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  مقدمة عامة

تعد احلداثة من أكثر القضايا احلاضرة واملطروحة يف اال التداويل الفلسفي املعاصر، إذ شكلت مركزا للسجال 

وتعترب احلداثة مشروع فكري شامل يهدف إىل التغيري يف ، واحلوار بني خمتلف املفكرين املندجمني يف عامل الفكر

اتمعات يف شىت جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعلمية، املفاهيم واألفكار ويسعى إىل تطوير 

واحلداثة ترمز إىل عصر تقدم غري حمدود، وجتعل من اإلنسان مركزا وتعتربه أهم كائن يف العامل الطبيعي وهو يف 

الن العقل ثورته على كل ، إذن هناك تبجيل ومتجيد لإلنسان وهي تعبري عن إعنظرها رمز التطور والتحضر والتقدم

ما هو سائد ومألوف وثابت وجتاوز كل ما هو قدمي وهذا يعين أن احلداثة متثل موقفا مناقضا ورافضا لكل ما يعترب 

حاجزا وعائقا أمام حتقيق التقدم واالزدهار، وقد صاحبت احلداثة حتوالت كربى مشلت املعرفة، والتاريخ والطبيعة 

األصل مبعىن أا مل تنشأ يف بيئتنا العربية بل يعترب الغرب نقطة البداية أي منبعها األول واإلنسان، فاحلداثة غربية 

إال أن البحث فيها مل يكن مقتصرا ومنحصرا على اال التداويل الغريب، بل امتد إىل بيئات فكرية أخرى إذ كان 

ية أفكاره اليت شاعت يف جمتمعاتنا للغوص يف مدى صالح له حضور يف أدبيات اخلطاب الفلسفي العريب املعاصر

  .العربية

ويعترب املفكر املغريب وفيلسوف األخالق طه عبد الرمحن أحد أهم املفكرين العرب الذين عربوا بشدة وبقوة عن 

رفضهم التبعية وجماراة أفكارها، حارصا على كشف وفضح النقائص اليت تسبح فيها مبينا مساوئها وداعيا إىل 

ة يف هذا املفهوم وحماولة جتاوز مآزق احلداثة الغربية وبناء حداثة إسالمية تتالءم مع ثقافتنا إعادة النظر بدق

  .ومقوماتنا اإلسالمية

وقد اخرتنا هذا املوضوع لسببني أو هدفني األول ذايت والثاين موضوعي، أما اهلدف األول فيكمن يف رغبتنا يف 

يف فيتجلى  الثاين، أما اهلدف لذي نفذ إىل بيئتنا العربية أي احلداثةأكثر يف هذا املشروع الفكري االدراسة والتعمق 
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ن الدراسات يف هذا املوضوع قليلة إضافة إىل لفت االنتباه ملدى جدارة املفكر املغريب ادد طه التوسع أكثر أل

ما تقدم  خاللبعامة بفضل جهده املتميز ومن عبد الرمحن الذي أغىن اخلزانة الفلسفية املغربية خباصة والعربية 

  :نطرح اإلشكال التايل

كيف عاجل طه عبد الرمحن إشكالية احلداثة؟ وما هي االنتقادات اليت وجهها للفكر احلداثي الغريب؟ وفيما تتجلى 

   ها لتأسيس حداثة إسالمية مفارقة للحداثة الغربية؟اليت اعتمد املبادئ

  :كالية العامة اإلشكاليات الفرعية التاليةوقد أدرجنا حتت هذه اإلش

ماذا يقصد باحلداثة؟ وما هي جذورها التارخيية وفيما تكمن مبادئها؟ وكيف نظر طه عبد الرمحن للحداثة الغربية 

  وما هي االنتقادات اليت وجهها هلا؟ وما هو احلل األنسب يف رأيه لتأسيس حداثة بديلة؟

 التارخيي والتحليلي، فاملنهج التارخيي يندرج من خالل تتبع كرونولوجية واعتمدنا يف هذا البحث على منهجني

واملنهج التحليلي يظهر من خالل حتليل أفكار طه عبد الرمحن احلداثية، أما فيما يتعلق بالصعوبات ، بداية احلداثة

  :اليت واجهتنا طيلة إجنازنا هلذا البحث تتمثل فيما يلي

  .املتخصصة يف هذا االنقص املصادر واملراجع 

ولإلجابة عن اإلشكالية املقرتحة قمنا بتقسيم العمل إىل فصلني كل فصل حيتوي على ثالث مباحث، فالفصل 

  حيث خصصنا املبحث األول لتوضيح مفهوم احلداثة وبعض املصطلحات" مباهية احلداثة وتارخيها"األول معنون 

 جلذور التارخيية للحداثة، وتطرقنا يف املبحث الثالث إىل األسس الفلسفيةاملتعلقة به واملبحث الثاين أدرجنا فيه ا 

  .للحداثة
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د تطرقنا يف املبحث األول فق" موقف طه عبد الرمحن من احلداثة" أما فيما خيص الفصل الثاين الذي كان عنوانه

بيق اإلسالمي لروح احلداثة طه عبد الرمحن للحداثة الغربية، وقد خصصنا املبحث الثاين للحديث عن التط إىل نقد

عند طه عبد الرمحن مركزين على مبادئ احلداثة عند طه عبد الرمحن ونتائج التطبيق اإلسالمي لروح احلداثة، أما 

  .املبحث الثالث فاحنصر احلديث فيه عن احلداثة يف ميزان األخالق عند طه عبد الرمحن

    . ونا النتائج اليت توصلنا إليهاويف اخلامتة حاولنا اإلجابة عن اإلشكال املطروح ود
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  :توطئــــــــــة

تعترب احلداثة من أهم املشاريع الفكرية اليت نالت حظها من االهتمام يف العامل العريب نتيجة للتأثريات الغربية 

حيث عاجلها املفكرون العرب وأعطوها جماال يف دراسام، ومن بينهم الفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن الذي 

ديثي غري ة قيام اتمع اإلسالمي مبسلك حتيصنف ضمن خانة احلداثيني حيث أكد هذا األخري على ضرور 

ريب، وفضال عن ذلك يؤكد على أنه جيب أن ال نرفض احلداثة وإمنا جيب إعادة النظر مطابق ملسلك اتمع الغ

  :يف هذا املفهوم ومن هذا املنطق نطرح اإلشكال التايل

  ما هي االنتقادات اليت وجهها طه عبد الرمحن للحداثة الغربية؟

  مبادئ احلداثة ونتائج التطبيق اإلسالمي لروح احلداثة؟ وما هي

  وماذا يقصد هذا األخري بتخليق احلداثة؟
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  الغربيةقد طه عبد الرحمن للحداثة ن: المبحث األول

هوا انتقادات حادة للحداثة الغربية، حيث جّ ن من بني املفكرين العرب الذين و يعترب املفكر املغريب طه عبد الرمح

أن هذه األخرية مالت عن األهداف اليت كانت تصبو إىل حتقيقها، حيت تطرق إىل تبيان النقائص أكد 

  .واملساوئ اليت احتوا لتطوير احلداثة وتنظيم الفوضى واحلرية املطلقة اليت تسبح فيها

اوف اليت وذلك من خالل سن جمموعة من املبادئ والضوابط لتنظيم االنقالبات الكبرية ودئة القلق واملخ

   1.باتت تثريها احلرية املطلقة للعقل والذي ينبغي أن يعقل هو اآلخر ويقيد وإال أفضى إىل نقيض مقصوده

عمال مبدأ النقد املزدوج يف شأن غرب على تباين مشارم دعوا إىل إوعالوة على ذلك فإن كل مفكري امل

لغري موضعًا مشرتكًا لذلك الفكر، حيث أنه قد الذات وأمر الغري مبا صار معه، هذا النقد نقد الذات ونقد ا

 2.م عندهيظلم ويعت حىت يكاد الغري ويشتد نقديضعف نقد الذات حىت يكاد ينمحي عند طه عبد الرمحن 

  .وبناءاً على هذا يتضح أن طه عبد الرمحن ركز اهتمامه بشدة لنقد اآلخر أو احلداثة الغربية

حيث يؤكد طه عبد الرمحن أن مثة حتريفا طرأ على وجه احلداثة يف التطبيق الغريب حيث أن هذا التطبيق أضمر 

مسلمات خفية وباطلة على مسات احلداثة األساسية أدت إىل أن ينقلب مقصود احلداثة إىل ضده، فهذه 

اليت أتت إلزهار الذات احلداثة  احلداثة اليت انبنت على رفض مبدأ الوصاية صارت تفرضها على غريها، وهذه

 ، ويقصد من هذا كله أن احلداثة مل حتقق ما كانت تديل به بل ضده،3أزهرت ذات أهلها وأذبلت ذات الغري

  .حبيث يغلب عليها الطابع األناين

                                                           

13ص 2011 – 1منتدى املعارف، بريوت ط ،قراءات يف مشروع حممد أركون الفكري  ،عبد ايد خليفي وآخرون  -   1  
 2006، 1نقد احلداثة من منظور عريب إسالمي، دار توبقال للنشر، املغرب ط ،احلداثة وانتقاداا  ،حممد سيال عبد السالم بن عبد العايل  - 2

61ص   
.2013، ص2005، 1دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،ط ،دجاذبية احلداثة ومقاومة التقلي ،حممد الشيخ    -3  
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وهذه احلداثة اليت سعت إىل إشاعة روح النقد، نقدت كل شيء إال أداة النقد نفسه أي العقل، وعقلت كل 

شيء إال مبا به عقلت وانتقدت كل شيء إال أا مل تنب حدود النقد ومل تنتقد ذاا، وهي اليت ادعت 

ديانية خفية وهي اليت تأتت الدنيوية أخالقا ) كانط(بالكلية وصارت أخالق احلداثة الدين االنسالل عن 

وصارت تطلب من الناس السكون حتتها،  وصارت تدعي أا قدر حتمي ال مرد له للغرب وتصبغت بإرادته

هذا مع العلم أن اإلنسان صانع احلداثة من شأنه أن يكون أقوى من صنيعته وهذه اليت جاءت خلدمة اإلنسان 

اإلنسان للحاجة املادية الصرفة دون الروحية املعنوية توسلت إىل مبادئ شأن احلرية والعقل، استعبدت 

  .1واستتبعته وأحلقته، وهي اليت أخذت التنمية وسيلة لتحقيق القيم صريا غاية وأحالت القيم وسيلة

اخللقي لإلنسان، وجتلى هذا الضرر يف مظاهر إىل جانب هذا ميكن القول أن احلداثة الغربية برأيه أضرت بالكيان 

أفرزها هذا النمط احلضاري احلديث استوجبت االستناد لألخالق الدينية كأداة لنقد احلداثة الغربية وكوسيلة 

وهذا يعين أن احلداثة الغربية جعلت اإلنسان عبدا هلا وناهلا  2.، واستجالب النافع منها من جهة أخرىاالستيعا

هذا وعلى مستوى آخر، يرى األستاذ طه عبد الرمحن أن احلضارة احلديثة حضارة ذات وجهني  .خللقياالعوجاج ا

ومها حضارة عقل وحضارة قول، لكن الوجه الذي شغل الناس عموما واملتفلسفة واحلداثيني خصوصا أكثر من 

صية العقلية أو العقالنية إىل أعلى اآلخر إىل حد االفتتان به هو كوا حضارة عقل وجتلي هذا االفتتان يف رفع اخلا

ويستند طه عبد الرمحن يف ، 3.مرتبة من مراتب اإلدراك اإلنساين كما جتلى يف امليل إىل ختصيص أهل الغرب هلا

  .على أخالق الدين اإلسالمي) الوجه العقلي والوجه القويل (تقوميه لوجهي احلداثة 

                                                           

213مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد ،حممد الشيخ  -   1  
الفكر العريب للحداثة وما بعد احلداثة، الدار العربية للعلوم، لبنان،  تأوالت ،االنفتاح  ومساراتالسؤال الفلسفي  ، وزر بلعقالرزاق  عبد - 2

.171،ص168ص 2010، 1بريوت،ط   
59ص 2002املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب  ،سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية  ،طه عبد الرمحن  -   3  
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حضارة عقل حضارة ناقصة وتكون من حيث هي حبيث تكون يف نظره احلضارة احلديثة من حيث هي 

  .1حضارة قول حضارة ظاملة

  :النقص العقلي –أ 

الديين ونظره أن  النقص قائمة على أساس غياب التخلقأكد طه عبد الرمحن أن هذه العقالنية اليت وصفها ب

  . املظلم لن يكون إىل من خالل نقد هذه العقالنية ممكنات اخلروج من نفق الطور احلداثي

 2فت فيما حدث به طه عبد الرمحن عن العقالنية هو تعدد دالالا وتكاثر مفاهيمها، وتباين تصنيفاا،الوال

  .وهو يرى يف هذا السياق أن كل تعريف للعقالنية يستند على معايري عامة جيب أن يستوفيها

  :معايير تعريف العقالنية

أن اإلنسان حيقق ذاته بواسطة أفعال جماهلا متسع ومتنوع، ويتجلى حتقق  مقتضى هذا املعيار :عيار الفاعليةم

  .اإلنسان بواسطة األفعال فيما يتخذه من خمتلف املواقف اليت حتدد مبجموعها هوية سلوكه

اإلنسان من خالل مواقف معينة هي اليت تثبت ذاته  ويقصد طه عبد الرمحن أن األفعال اليت يقوم ا

  .وإنسانيته

  

  

                                                           

60بق  صمصدر سا ،سؤال األخالق  ،محن طه عبد الر  -   1  
.150،ص1،2013،منتدى املعارف، بريوت،طأزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي  ،عبد الرزاق بلعقوز  -   2  
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ومقتضى هذا املعيار أن اإلنسان ال يركن إال ما هو كائن وما هو واقع، بل يسعى دوما إىل أن  :معيار التقويم

ج عن يكون بقيم معينة متلي عليه ما جيب أن يكون وما جيب أن يقع ومشدوداً إىل معاين تعلو مته إىل اخلرو 

حاله احلاضر وابتغاء أحوال أخرى غريها والشاهد على ذلك كونه ال يفتأ بطلب الكمال يف كل أفعاله، فال 

   1.يصل إىل مرتبة حىت يطلب مرتبة فوقها

وهذا يعين أن اإلنسان يف سعي دائم إىل وضع قيم توجهه حنو ما جيب أن يكون عليه ألنه بطبعه غري راض 

  .  أنه دائم البحث عن حتقيق الكمال على ما هو واقع ناهيك عن

إن اإلنسان كل متكامل ال يقبل التجزيء أو االنفصال بني أفعاله، فهو ذات واحدة جيتمع  :معيار التكامل

   2.فيها النظر مع العمل وصفات العرفان مع صفات الوجدان

وقد " عقول كثرية إذ يقول هناكوإمنا عقالنية واحدة، وإضافة إىل ذلك يؤكد طه عبد الرمحن انه ليس هناك 

التبس األمر على دعاة العقالنية من احملدثني فضنوا أن العقالنية واحدة ال ثانية هلا، وأن اإلنسان خيتص ا 

بوجه ال يشاركه فيه غريه، وليس األمر كذلك إذ العقالنية على قسمني كبريين فهناك العقالنية اردة من 

، وهذه العقالنية املسددة باألخالقية، وهي اليت خيتص ا من دون سواه وخطأ احملدثني أم محلوا ةاألخالقي

