّهــم  إالَّ  الشــوائب؛  مــن  اإلســالم 

الحقيقــة ال يزيدونــه إال تشــويًها فهــم 

»يأخــذون عــىل عواتقهــم املهمــة املزيفــة 

املتمثلــة يف تنقيــة اإلســالم مــامَّ يحســبونه 

ــدى  ــه إح ــام يرون ــوف ك ــوائب، والتص ش

يف  طريقتهــم  فمثــل  الشــوائب،  تلــك 

ينقــي  أن  يريــد  إنســان  كمثــل  ذلــك 

ــا أبيــض مــن بقــع ولطــخ وجدهــا  حائطً

ــدِّ  ــن الح ــًدا ع ــدًرا زائ ــتخدم ق ــه، فاس في

ــر  ــف غ ــن الصن ــف م ــادة للتنظي ــن م م

املناســب؛ ولذلــك: فبــدل أن يزيــل فقــط 

ــط؛  ــوهت الحائ ــي ش ــخ الت ــع واللط البق

فإنَّــه أزال كذلــك جانبًــا مــن طــالء الحائط 

األبيــض مــامَّ زاده تشــويها وفســاًدا« )ص/ 

.(143

ثالثــة  فرقــة  وهــي  العلمانيــون:   -
ــه  نوذجهــم األســايس هــو الغــرب ورؤيت

ــز غالبيتهــم هــو عــدم  للوجــود، ومــا ُييِّ

امتالكهــم للــرشوط الفكريــة الروحيــة 

واللغويــة ملعرفــة اإلســالم ونظريتــه يف 

املعرفــة، فهــم مقطوعــو الصلــة باألصــول 

ــا  املعرفيــة لإلســالم والعلــوم اإلســالمية. أمَّ

مــن الناحيــة األخالقيــة؛ فهــم ضحيــة 

ــاس بـــــ  ــم العط ــدام األدب ووصفه انع

)الفريــق األكــرث جــرأة ووقاحــة). كــام 

واالضطــراب  الفــوىض  يُكرِّســون  أنَّهــم 
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عــىل  األســايس  وخطؤهــم  املعــريف، 

اإلطــالق هــو تســويتهم لــكل صنــوف 

هــو  مــا  بــن  يفرقــون  فــال  املعرفــة؛ 

فــرض عــن، ومــا هــو فــرض كفايــة، 

ناهيــك عــن االضطــراب الــذي ينجــر عــن 

مســاواة كهــذه. ال يســمعون وال يكرتثــون، 

ويعاملــون بقلــة أدب واحتقــار الحكــامء 

ــار مــن املســلمن، يف حــن نجدهــم  الكب

مشــدودين لــكل كلمــة يقولهــا علامؤهــم 

ــانية. ــوم اإلنس ــة يف العل ــون خاص الغربي

وعــن الفــرق الثــالث يقــول العطــاس: 

ـه علينــا أن نعــي أنَّ املنتمــن إىل  »إنَـّ

الطوائــف الثــاث الرئيســة التــي تعمــل 

ل فقــط عــى تأبيــد حالــة انعــدام األدب، 

بــل تعمــل عــى ترســيخ وقعــه الصاعــق 

األجيــال  يف  البغيضــة  آثــاره  وتعميــق 

الحاليــة مــن املســلمن، ليســوا يف الواقــع 

ــن. ــادة حقيقي ق

ــا دون التعــرف عــى هــؤلء  ــه بإمكانن إنَّ

املعرفــة  أن نحصــل عــى  اتباعهــم  أو 

وذلــك  للوجــود،  وبرؤيتــه  باإلســام 

ــن هــم  ــار الذي ــايض الكب ــامء امل ــن عل م

عمدتنــا الحقيقيــة، وهداتنــا إىل مصــادر 

تلــك املعرفــة« )ص/ 50))، ويقصــد بهــم 

رجــال الفلســفة والعرفــان كأيب حامــد 

...؛  والشــرازي  عــريب،  وابــن  الغــزايل، 

ــس  ــات يف النف ــؤالء نظري م ه ــدَّ ــد ق فق

ــا يكــن اســتثامره  ــود م ــل والوج والعق

ــة  ــتمولوجية والرتبوي ــات اإلبس يف الدراس

ــل  ــاس يجع ــة وأنَّ العط ــارصة، خاص املع

ــه يف  ــن أزمت ــم اإلســالمي م مخــرج العالـ

)عمليــة الرتبيــة والتعليــم).