  3."العقالنية على املعىن األول وخصوا ا اإلنسان

خللل والفساد حيث هي عقالنية ناقصة وال صالح ا إذن تعترب العقالنية من أهم مسات احلداثة الغربية، ومن

عبد الرمحن إىل نقد تعريف كل من أرسطو الذي كان له األثر الكبري على الفكر  الذي ناهلا يتطرق طه

  .اإلسالمي وكذلك التعريف الديكاريت باعتباره فارس احلضارة الغربية

                                                           

62مصدر سابق ص، سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -   1  
35مرجع سابق ص ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي احلداثي  ،وز ر عبد الرزاق بلعق -  2  
62املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  3
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يقرر أرسطو أن العقل عبارة عن جوهر قائم باإلنسان يفارق به احليوان ويستعد به لقبول : التعريف األرسطي

املعقوالت ليس  وأعين بالعقل ما به تعقل النفس وتتصور"تعريفا آخر للعقل إذ يقول  د أرسطو، ويور 1املعرفة

، ومييز يف كتابه النفس بني عقل نظري وعقل عملي، األول وهو الذي يقع على 2"بالفعل قبل أن يعقل شيئا

   3.الضروريات يف حني اآلخر غايته معرفة احملتمالت

يز به اإلنسان عن احليوان وميكنه من حتصيل املعرفة اليقينية ومن خالل وهذا يعين أن العقل جوهر أو ملكة يتم

تطبيق معايري العقالنية على التعريف األرسطي يرى طه عبد الرمحن أن أرسطو جعل من العقل جوهرا بينما يف 

يف لوكا من السلوكات، فهذا التعر نظره احلقيقة ليست كذلك حبيث العقل عنده يكون فعل من األفعال أو س

  .عايري العقالنيةمب لّ خي

  :التعريف الديكارتي للعقل

معناه هو استخدام املنهج العقلي على الوجه الذي يتحدد به يف سياق ممارسة العلوم احلديثة وال سيما الرياضية 

  4.منها

ميتلكه كل البشر، وليحكم طه عبد الرمحن على والعقل عند رنيه ديكارت هو أعدل قسمة بني الناس مجيعا 

باملقاصد ومعيار الفاعلية  طرتبملعيار التقومي الذي ي يستجيبهذا العقل يتساءل هل العقل احلداثي الديكاريت 

  الذي يتعلق بالوسائل وكذلك معيار التكامل الذي يرتبط بالنفع يف املقاصد والنجوع يف الوسائل جييب األستاذ 

                                                           

62مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  1
  

158أرسطو طاليس املعلم األول، املطبعة الكاثوليكية، بريوت دط، دس، ص ،قادة الفكر  ،ماجد فخري  -   2  
232ص ، دط ،درا قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالا  ،أمرية حلمي مطر  -  3  
214مرجع سابق ص ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -   4  
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واالسرتقاقية والفوضوية، * أن املنهج العقلي العلمي يتصف بصفات ثالث هي النسبية: محن طه عبد الر 

للبشرية  ويقصد باالسرتقاقية بأن اإلنسان املعاصر يعتقد بأن التقنية ستكون سبيله إىل حتقيق السعادة واخلري

قيمه لكن هذه  فقو و مجيعا ألن هذه املنجزات التقنية ستمكنه من تسخري الكون وتوجيهه حسب حاجاته 

1بعيدة كل البعد عن التحقق اهيةالز اآلمال 
وذلك ما دام يستند إىل مبدأين كل شيء ممكن لدى التقنية بال  1

2.وازع مما يؤدي إىل أن تستبيح اآللة كل شيء يف اإلنسان
2  

أن كل ما كان ممكنا وهذا املبدأ يصفه طه عبد الرمحن بالالعقالين أما املبدأ الثاين مبدأ ال أخالقي ومقتضاه 

  .وجب صنعه ويقصد ذا جتاوز كل املوانع األخالقية اليت متنعك من ذلك

كما أن هذا العقل احلداثي يدعو إىل سيادة النزعة الفوضوية يف النظريات العلمية وإىل افت هذه النظريات 

  .ال إىل تكاملها

حلديث أن هذا املنهج قد يطلب النسبية وهكذا يتضح لنا من النظر يف مقاصد املنهج العقلي العلمي ا

3.والتفاضل بدل الوحدة والتكامل ويطلب االسرتقاق بدل التحرير ويطلب الفوضى بدل النظام
3  

  

    

                                                           

اليت خيتّص املنطق بدراستها هي قوانني مشرتكة وكلّية وواحدة عند مجيع العقالء، بيد لو أننا تأملنا يف تاريخ االعتقاد السائد بأن قوانني : النسبية* 
من هذا العلم ويف واقعه لتبينا بطالن هذا االعتقاد ذلك أن علم املنطق صار يشتغل بصنوف متكاثرة من القواعد واملسّلمات وبضروب متغايرة 

، 2، طاملغرب ،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء_ طه عبد الرمحان، العمل الديين وجتديد العقل . ه املسّلمات والقواعداألنساق اليت تبىن على هذ
  44ص

45ص نفسه  صدر امل ،العمل الديين وجتديد العقل  ،طه عبد الرمحن  - 1  1  
214مرجع سابق ص ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -2  2

  

45ص ،ا��
در ا����ق ،العمل الديين وجتديد العقل  ،طه عبد الرمحن  - 3   

3  
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إلنسان ال تلتزم مببادئ العقالنية السلمية اليت تنص العقالنية الغربية عقالنية ضارة باأن ومن كل هذا نستنتج 

على حتقيق النفع، فوسائل املنهج العقلي العلمي تتكلف املوضوعية تكلفا ال يتحقق ا، مبعىن أا تدعي 

فإن املنهج العقلي العلمي  ضافة إىل ذلك إغري ذلك  احلقيقةااللتزام باملوضوعية واالبتعاد عن الذاتية، لكن 

أمر ما ال يستشرف يظهر وال ال األمر الظاهر املقيد بالزمان واملكان مجودا فال ينفتح على ما ى عل« مدجي

ينكشف بكاشف آيل وهذا يعين أن هذا العقل يركز على ظواهر األشياء ال يهمه األشياء الباطنية وعالوة على 

يف كل شيء، إذن فال نفع يف منهج  ذلك يعتمد على اختاذ الوسائط مبعىن يكثر من الوسائط املادية وحيكمها

احلداثة وال سداد فيه أيضا إمنا عقالنية احلداثة عقالنية ختلو من اليقني يف نفع املقاصد ومن السالمة يف أعمال 

  1.الوسائل، وعقالنية هذا شأا البد أن تنقلب ضررا على اإلنسان

  :الظلم القولي -ب

طوافان تعطي هوله  2.احلداثة فإن املالحظ أن احلداثة أورثت اإلنسان طوافان من األقوال ومن جهة قوالنية

فداحته أمساء خمتلفة تغري بظاهر داللتها من حنو انفجار املعلومات وثورة االتصال وانعتاق الكلمة ي وختف

ارة احلديثة غلبت جانب ضاحل "وهذا يعين أن" وسيادة القلم وسلطان العقل وتداول املعرفة وعوملة اإلعالم

القول والكالم يف لباسه اإلعالمي أو القوالين على جانب الفعل فأنقص من قيمته مضيق يف جماله ومجدت 

   3.حاله على النطاق الشخصي الذي ال يتعداه حىت استحقت وصف الظلم القويل بامتياز

بالكيان  رتضأسان حيث أا وعالوة على ذلك يضيف طه عبد الرمحن بأن احلضارة احلديثة ظلمت اإلن

  :اخللقي لإلنسان وخنض بالذكر من وجوه هذا الضرر ثالث آفات أساسية

                                                           

214مصدر سابق ص  ،جاذبية احلداثية ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -   1  
77مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  2  
168مرجع سابق ص ،السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح  ،وز ر الرزاق بلعقعبد   -  3  
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   :التضييق آفة - 1

فيه اقتحم على الفعل  وذفيه نافذا أو مل يكن من حقه النففيما مل يكن  ونفذملا اشتد أثر القول واتسع جماله 

وانقبض افقها انقباضًا حبجة أنه ال أخالق يف القول به سلطانه فيه، فضاقت رقعة األخالق ضيقا وغصموطنه 

النظري أو ال أخالق يف املعرفة ويقصد ذا بأن تضييق ميدان األخالق سببه اتساع جمال األقوال على حساب 

  1.األفعال

  :آفة التجميد -2

ضيق  ومعناها أن حضارة القول قهرت األخالق على اجلمود على حالة واحدة فيما تبقى هلا من جمال

وضعيف، ويف هذه الدائرة يتم عزل األخالق عن ااالت العامة اليت تنظم االجتماع البشري بدعوى أن 

، وهنا يقصد بأن األخالق تفقد 2األخالق ال تصلح لتنظيم األفعال، حال اجتماع الناس فيما بينهم

يتبني لنا أن فائدة األخالق يف تنظيم األفعال اجلماعية عكس حال انفراد الناس ومن خالل هذا الصالحية 

  .تنحصر يف نطاق الصاحل اخلاص وال يوجد أفضل من القول القانوين والقول االجتماعي بتنظيم أفعال اجلماعة

األخالق  أن تتعرضوإذا وقع االستغناء بالقول القانوين والقول االجتماعي عن الفعل اخللقي فال مناص 

  .للقصور واجلمود

  :آفة التنقيص

التنقيص من شأن الفعل اخللقي وفائدته، حاكمة عليه بنقيض مقصوده ومستبدلة مكانه ما هو  ويقصد به

ضده، فاألخالق ال ختدم إال الضعف يف النفس واخلذالن يف السلوك بينما كان غرضها هو أساسا أن ختدم 

                                                           

79 78ص ص-مصدر سابق ،سؤال األخالق  ،ه عبد الرمحن ط -  _1  
37مرجع سابق ص  ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي  ،وز ر عبد الرزاق بلعق -  2  
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أن القول السياسي هو القوة يف الروح واإلقدام على العمل كما أدى هذا الفيض اللفظي اهلائل إىل االعتقاد ب

ي ال ينشغل بتقوية السلطان بقدر ما ينشغل وإذا كان الفعل اخللقأحق بتذكية الشعور ونفخ الروح يف اإلرادة 

  1.بتزكية الوجدان، فإن القول السياسي الذي أمثرته حداثة القول ال هم له إال ابتغاء الرئاسة وحمبة السلطان

حضارة القول أنقصت من قيمة الفعل اخللقي وجعلته منبوذا وبالتايل ويعين طه عبد الرمحن بقوله هذا بأن 

  .أسقطت من منزلته

  :التسلط التقني –ج 

وللحداثة شقني اثنني معريف وتقين، حبيث مل تكتف احلداثة بفتنة العقالنية، بل تأدت إىل فتنة التقنية، ومن 

  2.انت حضارة تقنية فإا حضارة متسلطةحيث كانت احلداثة حضارة معرفة فإا حضارة متأزمة ومن حيث ك

إذن احلداثة متأزمة من الناحية املعرفية بالنسبة لطه عبد الرمحن ألا قامت على مبادئ أقصت األخالق من 

، أما املبدأ الثاين ال غيب يف العقل، *3يف العلم مما ترتب عنه أزمة يف الصدق  أخالق الأنه يعين العلم وهذا 

ترتب عن هذا األصل أزمة يف القصد ما دام أنه ال قصد من وراء العلم، ومن أوصاف هذه األزمة أي  وقد

وال يعنيها أمر الوصول إىل اليقني فيه، لذا ال مهرب من االعرتاف القصد أا ال يعنيها أمر التعلق بأفق الغيب 

       أن 

                                                           

79مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  1  
215مرجع سابق ص ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -  2  
الصدق يف اخلرب وهو أن حيفظ املتكلم لسانه عن : مفاده انه لتكن صادقا فيما تنقله إىل غريكن وتقضي ممارسة الصدق قواعد ثالث: الصدق - * 

ما  إخبار املخاطب بأشياء على خالف ما هي عليه، والصدق يف العمل هو أن يصون سلوكه عن إشعار املخاطب بأوصاف هي على خالف

اللسان  –أنظر طه عبد الرمحن . يتصف به، ومطابقة القول للعمل و هو أن حيفظ لسانه وسلوكه عن إلشعار املخاطب بوجود تفاوت بينهما

  .251ص 1998- 1املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط –وامليزان 

 



موقف طه عبد الرحمن من الحداثة                              :                   ثــانـيالفصل ال  

 

- 39 - 

 

  1.الوحيد هو األخالق املستمدة من الدين والغيب املستمد من الوحي وال بديل سوامها امللجأ

احلديث عاش أزمتني أوهلما أزمة يف الصدق وهذا ناتج عن كونه ال يعىن املعريف وهكذا نستنتج أن النمط 

العقل عن الغيب بتخليق العلم مبعىن قام بفصل األخالق عن العلم إضافة إىل أزمة القصد الناجتة عن عزل 

  2.وهذا معناه أن املناهج العقلية ال حتمل صاحبها على التطلع على الغيب مما جيعلها حضارة متأزمة معرفيا

ومن حيث كانت احلداثة حضارة نظام علمي ـ تقين فقد قامت على حتصيل القدرات اإلمكانية والتمكينية أما 

حه كل إجراء بسبب ما ينتج عنه من جديد الفوائد يف جمال اإلمكان فهو األفق املعريف غري املسبوق الذي يفت

التدليل والتنظري، أما التمكن فهو الباب العملي غري املعهود الذي يفتحه كل إجراء بسبب ما ينتج عنه من 

اآلثار يف جمال التطبيق والتغيري فيكون بذلك الفرق بني اإلمكان والتمكن هو أن اإلمكان تعلق بالنظر جديد 

  .التمكن تعلق بالعمل متوسلة يف ذلك بالتجريب والرتويض بينما

حيث يقوم التجريب على مراحل املالحظة مث بعد ذلك اختبارها  3أما التجريب هو عبارة عن طريقة عملية 

  .التكذيب مث املرحلة األخرية اليت تتمثل يف الوصول إىل قانون علمي أوبواسطة جتارب إما بالتصديق 

  :هو طريقة نظرية أهم مراتبها ما يلي: أما الرتويض

انتزاع الصور البنيوية والعالقات الكمية مث ترتيبها متصلة من مقدمات يقينية للتوصل إىل نتائج دقيقة، مث حماولة 

  4.تعميم هذا النموذج املعريف الذي أثبت جناعته يف العلوم الكمية، وعلى باقي مناطق املعرفة اإلنسانية

                                                           

42سابق ص عمرج ،ات اخلطاب اإلسالميأزمة احلداثة ورهان ،وز ر عبد الرزاق بلعق -   1  
198مرجع سابق ص ،السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح  ،وز ر الرزاق بلعق -   2  
115مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  3  
46مرجع سابق ص  ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي  ،وز ر عبد الرزاق بلعق -  4  



موقف طه عبد الرحمن من الحداثة                              :                   ثــانـيالفصل ال  

 

- 40 - 

 

على الكون والسيطرة عليه حيث نتج *  1ب كل من اإلمكان والتمكني يتحقق لإلنسان مبدأ السيادةوبسب

فالتنبؤ هو عبارة عن السيادة على آفاق اإلمكان النظري : سيادة التنبؤ وسلطان السطوة عنه سيادات ثالث 

سلطان البأس وسيادة وأبعاد التمكن العملي، وسيادة التحكم الذي تكسبه عقالنية التنظيم وميكن من 