الفصل الخامس

تحرير المعرفة من الرؤية الغربية: 
الفصــل  هــذا  يف  العطــاس  يعــرض 

محاوالتــه وجهــوده يف أســلمة املعرفة، مبا 

هــي عمليــة تحريــر للمعرفــة مــن الرؤيــة 

 Dewesternization للوجــود  الغربيــة 

الوضعيــة،  وإحاالتهــا   ،of knowledge

لكــن قبــاًل، ينطلــق مفكرنــا مــن مصــادرة 

ــدٍّ  ــر تح ــكل أك ــة تش ــا أنَّ املعرف مفاده

»قــد  إذ  وكيانــه؛  املعــارص  لإلنســان 

واجهــت اإلنســانية يف مســرتها املضطربة 

ــه  ــدة؛ إلَّ أنَّ ــات عدي ــال تحدي عــر األجي

ــورة  ــر خط ــو أك ــا ه ــا م ــن منه ــم يك لـ

مــن  لحياتــه  وهدًمــا  اإلنســان،  عــى 

ــه الحضــارة الغربيــة  التحــدي الــذي تثل



| 436437 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

إنَّ  بالقــول  ألجــازف  إينِّ  بــل  اليــوم، 

التحــدي األكــر الــذي اخــرتق وجودنــا يف 

ــة«  ــا هــو تحــدي املعرف هــذا العــر إنَّ

ــراد  ــس امل ــا لي ــة هن )ص/ 55)). واملعرف

ــا املعرفــة عــىل  بهــا املقابلــة للجهــل؛ وإنَّ

ــن  ــا ضم ــا وإنتاجه ــم تصوره ــا ت ــو م نح

ــم. ــة للعالـ ــة الغربي الرؤي

ــا  فاملعرفــة ليســت شــأنًا محايــًدا، وإنَّ

يتنكــران يف  بــروح ومحتــوى  مترشبــة 

لــذا: فهــي يف شــكلها  ثــوب املعرفــة؛ 

العــام ليســت معرفــة حقيقيــة وصحيحــة 

بقــدر مــا هــي تأويــالت لحقائــق صيغــت 

الغربيــة  الحضــارة   Prism مبنشــور 

ووفًقــا لرؤيتهــا الكليــة للوجــود ونظرتهــا 

النفــيس  للحقيقــة، وإلدراكهــا  العقليــة 

للوجــود خاصــة أنَّ هــذه الحضــارة متارس 

اليــوم األثــر األكــر يف صياغــة املعرفــة 

ونرشهــا مــامَّ يعنــي أنَّ مــا يتــم نــرشه هو 

معــارف مشــبعة بأســلوبها، يختلــط فيهــا 

مــا هــو حقيقــي مبــا هو خــاص بشــخصية 

تلــك الحضــارة وروحهــا، وتُقــدم لآلخريــن 

ليأخذوهــا عــن غفلــة بكلهــا وكليلهــا كــام 

لــو كانــت هــي املعرفــة الحقيقيــة ذاتهــا، 

وعن سامت املعرفة الغربية:

- إنَّهــا فاقــدة للغايــة؛ نظــرًا لتصوُّرهــا غر 

القويــم، هــذا الــذي أدَّى بهــا إىل أن تكون 

ــراب يف  ــوىض واالضط ــب الف ــببًا يف جل س

ــا  ــن أن يكــون له ــداًل م ــاة اإلنســان ب حي

الفضــل يف أمنــه وســالمه وعدلــه.