  1.التصرف الذي تكسبه عقالنية االنتظام وميكن من سلطان البطش

القول أن هذه املراتب الثالث لعقالنية النظام العملي والتقين إمنا تدعو إىل مبادئ سلوكية تضر  وميكن

باألخالق الدينية، إضافة إىل ذلك ما ميكن استنتاجه أن التقنية جعلت من اإلنسان عبدًا هلا وأداة وظيفية 

  .خلدمة إرادا

  .هكذا أصبح العلم متسلطا ومتحكما يف كل شيءوترى بأن األخالق عائق أمام التطور العلمي والتقين، و 

واحلقيقة أن العلم ال يفكر كما يقول هيدغر، وحده اإلنسان الذي يفكر سواء عرب العلم أم عرب أنشطته 

النظرية والعملية املختلفة وأمام هذا كله ال عجب أن تنتهي املقاربة الطاهائية للحداثة الغربية إىل أا حداثة 

  2.معرفة ومتسلطة تقنيةملة قوال ومتأزمة ناقصة عقال وظا

  

  

                                                           

يف مقابل مصطلح التعبد باعتباره مشتقا من اسم السيد، ويبدو أن لفظ التسيد يؤدي بدقة معىن  من التسيد ويستعمل مصطلح التسيد: السيادة -*
إذ جتمع إىل مدلول التسلط مدلول التملك، أنظر طه عبد "  Domination" اليت اشتقت منها كلمة "  Dominuim"الكلمة الالتينية 

   94ص 2012- 2املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط –نتمائية االدين من ضيق العلمانية إىل سعة روح ال ،الرمحن طه عبد 

  .  47مرجع سابق ص  ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي  ،وز ر عبد الرزاق بلعق. 1

  .169مرجع سابق ص  ،السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح  ،وز ر الرزاق بلعقعبد  -2
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ما رامته وتوسلت إىل مشاريع أدت إىل أمور ثالث، االنفصال عن الرتاث واملقصود به فهذه احلداثة رامت 

إلغاء حرمة الرتاث أكان تراثا دينيا أو ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعيا، واالنفصال عن الطبيعة واستعبادها 

    1.، واالنفصال عن احليز اجلغرايف والفيزيائي معاً وجعلها لإلنسان ذليلة

به من مجيع النواحي العقلية ت ضر وأوعليه فإن احلداثة يف منظور طه عبد الرمحن حطت من قيمة اإلنسان 

إال أن النقد الذي وجهه طه عبد الرمحن هلا غرضه واملعرفية والتقنية حيث حققت عكس ما كانت دف إليه 

  .إعادة البناء لتطوير وإصالح احلداثةليس اهلدم وإمنا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

218- 217مرجع سابق ص،ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -   1  
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  التطبيق اإلسالمي لروح الحداثة: المبحث الثاني

  :الحداثة عند طه عبد الرحمن مبادئ -أ

مهور بأا فعل حضاري خيص مكانا إن التعاريف اليت وضعت ملفهوم احلداثة كثرية ومتنوعة فقد عرفها اجل     

هو أقطار الغرب اليت توسع سلطاا حىت مشل العامل كله، وهذا الزمان هو حقبة  نا معينا، هذا املكاناعينا وزمم

تارخيية متتد عند بعضهم على مدى مخسة قرون كاملة بفضل حركة النهضة وحركة اإلصالح الديين مث حركة 

ىن من ذلك حىت إخل، يف حني يرى غريهم أن هذه احلقبة أد...األنوار والثورة الفرنسية، تليها الثورة الصناعية 

   1.نزلوا ا إىل قرنني فقط

طبعت بقوة عطائها هذه احلقبة مع اختالفهم يف التعبري عن هذه وعرف بعضهم اآلخر احلداثة بصفات 

ومن قائل أا " هي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر"الصفات وعن أسباا، فمن قائل أن احلداثة 

على الطبيعة والسيادة على اتمع والسيادة على الذات بل جند بعضهم  ادةيالس"ممارسات السيادات الثالث 

أا قطع الصلة بالرتاث أو أا قطع الصلة بالدين أو أا العلمانية أو " من يقصرها على صفة واحدة فيقول 

    2.أا مشروع غري مكتمل

ذ نلحظ اختالف وتعدد التعاريف  وعليه جند أن مفهوم احلداثة مفهوم حضاري من الصعب حتديده بدقة إ

  .كون هذا املفهوم مشويل يضم كل مستويات الوجود اإلنساين

الذي يكتنف مفهوم احلداثة يقدم طه عبد الرمحن وهو من أهم وأبرز املفكرين العرب الذين حبثوا ولرفع اللبس 

فمن احلداثة أن ال نقلد احلداثة، وإال صارت إىل ضديدها، أي صارت تقليدا : هذا املفهوم تعريفا هلا إذ يقول

                                                           

21ص 2007 ،1معهد املعارف احلكيمة للدراسات الدينية والفلسفية، دم، ط –احلداثة واملقاومة  ،طه عبد الرمحن  -   1  
25ص 2006 ، 1املركز الثقايف العريب، املغرب ط ،روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية  ،طه عبد الرمحن  -   2  
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فقلته،  هيقولوهي احلداثة، إمنا احلداثة جتديد ال تقليد وإمنا املقلد إذا قيل له من أين لك هذا يقول مسعت الغري 

   1.لب هو إىل مقلدولذلك فإنه ألن يكون املرء حداثيا معناه أال يقلد احلداثي يف شيء من أمره وإال انق

وذلك مؤداه أن احلداثة ال تعين التقليد بل تعين التجديد واإلبداع ال اإلتباع، فتقليد اآلخرين يف أقواهلم وأفعاهلم 

أا ال تقبل التقليد، فكل مبدع حداثي وكل مقلد غري حداثي، تقليد خالص يف نظره، ومن شأن احلداثة 

احلداثة ال ميكن أن تكون إال إبداعا وأن ما من تقليد هلا إال وهو نسخ وما وحىت لو قلد احلداثة فقد حتقق أن 

  2.من نسخ هلا إال وهو مسخ

بالتعيني، وبالبديل أن  غريبالإمنا شأن التقليد أن يفرتض النموذج، والنموذج هنا يصري أوحدا وهو النموذج 

مع أا ما كانت هي نقال وإمنا إبداعا هي  يصري احلداثي حداثيا على احلقيقة فإنه يصري جمرد ناقل للحداثة 

كانت ويف اجلملة ما التذرع باحلداثة إال منتهى احملاكاة، فما يدعيه املثقف العريب من اخنراط يف احلداثة إن هو 

  3.إال آية يف التقليد والقدامة

ولكنها مقرونة بالرأمسالية والليربالية ) الوطن –الدولة (شكل لألوطان يف حدود جغرافية واضحة تفاحلداثة هي 

وهو ما يسمى اليت تطلب البقاء يف احلدود وفتح الباب للبضاعة وتصدير الرأمسال من الشمال إىل اجلنوب 

 حصاءإباالمربيالية مبعناها الدقيق وهنا نرى أن البشر ال حيرتم كبشر أو كإنسان الن احلداثة حتوله إىل رقم أو 

م؟ كم تسكنون؟ وهل تالئم هذه النسب الرأمسال األمريكي أم ال؟ وال جمال هنا للفلسفة حبث كم أنت

     4.واألخالق بينما اإلنسان آية قبل أن يكون آلة

                                                           

.208مرجع سابق ص ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -  1  
نفسها الصفحةاملرجع نفسه  -   2  
209املرجع نفسه ص  -  3  
197ص 2012-  1دار األمان، الرباط ط ،أفق احلوار يف الفكر العريب املعاصر  ،حممد آيت محو  -  4  
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احلداثة ليست سوى ظاهرة تارخيية عارضة، والظواهر كما تأيت تفىن " ويقول طه عب الرمحن أيضا عن احلداثة

وقد كررت يف كتيب القول بأن احلداثة " وعالوة على ذلك يقول أيضا ة ببقائهأما مهة اإلنسان فهي حقيقية باقي

وأظن أين ما سعيت وإبداعا  إنتاجاليست هي تقليد الغري يف قوله وفعله، وإمنا اإلتيان مبا يضاهي ما عند الغري 

  1".يف كتيب املختلفة إىل أن أكون حداثيا إال ذا املعىن

  .عبد الرمحن تكمن يف التجديد واإلبداع الذايت ال اإلتباع والتقليد وهذا يعين أن احلداثة عند طه

لقد الحظ األستاذ طه عبد الرمحن أن الغالب على حتديد احلداثة التباين وهو التباين يف التحقيب هلا فمن 

د الثورة على الناس منذ عهد التنوير وال زال يفعل إىل قائل أن ال حداثة إال بع ىتالدهر أقائل أا حني من 

الصناعية وهو ثانيا تباين يف توسيمها ما بني قائل أا عهد حمو القداسة عن العامل بتعقيله التعقيل كله الذي ال 

يرتك حظا للسحر أو األسطورة أو الدينونة وذلك خبروج للعامل من عامل مسحور إىل عامل ال سحر فيه وذلك 

  2.واله وإخضاعه لغاياتهحبيث صار مقتدرا على معرفة العامل والتنبؤ بأح

املالحظة على هذه التعاريف على اختالف قوة إحاطتها مبفهوم احلداثة أا تقع يف ويل هذا املفهوم حىت 

يتصرف يف األحياء واألشياء كلها تصرف اإلله القادر حبيث ال راد تبدو احلداثة وكأا كائن تارخيي عجيب 

ور غري حداثي ألنه ينقل احلداثة من مفهوم عقلي إجرائي إىل شيء لقدره واحلال أن هذا التصور للحداثة تص

  3.ومهي مقدس

  فهذه تعاريف اجلامع بينها شدة ويلها مما أرادت هي توسيمه، وتوصيفه واحلال أنه بالبدل من أن يوجب هذا 

                                                           

  .201، ص مرجع سابق ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  _1

209ص -208ص املرجع نفسه  -  2  
املرجع نفسه الصفحة نفسها -  3  
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التعريف للحداثة هلؤالء املقلدة ويال فيطلب غريه وغريها، أوجب هلم بالضد من ذلك تأميال وما هذا التوسيم 

تارخييا عجيبا يتصرف يف باقي الكائنات  كائناوكاننا باحلداثة من التوثنيإال ضرب التهويلي أن هو حقق أمره 

 شيء احلداثةهي أدت إىل تبضرب من القدرة خارق ومبضمون من النظر غريب واحلق أن هذه التعاريف لئن 

كأا شيء أو باألحرى أدت هي إىل تسحري احلداثة وكأا سحر وهي اليت رامت أن تنزع عن ريا و ص  حبيث

  1.العامل السحر

  :مبادئ الحداثة

  شيء للحداثة؟تايل ما السبيل للخروج من هذا التيطرح طه عبد الرمحن التساؤل املهم ال

ة بني وجييب السيل لتحقيق ذلك إال بإحداث حتقيقات وتدقيقات وبادئتها التمييز يف أمر احلديث عن احلداث

  2.ة وروح احلداثةأو قل االبتدار إىل املباينة بني تطبيقات احلداثة أو واقع احلداثاألواين واملعاين 

  3.وروح احلداثة هي عبارة عن مبادئ ثالث

ومقتضى هذا املبدأ أن األصل يف احلداثة االنتقال من حال القصور إىل حال الرشد واملراد : مبدأ الرشد

هو عدم قدرة املرء على استخدام فكره يف " ما هي األنوار؟" عن سؤال  بالقصور كما جاء يف جواب كانط

  4.األمور دون إشراف الغري عليه مع وقوع مسؤولية هذا القصور عليه هو ال على هذا الغري

  والقصور يعين عجزه عن استعمال عقله دون إشراف الغري، قصور هو نفسه مسؤول عنه ألن سببه يكمن ليس 

  

                                                           

  209مرجع سابق ص ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ ــ 1

.210ص ملرجع نفسه ا -  2  
22مرجع سابق ص  ،احلداثة واملقاومة  ،طه عبد الرمحن  -   3  
25املصدر السابق ص ،املدخل إىل تأسيس حداثة إسالمية  ،روح احلداثة  ،طه عبد الرمحن  -  4  
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أو قل بإجياز أن القصور  1.يف االفتقار إىل القرار والشجاعة يف استعماله دون إشراف الغري يف عيب العقل بل

  .هو اختيار التبعية للغري

باإلضافة إىل ذلك فإن مبدأ الرشد يعين أيضا جتاوز حالة الوصايا والتبعية بأشكاهلا املختلفة حنو حالة من 

أمامه فيما يفكر ويقول ويفعل على أساس قيم  2،*اإلبداعاالستقاللية اليت يفتح من خالهلا اإلنسان آفاق 

: ، ومن اجلدير بالذكر يف هذا السياق أّن لفظ اإلبداع لغة معناه2.جديدة يكون هو منشأها ابتدءا أو استنزافا

إحداث الشيء : إخراج الشيء إىل حيز الوجود أي إحداث الشيء، ويفيد اصطالحا أوال يف علم الكالم" 

مثال سابق ويكون مرادفا ملفهوم االبتكار وثانيا يعين يف جمال الفلسفة العربية إحداث شيء من ال على غري 

  3"شيء فيكون مرادفا لالخرتاع

من خالل ما سبق يتجلى لنا بوضوح أن مبدأ الرشد يعين خروج اإلنسان من مرحلة القصور والتبعية للغري إىل 

  .مرحلة البلوغ لتحقيق التحرر واالستقاللية

  :وقد تتخذ التبعية أشكاال خمتلفة

وهي أن يسلم القاصر قياده عن طواعية لغريه ليفكر مكانه حيث كان جيب أن  :أحدهما التبعية االتباعية

  4.5يفكر هو بنفسه

وهي أن خيتار املرء مبحض إرادته أن ينقل طرائق ونتائج تفكري غريه وينزهلا : ستنساخيةالوالثاني التبعية ا

  .األصلية على واقعه وأفقهبصورا 

                                                           

44مرجع سابق ص ،احلداثة  ،حممد سيال، عبد السالم بن عبد العايل  -  1  
.45، ص2008، 1الدار البيضاء ، املغرب، طقاسم شعيب، فتنة احلداثة، صورة اإلسالم لدى الوضعيني العرب، املركز الثقايف العريب، _  2  
  114ص– 2008 – 2ايف العريب، املغرب طاملركز الثق –احلق العريب يف االختالف الفلسفي  –طه عبد الرمحن  ــ 3

4
  25املصدر السابق ص ،املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية  ،روح احلداثة  ،طه عبد الرمحن ــ   
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  .وهذا يعين أن املرء حينما يتأثر باآلخر ينتهج طريقة تفكريه كما هي وحياول تطبيقها يف واقعه

وهي أن ينساق القاصر من حيث ال يشعر، إىل تقليد غريه يف مناهج تفكريه ونتائجه  :والثالث التبعية اآللية

  .لشدة متاهيه مع هذا الغري

  :مبدأ الرشد مبناه على ركنني أساسينيمن هنا يتبني أن 

  1".التفنن"أو " اإلبداع " و" التحرر"أو " االستقالل"

أوهلما االستقالل، يستغين اإلنسان الراشد عن كل وصاية فيما حيق له أن يفكر فيه ويصرف كل سلطة  - 

عن ما حيول دون  باالنفصالتقف دون ما يريد أن ينظر فيه فتنطلق بذلك حركتني وال يكتفي هذا اإلنسان 