ــة،  ــر الحقيق عــي تصوي ــة تدَّ ــا معرف - إنَّه

وامتالكهــا إيَّاهــا، والتعبــر عنهــا، لكنَّهــا يف 

األصــل ال تنتــج إالَّ االضطــراب والتشــويش 

، ذلــك أنَّهــا ترفــع الشــكَّ والظــنَّ  ــكَّ والشَّ

وتعترهــام  بــل  العلميــة،  مصــافِّ  إىل 

ًا، وأداة معرفيــة صحيحــة  منهًجــا ُمعــرِّ

ــة. ــن الحقيق ــث ع ــة يف البح مهم

مــرة  وألول  جلبــت  معرفــة  إنَّهــا   -

إىل  واالضطــراب  الفــوىض  التاريــخ  يف 

مملكــة  الثــالث،  الطبيعــة  مملــكات 

والجــامد. والنبــات  الحيــوان 

 كــام يــأيت يف هــذا الفصــل ذكــر العطــاس 

اإلنســان  مــن  كل  وتصــور  لطبيعــة 

واملعرفــة والرتبيــة والتعليــم، وفــق الرؤية 

اإلســالمية للعالـــم.
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ــا  ــتلهم ُمفكِّرن ــان: يس ــة اإلنس ))) طبيع

موقفــه إزاء اإلنســان مــن تصــور فالســفة 

اإلســالم األولــن لــه؛ فهــي بذلــك مقاربــة 

ــد،  ــفية يف آٍن واح ــة وفلس ــة عرفاني ديني

فاإلنســان كــام يقــول عنــه العطــاس: إنَّــه 

ــو  ــد، فه ــة روح وجس ــة مزدوج ذو طبيع

ــا، يقــول:  كائــن مــادي وعقــل مًع

 Double مــزدوج  رفيــق  »اإلنســان 

associate ميتلــك طبيعــة ثنائية التكوين 

مــن روح وجســد، فالــروح هــي العاقلــة 

كيــان  ـه  ..إنَـّ الحيــواين  هــو  والجســد 

روحــي ومــادي، وإنَّ لــه هويتــه الخاصــة 

وإنَّ   ،Self(ذات( بكلمــة  عنهــا  املعــر 

ــه صفــات تعكــس صفــات خالقــه عــز  ل

ــياء  ــامء األش ــم بأس ــان عل ــل، ولإلنس وج

ومعرفتــه باللــه ســبحانه، وإنَّ لــه أجهــزة 

روحيــة وعقليــة للمعرفــة واإلدراك مثــل 

القلــب والعقــل، وإنَّ لــه ملكات للشــهود 

والتجربــة يف أبعادهــام املاديــة والذهنيــة 

والروحيــة، وهــو ذو نفــس لها الســتعداد 

ــه ذو  ــام أنَّ ــة، ك ــة والحكم ــي الهداي لتلق

ــه،  ــع ذات ــدل م ــق الع ــى تحقي ــدرة ع ق

ــه كثــر النســيان  ــا نقــول كذلــك: إنَّ ولكنَّ

والظلــم والجهــل، ففيــه عــى حــدٍّ ســواء 

التــي  والســلبية  اإليجابيــة  الصفــات 

تتصــارع مــن أجــل الســيطرة والســيادة؛ 

ـه قــد طُبعــت وســائل الخــاص  إلَّ أنَـّ

مــن خــال الديــن الحــق والستســام 

الصــادق« )ص/ 63)).

ومــن هــذا التصور: فــإنَّ مســتقر املعارف 

وقلبــه،  ونفســه  اإلنســان  عقــل  هــو 

وهــذا مــا يعكــس تكامــل تلــك امللــكات 

عــىل ضــوء مكتســبات الرؤيــة اإلســالمية 

املعرفــة  عــىل  لزاًمــا  فــكان  للمعرفــة، 

ــتقر  ــإنَّ مس ــور: ف ــذا التص ــن ه وم

املعــارف هــو عقــل اإلنســان ونفســه 

ــل  ــس تكام ــا يعك ــذا م ــه، وه وقلب

تلــك امللــكات عــى ضــوء مكتســبات 

ــة. ــامية للمعرف ــة اإلس الرؤي

ومــا ينتــج عنهــا أن تكــون ذات غايــة 

ــة  ــه جمل ــاه الل ــد أت ســامية، فاإلنســان ق

ليكــون  واالســتعدادات  القــدرات  مــن 

خليفــة اللــه يف أرضــه مــن قبيــل القــدرة 

عــىل الفهــم واإلدراك والرؤيــة الصحيحــة 

وتــذوق الحقيقــة، والــكالم والبيــان، وبــنَّ 

ــق  ــأ، والح ــن الخط ــواب م ــه الص ــه الل ل
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ــه تعــاىل:  مــن الباطــل قــواًل وفعــاًل؛ لقول

)البلــد:10)،  النَّْجَديْــِن«  »َوَهَديَْنــاُه 

ومنحــه اللــه الحريــة واملســؤولية والخيــار 

ــه،  ــز ب ــل؛ ليُميِّ ــه العق ــام منح ــاره، ك خي

ولــن تشــوش واضطــرب عليــه عقلــه، 

ــلوك  ــداه إىل الس ــاء ه ــه إن ش ــره لل فأم

ــه  ــة الل ــق خالف ــك لتحقي ــم، كُلُّ ذل القوي

األرض.  يف 

)2) طبيعة املعرفة:

ُييِّــز العطــاس بــن رضبــن مــن املعرفــة، 

ــن)،  ــرض ع ــايس )ف ــو أس ــا ه ــك م فهنال

ومنــه مــا هــو غــر ذلــك )فــرض كفايــة)، 

مــع  متاشــيًا  وضعــه  تقســيم  وهــو 

ــي تشــمل  ــة اإلســالمية للوجــود الت الرؤي

ــك طبيعــة اإلنســان  ــا، كذل اآلخــرة والدني

املزدوجــة روح وجســد، فالعلــوم منهــا مــا 

ــف هــو  ــروح، وصن ــاة لل ــذاء وحي هــو غ

زاد اإلنســان يحقــق بــه أهدافــه العمليــة 

- فالصنــف األول: هــو مــا يهبــه اللــه 

لإلنســان عــر الوحــي ويشــتمل عــىل 

القــرآن الكريــم وعلــوم الــرشع املختلفــة، 

والفعليــة  القوليــة  رســوله  وُســنَّة 

والتقريريــة، واملعــارف والحكــم الروحيــة. 

والعلــم  والرشيعــة  ــنَّة  والسُّ فالقــرآن 

اللــدينُّ والحكمــة هي العنــارص الجوهرية 

للنــوع األول مــن العلــوم، وحصــول املــرء 

عــىل العلــم اللــدين والحكمــة يكمــن عــر 

الــذوق والكشــف كثمــرات لعبــادة اللــه 

ــه. ــالص ل واإلخ

- الصنــف الثــاين: هــو مــا كان فــرض 

كفايــة إذا عرفــه بعــض املســلمن ســقط 

عــن بعضهــم، وذلــك فيــام تعلَّــق مبعرفــة 

فنــون العلــوم األخــرى، ولــن كان الصنــف 

ــان  ــه لإلنس ــه الل ــة يهب ــن املعرف األول م

ــه  ــاين تحصيل ــإنَّ الث ــي؛ ف ــطة الوح بواس

واملالحظــة  التجربــة  بواســطة  يكمــن 

والبحــث، فهــو بذلــك معرفــة اســتداللية 

اســتنباطية مــا يجعلــه يختلــف عــن األول 

ــة. ــج والطبيع ــث املنه ــن حي م

فالصنــف األول يختــصُّ مبعرفــة الحقائــق 

ــا الصنف  زمــة لهدايتنــا، أمَّ املوضوعيــة الالَّ

املحسوســات  مبعرفــة  املتعلــق  الثــاين 

قيــم  بغــرض  فتحصيلــه  واملعقــوالت 

ــة.  عملي

يف  أو  الطبيعــة  يف  واالختــالف  هــذا،   

املنهــج بــن كل مــن الصنفــن وأوليــة 
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األول عــىل الثــاين بحكــم أن رشف العلــم 