ممارسة حقه يف التفكري، بل إنه يتطلع إىل أن يشرع لنفسه ما جيب فعله أو تركه فرتسخ بذلك ذاتيته وهكذا 

  2 .الراشد منطلق احلركة قوي الذات فاإلنسان

نسان بد الرمحن هذا يتضح أن اإلنسان الناضج ميارس حقه يف التفكري بكل حرية، فاإلعمن قول طه  انطالقا

  جيب فعله ال ميلك االستقاللية يف التصرف إذ يقوم مبا جيب فعله ويبتعد عما

ر يسعى اإلنسان الراشد إىل أن يبدع أفكاره وأقواله وأفعاله وكذا أن يؤسس هذه األفكا: والركن الثاين اإلبداع

 حىت كأا قيم غرييبدعها من عنده أو على قيم سابقة يعيد إبداعها  واألقوال واألفعال على قيم جديدة

مسروقة ومىت علمنا أن مفهوم اإلبداع ال يقرتن مبجال األدب والفن، ال نستغرب أن يرتبط ظهور فكرة احلداثة 

بتطور هذا اال، بل ال نستغرب أن ينشأ يف القرن التاسع عشر مذهب يف األدب والفن عرف بالنزعة 

                                                           

211مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -  1  
26مصدر سابق ص ،روح احلداثة  ،طه عبد الرمحن  -   2  
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ه أنه ال قيمة إال قيمة االخرتاع واالبتكار، معلنا الثورة احلدثانية أو إن شئت قلت احلدثانية وأن يكون مدعا

  .على كل قدمي ولو كان قريب العهد حىت ما أبدعته أصحاب هذا املذهب

هو االنتقال من حال االعتقاد إىل حال مقتضى هذا املبدأ هو أن األصل يف احلداثة : مبدأ النقد -2

االنتقاد، واملراد باالعتقاد هنا هو التسليم بالشيء من غري وجود دليل عليه ومقابله وهو االنتقاد فيكون حده 

وهذا يعين أن هذا املفهوم يقوم على عدم التسليم  1هو املطالبة بالدليل على الشيء كي حيصل التسليم به،

الدليل، غري أن هذه املمارسة للنقد وإن كانت حتمد هلا يقظتها حىت صار مفهوم  بصحة الشيء دون تقدمي

ويلزم ألن يكون للنقد الفلسفي اية يقف " أن الفلسفة هي ممارسة النقد" النقد يؤخذ يف حد الفلسفة فيقال 

   2.عندها وال يكون له ازدياد بعدها مىت بقي هذا النقد يطلب التمسك مبعيار العقالنية

  :هذا املبدأ بدوره يقوم على ركنني و 

لناس إىل التعليل املنطقي مقتضاه إخضاع ظواهر العامل ومؤسسات اتمع وسلوكات ا: التعقيل أو العقلنة

والتجريب والتقنني                اليت تقوم على احلساب والتنبؤ  ∗ 3وذلك باالستناد إىل مبادئ العقالنية "والطبيعي

تقتضي منا أن نعمل باألحكام املتناقضة إذا توافرت لنا األسباب لقبول كل " حبسب طه والعقالنية"والتطبيق

واحد منا ولو متهلنا الضرورة العلمية إىل أن نكشف سبيال حلذف بعض عناصر هذه األحكام حىت يرتقع 

إذ بفضل هذه املبادئ نتمكن من أن حنقق على التدريج "عبد الرمحن  ويقول طه 3االتفاقالتناقض وحيصل 

                                                           

26مصدر سابق ص ،روح احلداثة، مدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية  ،طه عبد الرمحن  -  1  
179ص-178ص 1995 ، 1املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ط ،فقه الفلسفة، الفلسفة والرتمجة  ،طه عبد الرمحن  -   2  
 صنيفاا والسبب الكامن وراء هذهالالفت فيما حدث به طه عبد الرمحن عن العقالنية هو تعدد دالالا وتكاثر مفاهيمها وتباين ت: العقالنية *

هي ممارسة ال تنتقل من اعتبار العقل جوهرا ثابتا قائما باإلنسان حمله عضوا  املواصفات املفهوم الذي يتبناه طه عبد الرمحن للممارسة العقلية مبا
، وال خيفى 150ص-مرجع سابق- االسالميحلداثة ورهانات اخلطاب أزمة ا -خمصوص، إمنا العقل ممارسة ال تنتقل بنفسها، عبد الرزاق بلعقوز

يرسخ عندنا االعتقاد بان العقل ذات مستقلة كما لو كانت حقيقتها غري على أحد ما قد يوقع فيه خطاب العقل من شبهات فكرية وعقدية كأن 
145ص 2000- 2حقيقة اإلدراك ، طه عبد الرمحن يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ط  

العدد- جملةاالداب والعلوم االجتماعية،واجلابري منوذج طه عبد الرمحان املساءلة النقديةالمناط العقالنيةلدى اركونعبد الرزاق بلعقوز، _3  
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أشكاال خمتلفة من التقدم والتطور يف اإلحاطة ذه الظواهر واملؤسسات والسلوكات واملوروثات، وقد اختذ هذا 

أو اقتصاد  ليةأو التقنوقراطية وكذا الرأمسا ةالتعقيل احلداثي أفضل صوره يف كل من العلوم الطبيعية والبريوقراطي

بيد التقنية ال بيد العلم إذ  ، التقنية إذ عاود أمام املبادرة فيهوبلغ ذروته يف ما أصبح يعرف باسم العلم السوق

أضحت هي اليت ختطط له إسرتاتيجيته وحتدد له مساره، ويف هذا الصدد يعين طه عبد الرمحن بالتعقيل ضرورة 

  .ل شيء للعقل ومبادئهأعمال العقل يف كل األمور مبعىن إخضاع ك

املراد بالتفصيل هنا نقل الشيء من صفة التجانس إىل صفة التغاير،  :التفصيل أو التفريق: والركن الثاني

هذه الصفة   1حبيث تتحول عناصره املتشاة إىل عناصر متباينة وذلك من أجل ضبط آليات كل عنصر منها

التفصيلية مثال يف ميدان الثقافة حني جيري تشطريها إىل دوائر القيم النظرية  اليت طبعت احلداثة تدرك متظهراا

   2.والقانون واألخالق والفنون رفة يتجلى التفريق بني دوائر العلموالعملية والرمزية وعلى صعيد املع

ويقصد طه عبد الرمحن ذا الركن حتول األشياء املتجانسة ومشاة العناصر إىل أشياء متمايزة ومتفرقة وذلك "

  "دف التمييز بني األشياء

ورأ��� أ�� �,وز &* ھذا ا���ب )ذ�ك &
و% أ$رى ا"�ر�ت ��� دا�� ��ل ا��
ل ا�ذي ���س ���� ��دأ ا�������� وھو ا��
ل ��ن 

.إ�0...وا��
ل ��ن ا�د�ن وا.$-ق وا��
ل ��ن ا�د�ن وا��/ل وا��
ل ��ن ا.$-ق وا������  ا�د�ن وا�دو��
3
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172مرجع سابق ص ،السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح، تأويالت الفكر العريب للحداثة وما بعد احلداثة  ،وز ر عبد الرزاق بلعق -  2  
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على ذلك فإن مقتضى هذا املبدأ هو أن األصل يف احلداثة اإلخراج من حال اخلصوص إىل حال  وعالوة

الشمول، واملراد باخلصوص هنا شيئني مها وجود الشيء يف دائرة حمدودة ووجود الشيء بصفات حمددة وهو 

   1.من اخلصوص على مرتنيإذن ينطوي 

ينة ووجود الشيء بصفات حمددة جتعل األفراد يتفردون خصوص اال أي وجود األفراد يف دائرة جغرافية مع

بصفات حضارية معينة أو بعبارة جامعة خصوص اال وخصوص اتمع لذلك يكون األصل يف احلداثة أو 

الشمول احلداثي عبارة عن جتاوز هلذين املستويني باخلروج من مضائق اخلصوصية اجلغرافية واحلضارية إىل فضاء 

  2.يةوالعاملالكونية 

ويقصد طه عبد الرمحن ذا املبدأ أن احلداثة تتسم بطابع الشمولية وهذا يعين أا تشمل أو تعم كل اتمعات 

  :وكل ااالت وال ختتص مبجتمع معني أو جمال معني، ومبدأ الشمول هو اآلخر مبين على ركنني مها

إا تنفذ يف كل جماالت احلياة ومستويات  ال تنحصر أفعال احلداثة يف جمال أو جماالت بعينها بل :التوسع

  .السلوك فتؤثر يف  جماالت الفكر والعلم والدين واألخالق كما تؤثر يف جماالت القانون والسياسة واالقتصاد

ويقصد طه عبد الرمحن مببدأ التوسع أن احلداثة ال تشمل جمال باستثناء جمال آخر بل أا ختوض يف كل 

  .جماالت احلياة

                                                           

28مصدر سابق ص ،روح احلداثة، املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية  ،طه عبد الرمحن  -   1  
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إن فعلها يف أي جمال تتداعى له ااالت األخرى إذ حتدث فيها حتوالت وتقلبات خترج ا عن وهكذا ف

مقتضيات النظر حدودها، كما أا توسع النقد يف كل هذه العناصر الثقافية حبيث ال ينفلت شيء من استيفاء 

   1.العقلي

  .يعين أن احلداثة تعتمد على النقد يف كل ااالت أي أا ال متيز يف نقدها بني جمال وجمال وهذا

ومقتضى هذا الركن هو جتاوز الفروق التارخيية واحلضارية بني الطرفني، وبالتايل ال يبقى الفعل احلداثي : التعميم

 وسائل النقل ووسائط االتصال قد سهل حبيس اتمع الذي نشأ فيه بل إنه ابتكار أشكال التقدم التقين يف

ارحتال البضائع واألفكار فاحتًة بذلك عهداً جديداً هو عهد العوملة وما أورثته فتوحاا من تقليص للزمن وتغيري 

  "2اية اجلغرافيا"فيلرييوبول لداللة املفردات القدمية كاملكان واإلنسان حىت أننا نشهد اليوم كما يقول 

بد الرمحن بان احلداثة إذا ولدت يف جمتمع معني ال تبقى حمصورة يف ذلك احليز املكاين الذي وهنا يقصد طه ع

يف ذلك التفاوتات والفروقات نشأت فيه حيث أا تنتشر يف غريها من اتمعات وال تأخذ بعني االعتبار 

  .ككل  التارخيية والثقافية فيما بينها متجاوزة إياها حيث أا تعم العامل أو الكوكب

وعلى اجلملة فإن روح احلداثة تتكون من مبادئ ثالثة أوهلا مبدأ الرشد ويقضي بوجود االستقالل عن 

يف كل  األوصياء واألولياء ووجود اإلبداع يف كل األقوال واألفعال، والثاين مبدأ النقد ويقضي مبمارسة التعقيل

  .شأن من شؤون احلياة وممارسة التفصيل يف كل أمر حيتاج إىل مزيد الضبط

  والثالث مبدأ الشمول ويقضي حبصول التوسع يف كل ااالت وحصول التعميم على كل اتمعات، 
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  1.فخصائص  الروح احلداثية هي إذن روح راشدة وناقدة وشاملة

وروح احلداثة يف أن طه عبد الرمحن يؤكد أن الروح احلداثية هي الروح الناقدة الراشدة، الشاملة  نستنتجوعليه 

  .رأيه تتضمن كلمة واحدة وهي اإلبداع

  : النتائج المترتبة على مبادئ روح الحداثة -ب

رشد والنقد والشمول، بعد أن تطرقنا للمبادئ اليت متيز روح احلداثة يف اتمع املسلم، واليت تكمن بدورها يف ال

  :أكد طه عبد الرمحن على أنه يرتتب عن هذه الروح جمموعة من النتائج وميكن حصرها فيما يلي

  :تعدد تطبيقات روح الحداثة –أ 

 2ذلك أن روح أي شيء ختتص بكوا تقدر على التجلي يف أكثر من مظهر واحد، فكذلك روح احلداثة

ضمن سياقات خمتلفة ألن روح احلداثة هي مبادئها أما واقعها فهو  تتضمن إمكانية التجلي يف صور متعددة

   3تطبيقاا املختلفة

ويقصد طه عبد الرمحن ذا أن روح احلداثة هو عبارة عن جمموعة من املبادئ الكونية العامة وهذه املبادئ هلا 

أن كل تطبيق يتم يف  تطبيقات خمتلفة ال تقتصر على تطبيق واحد ويف نفس السياق يؤكد طه عبد الرمحن

  .سياق اعتقادات وافرتاضات خاصة نسميها مبسلمات التطبيق

  :التفاوت بين واقع الحداثة وروحها –ب 

  ليس واقع احلداثة إال واحدا من التجليات أو التطبيقات املمكنة لروحها ذلك أنه ينزل منها منزلة املثال
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، فيلزم أن يكون الواقع احلداثي غري الروح احلداثية، وهذا يعين أن هذه من ممثوله وعلوم أن املثال غري املمثول 

  1.التطبيقات ال تكون متماثلة من جهة قوة أدائها هلذه الروح، بل قد يفصل بعضها بعضاً 

  .حلضاريا مزيد متسكها ا يف وضهامن جهة 

يقات املختلفة لروح احلداثة وهذه واحد من التطب عن وهنا يقصد طه عبد الرمحن أن واقع احلداثة هو عبارة

  .التطبيقات ال تكون متساوية من ناحية قوة أدائها هلذه الروح احلداثية

  :خصوصية واقع الحداثة الغربية –ج 

لقد اتضح أن واقع احلداثة يف جمتمعات الغرب ال يعدو كونه تطبيقا واحدا من اإلمكانات التطبيقية املتعددة 

واملختلفة اليت حتملها روحها، بل ال تعدو الصواب إن قلنا بأن هذا التطبيق احلداثي اخلاص هو نفسه اختذ يف 

   2.تمع منها حداثته اخلاصةاتمعات الغربية أشكاال خمتلفة حىت كادت أن تكون لكل جم

وال يعين هذا عند األستاذ عبد الرمحن أن تطبيقات احلداثة يف الغرب خمتلفة، بل هو تطبيق واحد من بني 

إمكانات متعددة للتطبيق رغم أنه يعود ليقر أن تطبيقات هذه احلداثة حىت يف الغرب نفسه متعددة بتعدد 

  3.أطرها االجتماعية والسياسية

  : أصالة روح الحداثة –د 

اخلاص حىت كأنه أنشأها من عدم، وإمنا  ريبغاتمع الليست روح احلداثة كما غلب على األذهان، من صنع 

الطويل، مث ال  هي من صنع اتمع اإلنساين يف خمتلف أطواره، إذ أن أسباا متتد بعيدا يف التاريخ اإلنساين

                                                           

30مصدر سابق ص ،روح احلداثة  ،طه عبد الرمحن  -  1  
23مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  2  
  3 47مرجع سابق ص ،فتنة احلداثة  ،قاسم شعيب  - 
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يبعد أن تكون مبادئ هذه الروح أو بعضها قد حتققت يف جمتمعات ماضية بوجوه ختتلف عن وجوه حتققها يف 

اتمع الغريب احلاضر كما ال يبعد أن يبقى يف مكنتها أن تتحقق بوجوه أخرى يف جمتمعات أخرى تلوح يف 