مــن رشف املعلــوم، ال يعنــي عــدم وجــود 

تكامــل وظيفــي بينهــام، بــل يحــدث 

أن يصبــح الصنــف األول هــو القاعــدة 

ـه  واألســاس للصنــف الثــاين، »ذلــك أنَـّ

ــي ينطــوي  ــة الت ــروح الهادي مــن دون ال

الصنــف  فــإنَّ  األول؛  الصنــف  عليهــا 

لإلنســان  يقــدم  أن  ميكــن  ل  الثــاين 

الهدايــة الحقيقيــة يف الحيــاة، بــل يزيــده 

ــا، ويغرقــه يف مجاهــل  تشويًشــا واضطرابً

متشــعبة مــن البحــث الــذي ل نهايــة لــه، 

ــا  ــذا م ــلَّ ه ــة« )ص/ 67)). ولع ول غاي

يرتجمــه قــول الغــزايل: »اعلــم أنَّ العلــم 

عــى قســمن؛ أحدهــام: رشعــي، واآلخــر: 

ــة  ــة عقلي ــوم الرعي ــر العل ــي، وأك عق

ــة  ــوم العقلي ــر العل ــا، وأك ــد صاحبه عن

ــا«))). ــد عارفه ــة عن رشعي

))) معنى الرتبية والتعليم وأهدافهام:

 يف هــذا الفصــل يضــع العطــاس فلســفة 

التعليــم كرهــان يكــن مــن خاللــه تجــاوز 

أزمــة األمــة اإلســالمية الحاليــة مــن خــالل 

بــروت،  الغــزايل«،  اإلمــام  »مجموعــة رســائل   (1(

ــع، )ط. 1)،  ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

.((67 )ص/  )003)م)، 

الصالــح)،  )اإلنســان  نــوذج  تحقيــق 

ــو  ــام ه ــح)، مثل ــن الصال ــس )املواط ولي

متــداول يف فلســفة الرتبيــة بنموذجهــا 

ــم  ــاألول هــو إنســان رســويل ت الغــريب؛ ف

إعــداده مــن خــالل منهــج تربــوي ربــاين.

يف حــن النمــوذج الثــاين تــم إعــداده 

دنيويــة.  ماديــة  ورؤى  منهــج  وفــق 

إىل  الصــدد  هــذا  يف  اإلشــارة  وتجــدر 

متييــز العطــاس بــن مصطلحــي )الرتبيــة) 

األول  إلصــاق  أنَّ  معتــرًا  و)التعليــم)، 

املعنــى  يف  )التعليــم)  داللــة  ليأخــذ 

اإلســالمي ليــس باألمــر الصحيــح)))؛ إذ 

األخــذ بهــذه الفكــرة هــو مــا شــاع عــن 

طريــق الحداثيــن يف عاملنــا اإلســالمي، 

فباســتنطاقه للداللــة املعجميــة لـــ )تربية 

أنَّ هــذا  العطــاس  اعتــر   (Education

ــة  ــة ومادي ــاًدا فيزيائي ــوم يأخــذ أبع املفه

ــة هــذا  ــام أنَّ دالل ــة، ك ــا روحي ــرث منه أك

الحيــوان  نطــاق  تتعــدى  املصطلــح 

العاقــل )اإلنســان) إىل صنــوف أخــرى من 

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، »مفهــوم التعليــم   (((

يف اإلســام: إطــار تصــوري لفلســفة إســامية 

ــر،  ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــم«، ترجم للتعلي

للفكــر  العاملــي  العــايل  املعهــد  كواالملبــور، 

.((7 )ص/  )1998م)،  اإلســالمية،  والحضــارة 
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املوجــودات كاملعــادن والنبــات والحيوان، 

وتربيــة  النبــات،  تربيــة  نقــول  كأن 

الحيوانــات ... عــىل عكــس التعليــم الــذي 

تقتــرص داللتــه عــىل مجــرد اإلنســان. 