محن أن مبادئ احلداثة مشرتكة بني اإلنسانية مجيعا آفاق مستقبل اإلنسانية ويف هذا الصدد يؤكد طه عبد الر 

ليس كما يعتقد البعض أا من إنتاج غريب حبث، فاحلداثة الغربية هي تطبيق من تطبيقات روح احلداثة اليت 

  1.تعود إىل بطون التاريخ اإلنساين

  :االستواء في االنتساب إلى روح الحداثة -هـ 

يس ملكا ألمة بعينها، أيًا كان نوع هذه احلداثة مصدرًا فكريًا أو صعقاً يرى طه عبد الرمحن أن روح احلداثة ل

وهكذا نلحظ أن طه "،  2تتواطن فيه مفهوماا األوىل يف الشرق أو الغرب وإمنا هي توجه فاعل وحي للتحضر

الرمحن يقصد أن روح احلداثة ال تنتسب إىل الشرق أو الغرب وإمنا تنسب حسبه إىل األمة املتحضرة اليت  دعب

تتوفر على الفعل العمراين ويقصد به اجلانب املادي والفعل التارخيي والذي يقصد به اجلانب املعنوي حيث 

ك أن األمم ختتلف يف حتقيق درجة وال ش:يؤكد أن األمم ليست متساوية يف حتقيق هذين الفعلني حيث يقول

القرون من غري أن يدل هذا الرتاكم والتجدد بالضرورة  عربكم تراكم املعارف وجتدد القيم هذين الفعلني حب

وهكذا  3على أن املتأخر من األمم أفضل من املتقدم فاألفضلية ال تقاس بالقوة املادية وإمنا بالقوة املعنوية

النسبة لطه عبد الرمحن ليس اجلانب املادي وإمنا اجلانب املعنوي هو األجدر بذلك أن معيار األفضلية ب يتضح 

ويقصد به اجلانب األخالقي أي قوة القيم ومنه يتحقق أن التطبيق الغريب لروح احلداثة ليس أكثر متسكا ذه 

  "الروح

                                                           

31- 30مصدر سابق ص  ،روح احلداثة  ،طه عبد الرمحن  -  1  
-2008إشراف سعد مخيسي، مذكرة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف الفلسفة  ،معامل قراءة جتديد الرتاث عند طه عبد الرمحن  ،حممد بومعيزة  -  2

377ص 2009   
.32طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مصدر سابق ص -   3  
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احلداثة وروحها والفيلسوف بناءًا على ما سبق قوله نستنتج أن طه عبد الرمحن يشدد على التمييز بني واقع 

    1.احلق يف نظره من يطلب روح احلداثة ال مظاهرها وال روح للحداثة خارج اإلسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

2013- 1املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء،ط ،قراءة يف فكر طه عبد الرمحن  ،فيلسوف يف املواجهة  ،يلة حعباس أر  -  1  
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  :في ميزان األخالق الحداثة : المبحث الثالث

يرى األستاذ طه عبد الرمحن أن املسلمني ال ميلكون إال ما انطوى عليه اإلسالم من القيم األخالقية واملعاين 

أحدمها ايار  امنيهيشهد حدثني  فاملستقبل سو الروحية لتثبيت وجودهم وهو ملك مثني يف نظره الن عامل 

  1.احلداثة الغربيةتوجه كانت لكربى اليت  النظريات األخالقية واألنساق املعيارية والدساتري السلوكية ا

ويرتتب عن ذلك حسب طه عبد الرمحن فراغ أخالقي ناهيك عن اهلروب إىل احلياة اخلاصة وللتصدي هلذا 

الفراغ ومقاومته حنن حباجة إىل أخالق اإلسالم ويواجه طه عبد الرمحن حتديات احلداثة بلفظ واحد 

، فاملسلك البديل هو األخريةفاحلل األنسب للمشاكل اليت تواجهنا وملشاكل احلداثة هو ختليق هذه 2*األخالق

3.كمبدأ وكمنتهى  األخالقيةاحلداثة املعنوية 
2  

فاحلضارة الغربية احلديثة اليت هي حضارة اللوغوس ذات الوجهني عقلي وقويل وذات شقني معريف وتقين وإن 

4.بقدر يهدد إنسانيته ران بأخالقيتهضفإما ياملختلفة واملتزايدة قصدتا تلبية حاجات اإلنسان 
3  

ويقصد طه عبد الرمحن ذا أن التطبيق الغريب لروح احلداثة قد ناله االعوجاج اخللقي إذا ضرت بالكيان اخللقي 

يف ضرورة لإلنسان لذا وجب بناء حداثة تتوافق مع مقومات الدين اإلسالمي، فاحلل واملسلك يف نظره يكمن 

ختليق هذه احلداثة، إذ يقف على اآلفات اليت حتملها احلضارة احلديثة لإلنسان، النقص، الظلم، التأزم، 
                                                           

228مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -   1  

إن لفظ األخالق مفرده خلق بضم اخلاء والالم، واخللق لغة هو الطبع واصطالحا هو الصفة السلوكية حممودة كانت آو مذمومة، : األخالق* 

سفية واللفظ املقابل له يف اللسان اليوناين هوايتوس وهو لفظ قريب يف النطق، من لفظ أتوس ومعناه العادة، فاألخالق يف جمال املمارسة الفل

المية املنقولة عن اليونان عبارة عن أحوال راسخة يف النفس رسوخ طبع أو رسوخ تعود تصدر عنها أفعال توصف باخلري أو الشر،  طه عبد اإلس

  381، دس، ص2الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ط

178مرجع سابق ص  ،النفتاح السؤال الفلسفي ومسارات ا ،الرزاق بلعقوز   - 2    
145مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  - 3    
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واليت تؤذي اإلنسان يف صميم وجوده  1.لطةسالتسلط مبا جيعلها حضارة حداثة ناقصة ظاملة متأزمة مت

  2.األخالقي مبا ييأس معه من الصالح يف حاله والفالح يف مآله

و يرى أنه مهما أجريت اإلصالحات والتصحيحات والتعديالت لتجاوز هذه اآلفات فإا تبقى حمدودة فه

أمام قوة هذه اآلفات فكل تعديل أو إصالح ينجم أو يرتتب أو يتولد عنه أثر سيء آخر والسبب يكمن يف 

  .عمق هذه اآلفات

آفات العمق، بل البد يف ذلك من طلب وهو يؤكد يف هذا الصدد أن أخالق السطح ال تنفع يف اخلروج من 

وذلك من  3.أخالق العمق إذن البد من تقدمي حل أخالقي ملأزق احلداثة الغربية املتولد عن إلفالسها القيمي

أي اخللق،  سو لاليتإمنا يكون فيهاخالل الشروع يف بناء حضارة جديدة ال يكون السلطان فيها اللغوس و 

فاحملدد األساسي لإلنسان ليس  4حبيث تتحدد فيها حقيقة اإلنسان ال بعقله أو بقوله وإمنا خبلقه أو فعله،

قدرته على إدراك القيم، فهوية  لعدمزه عن احليوان الذي ال أخالق له العقل ارد وإمنا األخالق فهي اليت متي

األخالق هي معيار جتديد جوهر وماهية اإلنسان وليس  ويقصد من خالل هذا أن 5.اإلنسان هوية أخالقية

مىت أردنا أن يصلح يف العاجل ويفلح  وسالاليتالعقل أو القول، فال مناص إذن من أن يئ اإلنسان حلضارة 

يف اآلجل، واحلاصل أن ما عمي على احلداثة هو غياب اخللق فاحلداثة وتابعتها العوملة نظرة إىل اإلنسان 

يقصد ذا أن العوملة ترى يف حقيقة وجوهر اإلنسان عبارة عن جمموعة من الوقائع والوسائل،  والوسائل وهو

إن حقيقة اإلنسان ليست كما يريدها التعومل املعاصر أن تكون عبارة عن منظومة من الوقائع والوسائل، أي 

يس األمر كذلك بل إن يف اية املطاف عبارة عن آلة وكفى، ولتكون منظومة آلية، فإذن يكون اإلنسان 

                                                           

228مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -   1  
145املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  2  
77ص 2010-1الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، ط ،مدخل إىل خارطة الفكر العريب الراهنة  ،أعالم الفكر العريب  ،ولد أباه  -   3  
146املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  4

  

106مصدر سابق ص ،احلوار أفقا للفكر  ،طه عبد الرمحن  -  5  
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واملقاصد وكل جمموعة من هذا النوع ال تكون حركات طبيعية وال  1*اإلنسان كان وما يزال  جمموعة من القيم

آية أو  عنعبارةحمكومة يف كليتها بنسق من القوانني أي تكون جمموعة معنوية فإذن يكون اإلنسان يف احلقيقة 

  1 2.إن شئت قلت اإلنسان آية قبل أن يكون آلة

  :أصول تخليق الحداثة

 بشرا غري هوائيلقد تقرر منذ عهد اليونان أن هوية الكائن البشري أي صفاته اليت جتعله هو ال  - 1

ال حيوانا هي بالذات خاصية العقل ومل تعمل احلداثة إال أا أورثته وليتها ما ورثته ما كان 

3بدءا كائنا ذا عقل إمنا اإلنسان أصال كائن ذو خلق،اإلنسان 
 ويقصد ذا أن احلداثة ورثت  2

االعتقاد القائل بأن العقل هو احلد الفاصل بني اإلنسان واحليوان والعقل هو أساس التمييز بينهما بينما احلقيقة 

ان الذي يفصل اإلنسان عن ال دليل يثبت أن احليوان ال عقل له ما ك" ليست كذلك إذ يقول طه عبد الرمحن

فاألخالقية  43 قخبلالتخلق احليوان العقل ما دام أن للحيوان قدرا منه قليال أو كثريا، وإمنا الذي يفصله عنه 

هي األصل الذي تتفرع عليه كل هي وحدها اليت جتعل أفق اإلنسان مستقال عن أفق البهيمة، فاألخالقية 

5أن تنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة هلذا األصل األخالقيصفات اإلنسان والعقالنية اليت تستحق 
وهذا  4

  .معناه أنه يضع األخالق يف املقام األول ومن مث العقالنية تابعة هلا فليست هي األصل

                                                           

الشيء أو مقداره، أما يف اال الفلسفي تفيد املعىن اخللقي الذي يستخف أن يتطلع لفظ القيمة يدل يف االستعمال العادي على قدر : القيم -*
11ص 2001-1إليه املرء بكليته وجيتهد يف اإلتيان بأفعاله على مقتضاه، طه عبد الرمحن، تعددية القيم، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ط  

165ص،2011، 1كة العربية لألحباث والنشر، بريوت، طالشب ،حوارات من أجل املستقبل  ،طه عبد الرمحن  - 1    
229مرجع سابق ص،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  - 2    
14املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  - 3    
املصدر نفسه الصفحة نفسها - 4    
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الفعل العقلي نفسه خلق به يرتقي هذا الكائن إىل رتبة اإلنسان مىت كان نافعا وينزل به إىل رتبة البهيمة مىت 

وهذا معناه أنه يعترب األفعال العقلية أخالقية فمىت كان هذا الفعل حسنا رفع من شأن اإلنسان  1صار ضارا،

وإذا كان هذا الفعل ضارا وقبيحا جعله يف مرتبة احليوان، فاألخالقية هي اليت حتدد إنسانية اإلنسان وهذا ينتج 

  .لعنه أن األخالق هي اليت حتدد هوية الكائن البشري وليست خاصية العق

 ال إنسان بغير أخالقمن خالل ما سبق قوله ميكن القول أن حمتوى املسلمة األوىل لألخالق اإلسالمية أنه 

: لإلنسانية حتددها األخالق ويؤكد طه عبد الرمحن بأنه ترتتب عن هذه املسلمة حقائق ثالثواملاهية احلقيقية 

كون الواحد من اجلماعة إنسانا أكثر أو أقل من أن هوية اإلنسان ليست رتبة واحدة وإمنا رتب متعددة، فقد ي

غريه فيها والثالثة أن هوية اإلنسان ليست ثابتة وإمنا متغرية، فقد يكون الفرد الواحد يف طور من أطوار حياته 

    2إنسانا أكثر أو أقل منه يف طور سواه،

ذا يؤدي حتما إىل أن وعالوة على ذلك عندما يؤكد بأن األخالقية هي اليت حتدد حقيقة اإلنسان، ه

األخالقية ترجح من العقالنية يف االختصاص باإلنسان، هذا ال يعين أبدًا التخلي عن العقالنية وإمنا هو عن 

فهناك العقالنية اردة من األخالقية وهذه اليت يشرتك " فالعقالنية حسب طه عبد الرمحن قسمني  3ختليقها 

نية املسددة باألخالقية واليت خيتص ا اإلنسان وخطأ احملدثني أم اإلنسان مع البهيمة، وهناك العقالفيها 

وملا ما كانت احلداثة بالزمن أي باآلليات وإمنا احلداثة  4محلوا العقالنية على املعىن األول وخصوا ا اإلنسان 

                                                           

231مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -  1  
147مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -   2  
231مرجع سابق ص  ،جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  ،حممد الشيخ  -  3

  

14املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  4
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أن حتد مبا يدمي القيم أي األخالق ال مبا ينشئ  بالقيم أي املقاصد واملعاين والقيم فإن األصل يف احلداثة احلقة

  1.اآلالت، أي العقل

خلق متخلق فإذا استوىف األخالق يف حياته ) بفتح اخلاء(فاإلنسان يتحدد أساسًا باألخالق، فاإلنسان 

  2.استوىف شرط اإلنسانية

  :ال أخالق بغير دين: ثانيا

بينهم العلماين الذي ال يقر إال بسلطان العقل ارد، فال والراجح أن هذه املسلمة ال تطيقها فئة من الناس من 

جمال عنده للوحي والناسويت الذي ال يقر إال بقيمة اإلنسان فال جمال عنده لأللوهية والطبيعاين الذي ال يقر 

  3.إال بالتحليل الطبيعي لألشياء

  .واألخالق حسب طه عبد الرمحن مستمدة من الدين مبعىن أا مأخوذة منه

قد ثبت أن ال إنسان بغري أخالق وأن ال أخالق بغري دين مما جيوز معه أن حندد اإلنسان بكونه الكائن احلي ف

وحىت غري املتدين، إذا ما هو فتش أمره وجد أنه يأخذ  4املتدين فاهلوية اإلنسانية تكون يف حقيقتها هوية دينية 

  5.بقيم من عنده بالدين إما مسترتا أو حمرفا أو مستبدال اإلميان املطلق

مما سبق يتضح بأن طه عبد الرمحن يؤكد بأن األخالق معيارها ومصدرها الوحيد هو الدين، فلو ال الدين ملا 

  .وجدت األخالق واألخالق يف منظوره حتتوي على قيميت اخلري والشر واخلري والشر قيمتان مصدرمها الدين

                                                           

231رجع سابق ص امل –جاذبية احلداثة ومقاومة التقليد  –حممد الشيخ  -  1
  

107مصدر سابق ص ،احلوار افقآ للفكر  ،طه عبد الرمحن  -   2  
148املصدر السابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  3

  

.نفسه الصفحة نفسها صدرامل ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  4
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موقف طه عبد الرحمن من الحداثة                              :                   ثــانـيالفصل ال  

 

- 61 - 

 

واجلدير بالذكر أن ما مسح لألستاذ طه عبد الرمحن باالنتقال من األخالق إىل الدين هو مفهوم العلو حبيث أن 

أحد املبادئ اليت قامت عليها احلداثة هو القيم املتعالية وملا أقدم أهل احلداثة على صرف هذه القيم فقد 

أن يضره األدىن وال يبقى ما  األعلى ال يأمناستبدلوا الذي هو أدىن بالذي هو أعلى، ومن يستبدل األدىن ب

ميكن أن تدعي احلداثة االختصاص به تقريرها بأن اإلنسان ابن عصره لكن اإلنسان الذي ال يتزود بأعلى 

   1.القيم ال يكون فاعال يف عصره

ل الدينيات ضف إىل ذلك أن طه عبد الرمحن يؤكد يف هذا الصدد أن املفاهيم والقيم األخالقية حتتاج إىل جما

يف احلداثة، إذن ينجر عنه أنه ال أخالق بدون غيبيات كما ال دين  املتسيناال وتستقر وهذا هو  ثبتتحىت 

وهذا يعين أن طه عبد الرمحن يربط بني األخالق والدين، فاحلداثة يف منظوره حباجة إىل  2بدون غيبيات 

أخالق الدين لنتمكن من االنتفاع منها ودرء آفاقها، فاحلداثة يف طبيعتها األوروبية غري قابلة لالندماج ضمن 

  .3نسيجنا الثقايف اللهم إال أن نبذل جهداً لتعديلها

دين؟ فإن جواب األستاذ طه عبد الرمحن هو ال مفر من التسليم بأن احليز اإلهلي هو ولئن سأل سائل ملاذا ال

  .املصدر احلقيقي للعمل بالقيمة اخللقية كما أن الفعل اإلهلي هو السبب احلقيقي للشعور ا يف الوجدان

بغي أن يرجع  طه عبد الرمحن هل ينولئن أعقب السؤال بسؤال آخر ملاذا من الدين اإلسالم بالذات، أجاب 

كل قوم إىل ما وجدوا عليه آباءهم من دين، فيقتبسون منه أخالقا يدفعون به شرور العوملة أو على العكس 

وفضال عن ذلك يؤكد طه عبد الرمحن أنه جيب وضع ممثلني لكل األقوام، ويأخذون من ديانام من  4من ذاك،

ه هو األفضل، فالدين اإلسالمي هو األصل الذي تبىن األخالق ما يواجهون به أضرار العوملة، فاإلسالم يف نظر 
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عليه األخالق ألنه الطور اخلامت من حتقق امليثاق األول أعقل األطوار مجيعا فلما كان مضمون هذا امليثاق هو 

   1.مع الطور اخلامت من أطواره إالاجلمع بني العقل والشرع مل حيصل متام هذا اجلمع 

ق الكفيلة إلصالح احلداثة ومداواة االعوجاج اخللقي الذي ناهلا وهذا ينطبق فاألخالق اإلسالمية هي األخال

  .على أصحاب الديانات األخرى

ليس  فإنه دعلى الطبيعة حد االستيا دالغربية االستياضف إىل ذلك يؤكد طه عبد الرمحن أنه لئن ادعت احلداثة 

أن اإلنسان هو سيد الطبيعة وذلك ألن سيد الشيء هو مالكه واحلال أن اإلنسان ليس  من روح احلداثة احلقة

مالك الطبيعة وإمنا هي مسخرة له، ومن مثة فإن ختليق احلداثة يعين عدم التسلط على الطبيعة وإمنا موادا حىت 

   2.تبوح له بأسرارها

له، فقد خرج من رمحها مثلما خرج من رحم فالذي ينبغي أن يعلم هو أن الطبيعة أم لإلنسان وليست أمة 

  .أمه

من خالل ما سبق قوله نستنتج أن طه عبد الرمحن يؤكد على أنه حنن مطالبون بتخليق احلداثة وبناء حداثة " 

ذات توجه معنوي نتيجة للفراغ األخالقي واالعوجاج الذي تسببت فيه احلضارة الغربية احلديثة ناهيك عن أا 

صميم وجوده األخالقي، فاحلل األنسب يف نظره أخالق اإلسالم كوا أخالق عميقة ال آذت اإلنسان يف 

لذا جيب وضع فلسفة أخالقية إسالمية جديدة تنبين على مسلمتني أساسيتني  3سطحية وشاملة ال حمدودة 

لعقل، فالعقل أوهلما ال إنسان بغري أخالق مبعىن أن األخالق هي عنوان اإلنسانية، فهي أخص باإلنسانية من ا

بغري دين تابع لألخالق فهوية اإلنسان هوية أخالقية أما فيما خيص املسلمة الثانية مضموا أنه ال أخالق 

                                                           

168مصدر سابق ص ،سؤال األخالق  ،طه عبد الرمحن  -  1  
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مبعىن أن األخالق مأخوذة من الدين عالوة على ذلك أكد على أن روح احلداثة تنفي وتستبعد استياء 

  .ذا ما يقصد به ختليق احلداثةاإلنسان على الطبيعة ألن هذه األخرية ليست ملكا ألحد، وه
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  :خالصة

لقد بسط طه عبد الرمحن نقده للحداثة الغربية يف كتابه سؤال األخالق باعتبارها حداثة وافدة جرفت         

كل العقول، حيث أكد أا حضارة ناقصة عقال وظاملة قوال ومتأزمة معرفة ومتسلطة تقنية، فاحلداثة يف منظوره 

  .مبا يضاهيه مميزا بني واقع احلداثة وروحها ال تعين تقليد الغري يف أقواله وأفعاله وإمنا تعين اإلتيان

مبدأ الرشد  والنقد والشمول ضف إىل ذلك فإن التطبيق الغريب : وروح احلداثة يف نظره تقوم على ثالثة مبادئ 

احلداثة أفضى باإلنسان إىل آفات أخالقية ال حصر هلا ومنه كانت الدعوة إىل ضرورة االشتغال على  ملبادئ

  .الفراغ األخالقيبناء حداثة ذات توجه معنوي، فاألخالق اإلسالمية هي األنسب ملداواة ختليق احلداثة و 
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  :توطئــــــــــة

احلداثة مبكانة بارزة بني مجهور الباحثني والفالسفة بشكل مكثف وجريء  إشكاليةلقد حظيت           

وبالرغم من ذلك كله، إال أننا نشهد ارتباكا يف حتديد تعريف متفق عليه فليس من السهل الوقوف على داللة 

، واحدة، وذلك كون هذا املفهوم يشمل كافة مستويات الوجود اإلنساين حيث يشمل احلداثة التقنية

، إضافة إىل اجلدل حول سياقها التارخيي، كما أن للحداثة مبادئ ...قتصادية، والسياسية والفلسفية اخل واال

  : تقوم عليها ومنه نطرح اإلشكال التايل 

  وفيما تتجلى أسسها؟ ؟ ومىت بدأت ؟ماذا يقصد باحلداثة
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  :مفهوم الحداثة وبعض المصطلحات المتعلقة بها: المبحث األول 

أكدوا أنه ليس من السهل  إذمعىن احلداثة ومن تعدد مدلوالا  ضمو غكو العديد من الدارسني من يش

فإننا سنجد يف اللغة واالصطالح  الوقوف على تعريف جامع شامل هلا ولو حاولنا استجالء مصطلح احلداثة 

  :كالتايل

  :مفهوم الحداثة لغة

إن املصطلح يف أساسه أجنيب عن اللغة العربية، أورويب املنشأ ففي اللغات األجنبية اإلجنليزية والفرنسية يقابل 

Modernism  وModernity  ومثلهما، يف الفرنسية مشتقة من الفعل حدث والكلمة يف أصلها

  .1تتعلق بالشباب واجلدة

مشتقة من   Modernitéن لفظة احلداثة العربية واللفظة العربية للحداثة تأيت أصال من حدث يف حني أ

  2.وهي الصيغة أو الشكل أو ما يتبدى به الشيء  Modeاجلذر 

  3.ومن الناحية اللغوية فان احلداثة تشري للمفهوم الزمين فيها مبعىن ما هو جديد مقابل ما هو قدمي

 االنفتاح، ويكاد يستعمل دوما مبعىن ضمين ليدل على Modernusوتقابل كلمة حديث يف اللغة الالتينية 

  4.واحلرية الفكرية ومعرفة أحداث الوقائع املكتشفة أو أحداث األفكار املصاغة وغياب الكسل والرتابة

                                                           

 م،1992، 1عدنان علي رضا النحوي، تقومي نظرية احلداثة، دار النحوي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الرياض، ط - 1
  24ص

223، صم1990 ط،مطاع صفدي، نقد العقل العريب، احلداثة وما بعد احلداثة، مركز اإلمناء القومي، لبنان، د  -2   
 ،بريوت لبنان،سالميز احلضارة لتنمية الفكر اإلمركصدر الدين القباجني، األسس الفلسفية للحداثة، دراسة نقدية مقارنة بني احلداثة واإلسالم،  -3

7، ص2010  

822، ص2001، 2أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، الد الثاين، دار عويدات، بريوت، ط -   4  
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ب التغيري ألجل التغيري وامليل إىل االهتمام باالنطباعات الراهنة بال حكم مبعىن عامي للداللة على اخلفة وح أو

   1.املاضي وبال تفكر فيهعلى 

  :ب ــ اصطالحا

تعترب كلمة حداثة، عصرنة، حتديث عن أي عملية تتضمن حتديث وجتديد ما هو قدمي لذلك تستخدم يف 

جماالت عدة لكن هذا املصطلح يربز يف اال الثقايف والفكري والتارخيي ليدل على مرحلة التطور اليت طبعت 

من مصادر متعددة  احلديثة، وعليه فمعظم احلياة احلديثة تغذت  أوربا بشكل خاص يف مرحلة العصور

كاالكتشافات العلمية ومكننة الصناعة اليت حولت املعرفة بالعلوم إىل تكنولوجيا وهذا خيلق هيئات جديدة 

  2.للبشر ويدمر القدمية ويعجل حركة احلياة ويفصل املاليني من البشر عن تارخيهم وعادام املورثة منذ األزل

  .وهذا يعين أن احلداثة تتضمن يف معناها اجلديد وجماوزة كل ما هو قدمي وموروث

إضافة إىل ذلك يتفق الغربيون على أن احلداثة هي منهج تغيريي ومذهب انقاليب يف املفاهيم واألفكار، خيتفي 

سبقته وهي ما يعربون ملناهج تغيريية حتت شعار التطور والتقدم، ويقررون أن هذا املنهج التغيريي جاء نتيجة 

عنه باهلزات احلضارية اليت غريت وبدلت يف املفاهيم واألفكار واملبادئ حىت أنتجت احلداثة بصفتها منهجا 

البد منه للتقدم والتحضر كما تعين حتمية الصراع مع القدمي، وبالتايل رفضه وضرورة التحول إىل فكر جديد 

    3.القدمي إنقاضيقوم على 

                                                           

288أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، مرجع سابق، ص -   1  
180 ص،179، ص2012، 1مة للنشر والتوزيع، األردن، طساأطفى حسيبه، املعجم الفلسفي، دار مص -   2  
122 هـ، ص1414حممد بن عبد العزيز بن أمحد العلي، احلداثة يف العامل العريب، دراسة عقدية، الد األول،  -   3  
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نصفه  العابر اجلائر وهي نصف الفن الذي يشكل األزيل الالمتغري االنتقالهي : عن احلداثة1*بودليرويقول 

اآلخر، حبيث تولد احلداثة من تقاطع الزمن واألزل من راهن يتالشى من مجال عابر سكن احلاضر كان غرضها 

     21.االعرتاف بالربهة االنتقالية بوصفها املاضي حلاضرات

مع كل البىن السائدة يف اتمع لذلك فهي تسعى دوما حنو التغيري والتبديل واخلروج عن فاحلداثة إذن تتصادم 

بأنه ذلك النمط من وعي اإلنسان املعاصر أمهية : كل ما هو منطي، ويقول تورثروب فراي عن مفهوم احلداثة

3.ةاللحاق حبركة الزمن، هذا الوعي الذي غالبا ما ينتهي باليأس لتزايد سرعة هذه احلرك
ومن خالل ما تقدم  2

 .يتضح لنا أن احلداثة عند العرب هي ثورة على كل ما هو قدمي وسائد دف التغيري والتجديد

التحديث، التجديد، : بعد تعرضنا ملفهوم احلداثة سنتطرق اآلن إىل بعض املصطلحات املتعلقة ا وهي كالتايل

  .األصالة، الثقافة

  :الـــتـحـــــــديــــــــث

  .احلديث نقيض القدمي، واحلدوث نقيض القدمه

4.وكذلك استحدثهحدث الشيء حيدث حدوثا وحداثة هو، فهو حمدث، وحديث 
3  

                                                           

والفكرية واألخالقية ووصفها بالسادية، أي مذهب التلذذ بتعذيب اجلنسيةأديب فرنسي من أبرز رموز مذهب احلداثة، نادى بالفوضى : ريدلبو * - 

 185املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص اآلخرين، مصطفى حسيبه،

18، ص2011، 1فيصل دراج، ما قبل الدولة ما بعد احلداثة، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ط - 1    
123ملرجع السابق، ص حممد بن عبد العزيز بن أمحد العلي، احلداثة يف العامل العريب، - 2    
31، ص املرجع نفسه - 3    
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أن أول من استخدمه هو شاتوبريان عام واللفظ اإلفرجني حديث نشأ يف القرن التاسع عشر وأغلب الظن 

إىل بزوغ وعي التحديث يف العصر ولقد أشار جيلسون  1850واعتربه بودلري مصطلحا جديدا عام  1848

  الوسيط على أنه يعرب عن علمانية التحديث،

  ويعين املقياس  Modusكصفة يف القرن السادس وهو مردود إىل لفظ    Modernusولقد نشأ لفظ 

  1.أو النموذج

  :اصطــــــالحـــــــــــا

املوارد يعرف هابرماس التحديث بأنه مجلة سريورات تراكمية يشد بعضها بعضا، فهو يعين بناء حتديث 

وحتويلها إىل رؤوس أموال ومنو القوى اإلنتاجية وزيادة إنتاجية العمل كما يشري إىل إنشاء سلطات السياسة 

ية وأشكال العيش املدين وعلمنة املركزية ويشكل هويات قومية ويشري أيضا إىل نشر حقوق املشاركة السياس

   2.القيم واملعايري

والتحديث هو مشروع تعميمي ومشويل وكوين يقوم على توحيد منط احلياة يف خمتلف احلضارات وذلك يعين أن 

التحديث حمدد بغاية تتمثل يف استيعاب معطيات املاضي وجتاوزها والتأقلم مع متطلبات احلاضر والتهيؤ 

  3.اجلديدة للحياةالستقبال التطورات 

  حبيث خيضع  واألخالقيةتعديل البيئة االجتماعية والرؤية املعرفية هو عملية  Modernisationوالتحديث 

  

                                                           

169، ص2007 ،مراد وهبة، املعجم الفلسفي، دار قباء احلديثة للطباعة، القاهرة، د ط  -    1 
7صدر الدين القباجني، األسس الفلسفية للحداثة، دراسة نقدمي مقارنة بني احلداثة واإلسالم، مرجع سابق، ص  -   2  
31، ص1992 د طفتحي الرتيكي، رشيدة الرتيكي، فلسفة احلداثة، مركز اإلمناء القومي، بريوت، -   3  
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    1.الواقع بأسره للقواعد واإلجراءات العامة غري الشخصية ويزداد التحكم فيه