لــذا: فاألقــرب إىل مصطلــح التعليــم هــو 

)التأديــب) يقــول: »إنَّ العنــر األســايس 

والتعليــم  للرتبيــة  اإلســام  مفهــوم  يف 

يتمثَّــل يف غــرس األدب؛ ألنَّ األدب مبعناه 

ــاة  ــا والشــامل لحي الواســع املقصــود هن

ــذي  ــو ال ــة ه ــة واملادي ــان الروحي اإلنس

ــى  ــاح. إنَّ معن ــة الص ــه صف ــرس في يغ

ــه  ــر عن ــا ع ــد م ــو بالتحدي ــم ه التعلي

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- حينــام 

؛ َفأَْحَســَن تَأِْديِبــي«...«  بَِنــي َريبِّ قــال: »أَدَّ

.(171  ،170 )ص/ 

)2) النسق اإلسامي للنظام والنضباط:

ــو اإلدراك  ــالمي ه ــق اإلس ــم يف النس العل

ــا  ــون مب ــياء يف الك ــع األش ــح ملواق الصحي

يف ذلــك اللــه عــزَّ وجــل، بعيــًدا عــن كل 

اضطــراب أو تشــويش، وإدراك مواضــع 

متثــل  هــو  ذلــك  موقعهــا  يف  األشــياء 

ــا  ــو م ــا ه ــزام به ــا، وااللت ــة ذاته للحكم

بًــا وتهيئــة لوضــع اجتامعــي  يثــل تأدُّ

ــذي  ــك أنَّ »اإلنســان ال وهــو العــدل، ذل

ــام  ــا في ــة، أمَّ ــح حكم أرُشب األدب ينض

يتعلَّــق باملجتمــع؛ فــإنَّ األدب يعنــي 

فــاألدب  فيــه،  عــادل  نظــام  تحقيــق 

إذن هــو مشــهد العــدل كــام تعكســه 

الحكمــة، وهــو إدراك املراتــب املختلفــة 

يف نظــام الوجــود واملعرفــة والعــرتاف 

اإلدراك  ذلــك  وفــق  والعمــل  بهــا، 

 .(170 )ص/  والعــرتاف« 

ــة تجعــل املعرفــة أمــرًا  مثــل هــذه الرؤي

لــه عالقــة باملقــدس وليــس الســلطة؛ 

ــة  ــا، كالحكم ــم علي ــا بقي ــك الرتباطه ذل

والعــدل والحــق كداللــة عــىل النظــام 

واالنضبــاط. 

ــة  ــل املعرف ــة تجع ــذه الرؤي ــل ه مث

أمــًرا لــه عاقــة باملقــدس وليــس 

بقيــم  لرتباطهــا  ذلــك  الســلطة؛ 

والحــق  والعــدل  كالحكمــة  عليــا، 

كدللــة عــى النظــام والنضبــاط. 

هــذا الــذي نعــدم لــه أثــر ضمــن النســق 

الغــريب، ومــا يتــم تلقينــه ضمــن املناهــج 
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الجامعيــة املعــارصة، فهــذه األخــرة كــام 

يعترهــا العطــاس:

ــم«، يشــهد  ــة ظل ــال إلنســان يف حال »مث

عــىل ذلــك قولــه: »إنَّ الجامعــة الحديثــة 

هــي مثــال لإلنســان يف حالــة ظلــم، تلــك 

الحالــة التــي تجــري املحافظــة عليهــا 

 ، ــكِّ ومجــرد الظَّــنِّ ورعايتهــا بتشــجيع الشَّ

ــا  ــة عليه ــاء الرعي ــا وإضف ــع قيمته ورف

البحــث  يف  معرفيــة  أدوات  بوصفهــا 

العلمــي« )ص/ 174).

ــاه اإلنســان مــن معــارف يف  ــا مــا يتلقَّ أمَّ

ــة  ــام الجامع ــريب لنظ ــور الغ ــار التص إط

بأهدافهــا، وكــذا يف تصورهــا اإلنســان مبــا 

ــن  ــة، أو م ــة التعليمي ــور العملي ــو مح ه

ــُس الغــرب  حيــث املرجعيــات التــي يُؤسِّ

مــن خاللهــا مناهجــه، ويســطر أهدافــه، 

فقــد كتــب العطــاس قائــاًل:

»علينــا أن ناحــظ أمــًرا ُمهــامًّ بخصــوص 

علــم  وبخصــوص  وحضــارة  ثقافــة 

تعريــف  تــمَّ  فقــد  املعرفــة؛  اجتــامع 

زاويــة  مــن  معنــاه  وتحديــد  العلــم 

الجهــد املبــذول للســيطرة عــى الطبيعــة، 

ــق  ــا فيــام يتعلَّ والتحكــم يف املجتمــع، أمَّ

ــام  ــرد، وفي ــو ف ــث ه ــن حي ــان م باإلنس

وتحقيــق  شــخصيته  برتقيــة  يتعلَّــق 

ــة  ــق بالغاي ــام يتعلَّ ــك في ــه، وكذل ُهويت

إشــباع  يف  املتمثلــة  للعلــم  الكــرى 

رغبتــه يف معرفــة النظــام اإللهــي للعالـــم 

وتحقيــق الفــوز والفــاح؛ فــإنَّ الغــرب ل 

ــرتف يف  ــة، ول يع ــة أهمي ــك أيَّ ــرُ ذل يُع

ــرب  ــة، بســبب أنَّ الغ ــة حقيق ــأنه بأي ش

ل يعــرف ول يعــرتف بأيَّــة حقيقــة تكــون 

هــي مركــز رؤيتــه، وليــس لــه أيُّ كتــاب 

ــاة، ول  ــه يف الحي ــه ويتبع ــح يصدق صحي

هــو يعــرف أيَّ ُمرشــٍد للبــر تصلــح 

ــا  ــه جميًع ــج حيات ــه ونه ــه وأفعال أقوال

أن تكــون مثــاًل للتــأيسِّ والقتــداء بــه يف 

الحيــاة بوصفــه اإلنســان الكامــل«. )ص/ 

.(175

الفصل السادس

دراسة حالة األرخبيل الماليوي 
اإلندونيسي: 

ــع  ــل وض ــذا الفص ــف يف ه ــرض املؤل يع

األرخبيــل املاليــوي اإلندونيــيس وتجربتــه 

ــلمة)،  ــمى األس ــا يس ــالم )أو م ــع اإلس م

ــًدا،  ــا وجس ــع روًح ــت املجتم ــي حول الت
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والتــي يــرى أنَّهــا قــد مــرَّت مبراحــل 

ثــاث باملنطقــة املايويــة:

- المرحلة األولى: )578هـ-
805هـ/1200-1400م(.

ــه  ــداء الجســد وتحول ــة اهت  وهــي مرحل

Conversion of the body حيــث كان 

الخطــاب الفقهــي هــو الغالــب كونــه 

ارتبــط بتفســر تعاليــم الرشيعــة ملجتمــع 

ــد عــن اإلســالم يف حــن شــهد هــذا  جدي

التحــول قصــوًرا عــىل مســتوى العقــل 

والفكــر؛ ألنَّ كثــرًا مــن املفاهيــم القديــة 

مــا زالــت لصيقــة باإلنســان املاليــوي؛ إالَّ 

ــا.  ــة وكان قويًّ ــىل قناع ــان كان ع أنَّ اإلي

- المرحلة الثانية: )803هـ-
1112هـ/1400-1700م(.

ــل،  ــروح والعق ــداء ال ــة اهت ــي مرحل وه

حيــث غلــب فيهــا الخطــاب الصــويف 

العقــالين وعلــم الــكالم اللــذان كانــا ســببًا 

اإليانيــة  املفاهيــم  وتبســيط  رشح  يف 

النظــري،  املســتوى  عــىل  الرئيســة 

الرؤيــة  معالـــم  للعقــل  واتضحــت 

اإلســالمية للوجــود وفصلهــا عــن املــوروث 

القديــم.

- المرحلة الثالثة: )1112هـ/1700م-
إلى اآلن(.

تُعــدُّ امتــداًدا لــأوىل واكتــاماًل للثانيــة 

شــهدت  وإن  ناجحتــن-  -كمرحلتــن 

هــذه املرحلــة حضــور الغــرب يف املنطقــة 

التغريــب  عمليــة  وبــروز  األســيوية 

westernization عــر حمــل شــعارات 

ــة  ــة والعاملي ــة والفرداني ــة العقالني الحداث

)النزعــة اإلنســانية)، وقــد كانــت املنطقــة 

يف غنــى عنهــا، فقــد ســبقها إىل ذلــك 

اإلســالم.

 

واب، والحمد لله ربِّ   واللُه أعلُم بالصَّ

العاملن.
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