باحلداثة الن هذه األمور إن احلداثيني حيرصون على التمسك بشعار احلديث والتحديث ويعربون عن ذلك 

تعين نقيض القدمي، فالتحديث ال يعين جتديد القدمي أو إحياء الرتاث وإمنا يعين ابتداء فكر جديد يناقض 

   2.القدمي

إذن ميكن القول أن التحديث يشكل الفاصل والقاطع مع املاضي ويهدف إىل تطوير البىن االجتماعية 

  . عداد للدخول يف جتارب جديدةواالقتصادية والسياسية ويعرب عن االست

  :التجديد

  :ـ في اللغة

  .جددمادة اللغة العربية وقواميسها  قوانني جاء يف 

مصدر اجلديد، وأجد ثوبا واستجده، صريه جديدا واملراد بالتجديد يف اللغة إعادة الشيء بعدما جدد واجلدة 

جديدا فتقادم عليه حىت بلى وخلق مث جدد خلق وبلى إىل ما كان عليه أول األمر فهو يف أول أمره كان 

  3.بإعادته إىل ما كان عليه

  :اصطالحا

يستعمل للداللة على بعض املذاهب الفلسفية لربطها مبذهب سابق حتتويه من بعض  Newلفظ جديد 

  4.اجلوانب وتبدو تعابري هذه الصورة  أكثر تداوال يف أملانيا منها يف فرنسا

                                                           

229ص 2001، 1وطيب بتزيين، آفاق فلسفة عربية معاصرة، دار الفكر، دمشق ط أبو يعرب املرزوقي -  1  
31حممد بن عبد العزيز بن أمحد العلي، احلداثة يف العامل العريب، مرجع سابق، ص  -   2  
36ص املرجع نفسه  -   3  
269أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، مرجع سابق ص -   4  
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هو إعادة الشيء وجتديده مع احملافظة على أصوله وثوابته األوىل أي أن التغيري ال ويرى احلداثيون أن التجديد 

ينال جذور الشيء وإمنا يعاد ويظاهر بلباس جديد ويقصد هنا بالتجديد التغيري غري اجلذري أي سطحي ألنه 

    1.حيافظ على أصل الشيء

و إعادة فهم الدين وجوهر التجديد التجديد ه: ويربط عبد الكرمي سروش مصطلح التجديد بالدين فيقول

يتمثل يف تقدمي فهم جديد لظاهرة الوحي تكون متناسبة مع الصور اليت حيملها اإلنسان اجلديد عن نفسه 

  2.وعن العامل احمليط به

فاحلداثيون حيرصون على متييز احلداثة عن التجديد، وعلى هذا فهم يفرقون بني التجديد واحلداثة وال يعربن 

فاجلديد معنيان زمين وهو يف ذلك آخر ما :" د إال إذا قصدوا به معىن احلداثة متاما، يقول أدونيسبالتجدي

أما احلديث فذو داللة زمنية ويعين كل ما مل يصبح عتيقا وكل ". استجد وفين أي ليس فيما أتى قبله ما مياثله

  3.حديث لكن ليس كل حديث جديد جديد ذا املعىن

  :الثقافة

  :اللغة الثقافة في

أي حيرث األرض  Coloواللفظ اإلفرجني مشتق من اللفظ الالتيين  Culture الثقافة يف اللغة الفرنسية

ويرعاها ويقول عنها شيشرون أا الطبيعة الثانية وهي ال تعين فقط الزراعة وإمنا تعين أيضا تربية اإلنسان 

ك العيادة وهي مراعاة ميول اآلهلة، واللفظ العريب الذاتية، أما الثقافة الرفيعة فهي اآلداب والعلوم وبعد ذل

مت جتاوز هذا املعىن  االعوجاجمأخوذ من تثقيف الرمح أي تسويته، يقال ثقف الرمح ويراد قومه ونفى عنه 

                                                           

37���د �ن ��د ا��ز�ز �ن أ��د ا����، ا��ر
	 ا����ق ص - 
1
  

83ــــــــ ص 79ص  2008، 1بريوت، ط ،فردين قريشي، جتديد الفكر الديين يف إيران، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  -   2  
38حممد بن عبد العزيز بن أمحد العلي، احلداثة يف العامل العريب، مرجع سابق ص -   3  
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لدى الرومان إذ هي مشتقة من كلمة الزراعة أي العناية وانتقل إىل معىن يتصل بالعقل والذوق، وكانت واردة 

قلت إىل اإلنسان عند شيشرون فقيل ثقافة النفس أي تربية النفس والعقل مث بعد ذلك امتدت باألرض مث انت

يف القرن السابع عشر إىل اإلنسان من حيث هو كائن حي يف جمتمع مث امتدت إىل اال الفلسفي يف القرن 

  1.التاسع عشر عند فيكو الذي كان يعين ا مجلة أساليب احلياة

  :اصطالحا

مث  grouth culturalفقيل منو ثقايف  1857يف قاموس أكسفورد  cultureوردت كلمة ثقافة كصفة 

ة فكلمة ثقافة يف أصلها تعين العبادة مث أصبحت ، أما يف اللغة الفرنسي1876استخدمها ماثيو ارنولد كاسم 

ون والروح، ويعرف تايلور الثقافة ادة األرض، ويف قاموس األكادميية الفرنسية الثقافة هي االهتمام بالفنتعين عب

بأا كل مركب يشمل املعرفة واإلميان واألخالق والفن والقانون وامليول األخرى لإلنسان كما يعرفها مراد وهبة 

إي رؤية مستقبلية أي وضع قادم وإذا مت متوضع الوضع القائم فإنه  إيديولوجيايف معجمه بأا يف أصلها 

  2.ملوضع قادلثقافة وهلذا فالثقافة هي متوضع وهو ا موضع قائيتحول إىل 

  ".ثقف"واحلداثة يف لسان العرب معناها احلذق يقول يف مادة 

ثقف الشيء ثَقافا وثِقافا أي صار حاذقا خفيفا ومنه املثاقفة، وال شك أن التحول الداليل يف لفظة الثقافة من 

أو مجلة النتاج الفكري والفين حلضارة بعينها قد مت حتت التأثري " مجلة املعارف املكتسبة"معىن احلذق إىل معىن 

  3.فة الغربية الوافدةأي التأثر بالثقا  Acculturationاملباشر للمثاقفة 

                                                           

   230- 229 ص مراد وهبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق ص - 1 
230املرجع نفسه، ص  -  2  
95ص 2006، 1، هرطقات عن الدميقراطية والعلمانية واحلداثة واملمانعة العربية، دار الساقي، بريوت طبيشيجورج طرا -   3  
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جند أن الكلمة تنطوي يف بعدها  cultureيف اللسان األجنيب  الثقافةإضافة إىل ذلك عندما نأخذ مفهوم 

، فهناك عملية كامنة يف املمارسة الثقافية ذاا، cultiverاالشتقاقي واازي على مدلوالت احلرث واحلصاد 

  .تقدمغايتها حصاد الوعي أو قطف مثار التحرر وال

تصبح الثقافة ذا املعىن ممارسة أو سياسة تنخرط قلبًا وقالبًا يف احلقل االجتماعي لزرع بذور املشاريع قصد 

فهي تقتضي القلب والتجديد أو احلرث والتبدبد، وعليه تصبح الثقافة يف هذا  النضاالت الريادية،حصاد مثار 

  .السياق وعاء التوعية وحقل التعبئة كما كان شائعاً يف الفرتات التحررية من ماركسية وليربالية وغريها

سلطة على ثقفت الشيء حذفته وثقفته إذا ظفرت به أو الظفر بالشيء يرتاءى يف ممارسة ال: ويقول ابن دريد 

  1.موضوع هذه السلطة

وقدرته العقلية وفضال عن ذلك قيل بأن الثقافة هي ميزة اإلنسان الذي منا باملعرفة ذوقه األديب وحسه النقدي 

وأصبحت هذه كلها صفات ثابتة فيه، ويف علم اإلنسان اختذت لفظة ثقافة معىن واسعًا جداً فأصبحت تدل 

ومل يكن أصال يف الطبيعة الفردية األوىل ذا املعىن يقابلون بني  ياالجتماععلى كل أمر أحدثه اإلنسان 

  2.الطبيعة والثقافة

 :األصالة

وتعين الثبات، واللفظ اإلفرجني   Originalitéيف اللغة مشتقة من األصل ويقابلها يف اللغة الفرنسية كلمة 

ويعين األول أو البداية وهو يوحي بأن اإلنسان  Originalisمشتق من اللفظ الالتيين  Originalأصيل 

                                                           

119-118ص 2008، 1حممد شوقي الزين، إزاحات فكرية، مقاربات يف احلداثة واملثقف، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر ط -   1  
افة عبد السالم بنعبد العايل، الغريية واآلخر، مقوالت التحاور وإمكانات اللقاء ضمن الة الفلسفية، فضاء العقل واحلرية أيس، دار الصح -  2

38السداسي األول ص 2، العدد 2007القبة    
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املبدع هو اإلنسان الذي يتميز مبجاوزة ما فعله اآلخرون، ويطلق أيضا على اجلديد أي الذي ال حياكي ما هو 

  1.سابق

جتعل اإلنسان متميزا عن غريه كونه وبناءا على هذا نستنتج أن األصالة تتضمن يف معناها اإلبداع، فاألصالة  

  .ضف إىل ذلك يعىن باألصالة الشيء الثابت مبدع

  2.واألصالة تعين أيضا التمسك باألصول واستلهامها

متضايفة ومتداخلة ) احلداثة، التحديث، التجديد، الثقافة واألصالة( وعليه ميكن القول أن كل هذه املفاهيم 

  .رىومتالزمة فيما بينها إذ ال ميكن احلديث عن الواحدة منهما يف غىن عن األخ

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  1 72أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، مرجع سابق ص -  
16ص 1991 ، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ط ،واحلداثة حممد عابد اجلابري، الرتاث  -  2  
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  :الجذور التاريخية للحداثة: المبحث الثاني

تعترب بداية احلداثة من أشد القضايا اليت دار حوهلا الكثري من اخلالف بني املفكرين، فالبعض منهم يعيدها إىل 

القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومنهم من يعيدها إىل القرن التاسع عشر نصفه األول       

  1.نصفه الثاين ومنهم من يعتقد أا ابتدأت يف أوائل القرن العشرينأو 

وهذا يعين أن هناك جدل وخالف حول ميالد احلداثة، وكان من أسباب هذا السجال واخلالف اختالف 

يف كتابه عن احلداثة يعيد جذور احلداثة إىل هؤالء جون اف رندل "مفهوم احلداثة والعصرنة وما يقصد منها 

جمرد وجود تارخيي      ) Modernity(ليست احلداثة : "يقولإذ " ماركس"و " هيغل "و" كانت" الثالثة

أو شيء يوفر الستارة اخللفية للمسرح لتاريخ األفكار ولكنها تأسيس للعالقات االجتماعية من خالل رأيني   

  2.مث يبني رندل هذين الرأيني" أو معنيني

تبني كيف بنيت هذه  يت يقيمها االجتماعيون والثاين مرتبط بسلسلةفاألول مرتبط باملؤسسات والنماذج ال

النماذج، تتطور من خالل اإلصالحات املميزة حلركة التنوير الفلسفية على أساس العقالنية واحلرية ويورد رأي  

التنوير هو حترر اإلنسان من الوصايا القائمة بداخله، إن هذه الوصايا تعين " كانط حول جذور هذا التصور

دراك والفهم دون توجيه من غريه، وهذا معناه أن التنوير شعاره من قدرته على اإلعجز اإلنسان عن االستفادة 

  .هو اجلرأة يف استخدام العقل وهو ضد العجز والكسل

  ويقول رندل ميكن أن نفهم احلداثة على أا عملية جتميع وتفاضل اجتماعي وثقايف تدفعها سلسلة 

                                                           

42 مرجع سابق 1ط ،تقومي نظرية احلداثة  ،عدنان علي رضا النحوي  -  1  
12ص ، 2ط، املرجع نفسه  -   2  
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مث يقول " وحركة التحول الدميقراطي من األحداث واحلركات وتشمل حركة التصنيع، وحركة استقالل الفن،

وهذا الفهم للحداثة يرتبط بقضية فلسفة علم اإلنسان وأصله األنرتوبولوجي ومع امتداد االجتاه العقالين "

إىل عهد التنوير عين أن رندل يعود جبذور احلداثة وهذا ي 1"والثقايف ضم النهضة وعهد اإلصالح وعهد التنوير

  .لنهضة قبل ذلكاوعهد اإلصالح قبله وعهد 

ضف إىل ذلك هناك منظور آخر يرى بأن حركة احلداثة كديناميكية تارخيية ليست وليدة القرن الثامن عشر  

أو التاسع عشر يف أوربا، بل أن جذورها تعود إىل القرن اخلامس عشر وهو القرن الذي انطلقت فيه املغامرة 

احلداثة مل حتدث يف سنة واحدة وال حىت يف قرن واحد بل الكونية  الكربى اليت ارتادا احلضارة الغربية، ف

انطلقت تدرجييا لرتسخ على كافة اجلبهات االجتماعية يف أوربا، مث لتتدفق على كافة أرجاء الكرة األرضية 

اإلصالح الديين،  يف إيطاليا 2*األساسية للنهضة األوروبية وذلك عرب املفاصل الكربى اإلسرتاتيجية 

االكتشافات اجلغرافية، الثورات العلمية يف خمتلف ااالت وخاصة جمال الفلك لكوبرنيق وغاليلو يف ميدان 

الثورة الصناعية يف اجنلرتا والثورة الفرنسية، الثورة األمريكية والثورة الروسية، الثورات  ،المارك وداروين البيولوجيا

3.ة حالياً العلمية والصناعية املتواصل
2  

وفضال عن ذلك تابع رندل فلسفة كل من كانط وهيغل وماركس لريسم مسرية تطور احلداثة ومنوها من 

جذورها حيث أكد أنه كان تفكريهم يدور حول احلرية والعقالنية حيث أقام كانط عاملني للعقل املطلق والعقل 

ا الفكر ال التجربة بينما اعتمد العملي الواقعي واعتمدت فلسفته التصور الذي يرى بأن معرفة احلقيقة مصدره

  .والعقل ارد هو اية الطبيعةهبغل علم الوجود واعترب أن العقل املطلق هو اهللا 

                                                           
1
�,�د��ن ��� ر�� ا���وي_  �  43ص,�ر
	 ���ق,1ط,! و�م �ظر��ا��دا

2 هي حركة فكرية نشأت أوال يف إيطاليا يف القرن الرابع عشر ميالدي تتسم باالهتمام باألدب والفن الكالسيكي التقليدي : النهضة األوروبية -*
الطباعة  دار الطباعة لدينا ،الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم  ،إبراهيم مصطفى إبراهيم  -)العقلي والعلمي والفين(والنشاط الفردي والذهين 

  45والنشر،اإلسكندرية د ط، د س ص
63ص 2007 ، 2دار توبقال للنشر، املغرب ط ،احلداثة وما بعد احلداثة  ،حممد سبيال  - 2    
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اعتمد علم اإلنسان ليصوغ فكره صياغة تقوم على العمل وصراع الطبقات وليضع نظرياته فقد أما ماركس 

 ره ومنهجه، ويف نفس الصدد أكد رندل على أنهاحلداثية يف النقد وليجعل اإلنسان هو اإلله اجلديد يف فك

الذاتية وهي إقامة املعتقدات على : هيغل ظل النشاط العقلي يوجه البحث من خالل فلسفتني عصر حىت

وثانيا املوضوعية وهي اعتماد املوضوعية يف البحث عن احلقيقة وطرحت العلوم اإلنسانية على أا اخلربة الذاتية 

ونشاطه وأخذ هذا البحث مسارين للبحث عن احلقيقة ، مسار ميضي إىل القرن جتسيد حقيقي للعقل 

العشرين وجيعل اللغة مركزاً هلذه العلوم ومساراً يعود به إىل اجلذور القدمية يف الوثنية اليونانية وأساطريها ويف مجيع 

   1.هذه احلاالت كانت النظرة بعيدة عن التصور اإلمياين والتوحد هللا سبحانه وتعاىل

لو أردنا أن نتبع جذور احلداثة وأفكارها لوجدناها كلها يف تاريخ اليونان والرومان، نبتت  " وعالوة على ذلك"

  2.كلها يف أحضان الوثنية وامتد أثرها يف واقع أوربا الفكري واألديب

استخدم ألول مرة يف أواخر القرن اخلامس  Modernبرماس أن مصطلح حديث إىل جانب ذلك يؤكد ها

  3.ميالدي لتمييز احلاضر الذي أصبح مسيحيا على املستوى الرمسي عن املاضي الروماين الوثين

إىل القرن الرابع عشر وأن مفهوم هور احلداثة يف التاريخ األوريب إضافة إىل ذلك يرجع جان ماري دوميناك ظ

تعمل كلمة احلياة احلديثة وقد على يد شارل بودلري حيث اعترب أول من اس 1850احلداثة مل يربز إال يف العام 

وصف ظواهرها يف شعره ويف دراساته عن الفن يف الصالونات أي معارض الفن التشكيلي اليت كانت تقام يف 

  4.الشاعر احلديثأيامه وكان يدرسها بعناية ويعتربها ظواهر جديدة أو حديثة وقد أطلق على بودلري اسم 

  إال أن بعض الباحثني يؤكدون أن مصطلح احلداثة ظهر ألول مرة يف أوربا يف إحدى االت الالهوتية 
                                                           

44مرجع سابق ص  ،2ط ،تقومي نظرية احلداثة  ،عدنان علي رضا النحوي  -   1  
88ص ، 1ط، املرجع نفسه  -   2  
   199ص 1995 ، 1ط أبو ظيب، ،ت عبد الوهاب علوب، منشورات امع الثقايف  ،احلداثة وما بعد احلداثة  ،بيرتيروكر  -3
.61، ص2008أدونيس وآخرون،احلداثة يف اتمع العريب، دار بدايات، سوريا، دط،  -   4  
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مرادفا لتعبري اآلن  احلديث تعبريبدأ يف رسالة األساقفة الوعظية املسيحية اجلامعة لشمال إيطاليا  1892عام 

للعصور الوسطى والعصور القدمية وكانت  يف أواخر القرن السادس عشر وهو يعرب عن الفرتات الزمنية التالية

 الثامن عشرالروائية حني أوستني تعرف احلديث بأنه حالة تغيري رمبا إىل األفضل لكن معاصريها يف القرن 

حيدث حداثة حداثي ليعنوا به املعاصرة لكن سرعان ما غري احلديث معناه من اآلن إىل  تعبريات استخدموا 

  . حلداثة أصبحت رمزاً للحاضر األكثر قرابةو يقصد بأن ا   1اآلن مباشر

  .1950وهنا مت اسرتجاع احلداثة كعنوان حلركة ثقافية شاملة منذ العام 

واحلداثة يف الفكر األوريب تعرفها املوسوعة الشاملة بأا تدل على التحضر وتتعارض مع كل ما هو تقليدي 

   .تارخيي بل إا تعين دولة عصرية وتقنية عصريةوهي ذا املعىن ليست مفهوم اجتماعي أو سياسي أو 

وليست هناك نظرية للحداثة بل هناك منطق للحداثة وايدولوجيا للحداثة وأن احلداثة هي وعي بعصر ما، وترد 

وهو العام الذي قامت فيه الثورة الفرنسية إال أا مل  1789املوسوعة الشاملة نشوء احلداثة األوروبية إىل عام 

ناها الكامل إال يف القرن التاسع عشر حبيث أصبحت عملية إيديولوجية واسعة، فاحلداثة يف اية تأخذ مع

القرن التاسع عشر أصبحت تفكك للبنيات وتغري وحلول وسطى ومن هنا فهي مفارقة وليست جدلية وبالتايل 

  .يري على كل ما هو ثابتطوابع التغويقصد من هذا أن احلداثة أصبحت تدعو إىل إضفاء  2فهي نزعة للتغيري،

  :ويرد مارشال برمان مفهوم احلداثة إىل اعتبارات من أمهها

 .أن احلداثة ظاهرة تفردت ا أوربا - 

 .عن حمتوى تارخيي يتلخص يف عصر النهضةانبثقت أن احلداثة  - 

                                                           

332-331 ص ص 2001 ،1شر، بريوت طعربية للدراسات والناملؤسسة ال ،الفكر العريب يف القرن العشرين  ،شاكر النابلسي  -  1  
333ص ،املرجع نفسه  -   2  
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حلقيقي والومهي واإلصالح الديين وايار الثنائية اليت اتصف ا الفكر التقليدي اليت كانت ختلط بني العامل ا

وهو ما عرف بالتحديث ويعترب بعض الباحثني الغربيني أن ماركس هو أبو احلداثة األوروبية يف الفلسفة وعلم 

على ج املاركسية يف الثورة على املفاهيم السائدة يف اتمعات والثورة إذ تسري احلداثة  1االجتماع واالقتصاد،

  2.أمور العقيدةعلى كل ما هو قدمي وأصيل وثابت من 

يف حني يعترب آخرون بودلري هو أبو احلداثة الشعرية ورمبا رامرب أكثر حداثة من بودلري وقد يكون اول شاعر 

  3.ميكن أن يطلق عليه اسم شاعر احلداثة

  :نستطيع طرح األسئلة التاليةما سبق قوله ومن خالل 

املفكرين؟  فلسفية وتبلورها كما يرى ذلك بعضهل ميكن اعتبار القرن التاسع عشر هو مبدأ ظهور احلداثة ال

بعصر األنوار كما يرى آخرون؟ أم هو القرن السابع عشر كما ترى أم هو القرن الثامن عشر وهو ما يسمى 

جمموعة ثالثة؟ أم هو قبل ذلك بدءاً من القرن اخلامس عشر والسادس عشر؟ أم أنه من غري املمكن تقدمي فرتة 

  4.لتبلور أسس احلداثة الفلسفيةزمنية باعتبارها مبدأ 

  .فاحلداثة مل تنشأ يف حلظة زمنية معينة وإمنا سامهت يف نشأا وبلورا عدة حلظات أو مراحل تارخيية

ولكن مهما يكن القول يف ذلك فإن ما بات واضحا لدى الباحثني أن احلداثة ترجع جبذورها إىل ديكارت 

وكانط يف القرنني السابع عشر والثامن عشر حىت وإن مل يكن ممكنا حتديد فرتة زمنية لنشأة احلداثة إال أنه من 

ابه مقال يف املنهج والفيلسوف نلتمس جذورها التارخيية لدى كل من ديكارت وخاصة يف كتأن املمكن 

                                                           

333مرجع سابق ص ،الفكر العريب يف القرن العشرين  ،شاكر النابلسي  -   1  
233مرجع سابق ص ،احلداثة يف العامل العريب  ،حممد بن عبد العزيز بن أمحد العلي  -   2  
62مرجع سابق ص ،تمع العريب ا يف احلداثة، أدونيس ووآخرون -   3  
29دراسة نقديه مقارنة بني احلداثة واإلسالم، مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -   4  
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احلداثة يف كتاباته  مبادئاألملاين كانط يف كتابه نقد العقل اخلالص حيث جاءت اإلشارة إىل املبدأ األول من 

وذا جعل اإلنسان  2مبعىن اعتبار الذات مركزا وحمورا ومرجعا لكل املعارف واحلقائق والقيم، 1وهو الذاتية،

كان من الضروري أن نطرح كل ما دخل عقلنا من معارف وشك يف : امل إذ يقولومالكا للعسيدا على ذاته 

ويقصد ديكارت بقوله  مجيع طرق املعلم وأساليبه واألساس الذي نريد الوصول إليه هو العقل جمردًا خالصاً،

معتمدين يف ونتحقق من صدقها عن طريق الشك تحصل عليها نهذا انه جيب علينا أن خنترب كل املعارف اليت 

  .ذلك على ملكة العقل

ويعين ذا أن الفكر هو الدليل على وجود اإلنسان، تلك هي " أنا موجودإذا أنا أفكر "إضافة إىل ذلك يقول 

حقيقة مؤكدة خرجت من ذات الفكر إذن فأنا اختذ هذه احلقيقة معيارا لكل حقيقة فكل فكرة تعرض يل مبثل 

يكون ديكارت أول من دعا بوضوح العتماد الذات باعتبارها املصدر األول هذا الوضوح اعتربها صادقة وذا 

ويقصد بذلك بان الذات هي معيار ومقياس احلقيقة احلقيقية أي الصادقة اليت ال يطرأ  3للمعرفة واحلقيقة،

العقل  عليها شك وفضال عن ذلك أشار اميانويل كانط إىل أن املبدأ الثاين للحداثة الفلسفية يكمن يف اعتماد

أن الفكر بذاته : هو املصدر الوحيد الذي نتحصل به على خمتلف املعارف إذ يقولالبشري مبعىن أن العقل 

حاصل على شرائط املعرفة وان األشياء تدور حوله لكي تصري موضوع إدراك وال يدور هو حوهلا كما كان 

دئ احلداثة وهو ما مسيناه مبدأ احلركة املعتقد من قبل، كما أن ديكارت هو الذي أسس للمبدأ الثالث من مبا

  4.الذاتية والتطور العام يف الوجود

  وانطالقا من هذا ميكن اعتبار هذين الفيلسوفني حسب ما يراه الباحثون احلداثيون أما حققا قفزة نوعية يف 

                                                           

30-29مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -   1  
37ص 2007 ، 1دار توبقال للنشر، املغرب ط ،ما بعد احلداثة  ،حممد سيال وعبد السالم بن عبد العايل  -  2  
30مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  3
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اعترب حدا الفكر العريب من خالل تأكيدمها على الذات والعقل، لقد دعي ديكارت أبو الفلسفة احلديثة و 

إىل شطرين إىل كانط الذي يشطر الفلسفة احلديثة  إضافةفاصال بني القدمي واجلديد يف تطور الفكر األورويب 

وذا ميكننا اعتبار ديكارت هو بطل  1على القرن التاسع عشر، دة سيطرتفقد أدى تفكريه إىل وجهة جدي

احلداثة ورائدها، ففلسفة ديكارت هي جتسيد للتحول الذي ميز مطلع العصر احلديث وجعل من الذات هي 

  .املركز

وإذا مضينا مع هذا التصور القائل بأن ديكارت وكانط مها رواد احلداثة الفلسفية فإن هناك  فالسفة آخرون 

وقي للمنهج احلداثي الفلسفي وكانت هلم جهود يف حتويل احلداثة من إشارات جاءت سامهوا يف وضع البناء الف

يف كلمات ديكارت وكانط إىل رسم اهليكل الكامل للمنهج احلداثي وبال شك أن فالسفة مثل هيغل 

إخل كانوا على رأس قائمة هؤالء الصناع للهيكل ...عرو وليم جيمس وجون ديوي و شاليرماخروهايد

   2.احلداثي
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الصفحة نفسها ،املرجع نفسه  -  2  
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  :األسس الفلسفية للحداثة

  :هناك ثالث أسس فلسفية للحداثة

  )اإلنسانية الذاتية، النزعة (اإلنسانويتمثل يف حمورية  :األولاألساس 

  )العقالنية(ويتعلق بالعقل احلسي باعتباره مصدر املعرفة : األساس الثاني

  .الوجودويكمن يف احلركة وقانون التطور العام يف : األساس الثالث

  :النزعة اإلنسانية -1

الذاتية ويطلق عليه الفردانية كما يطلق عليه النزعة اإلنسانية ويف مجيع هذه التعابري قد يطلق على هذا املبدأ 

  .إشارة إىل معىن واحد وهو يعين مركزية ومرجعية الذات اإلنسانية وفاعليتها وحريتها وشفافيتها وعقالنيتها

كل نظرية أو فلسفة تتخذ من اإلنسان حمورًا لتفكريها وغايتها وقيمتها العليا ويعرفها والنزعة اإلنسانية هي  

هي ذلك التأويل الفلسفي لإلنسان الذي يفسر ويقيم كلية الوجود :" هيدغر أكرب فالسفة احلداثة بقوله

تضع اإلنسان يف  أا تلك الفلسفة اليت" ، بينما كتب يف نص آخر "انطالقا من اإلنسان ويف اجتاه اإلنسان

مركز الكون عن قصد ووعي وتعتقد من خالل تأويالت ميتافيزيقية للوجود إمكانية حترير قدراته وتأمني حياته 

  2.، وعليه اإلنسان أهم كائن يف العامل الطبيعي ومعيار األشياء مجيعاً  1"واالطمئنان إىل مصريه

                                                           

40،41و ص ص 16ص دراسة نقدية مقارنة بني احلداثة واإلسالم، مرجع سابق ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  1  
10ص 2008 ، 3دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب ط ،احلداثة  ،حممد سيال وعبد السالم بن عبد العايل  -  2  
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التطور والتحضر، إنه سيد قدره معتمدا قواه وإمكاناته ومن جهة ثانية فاإلنسان ذاته هو العامل الفاصل يف 

  1.الذاتية

  :وقد حاول هابرماس تفصيل ما يعنيه هذا املفهوم بشكل أوسع يف أربع دالالت تبعا هليغل

  .وتعين أن الفرادة اخلاصة جداً هي اليت هلا احلق يف إعطاء قيمة الدعائها :الفردانية -1

  .فقط ما يبدو مربرا ومقنعاً أ العامل احلديث يتطلب تقبل الفرد ويعين أن مبد: الحق في النقد -2

  2.فمن خصائص العصور احلديثة يؤها لتقبل ما يفعله األفراد واالستجابة له: استقاللية الفعل -3

  .فمن خصائص العصور احلديثة أن الفلسفة تدرك الفكرة اليت حتتاز وعيا بذاا :الفلسفة التأملية  ذاتها -4

، األنوار، اإلصالح الديين: هيغل أن مبدأ الذاتية بدالالته املختلفة قد فرضته األحداث التارخيية الكربىويرى 

أصبح اإلميان الديين مرتبطا بالتفكري الشخصي وكان  3*الثورة الفرنسية، فمع اإلصالح الربوتستانيت لدى لوثر

صالح قام على التأكيد على سيادة الذات العامل القدسي قد أصبح واقعا مرتبط بقرارنا الشخصي فهذا اإل

ضرورة على  التقليدي قائماوأبرز قدرا على التمييز واالختيار باعتباره حقا من حقوقهاـ يف حني كان اإلميان 

حقوق اإلنسان قد  مبادئواخلضوع للقوة اآلمرة للرتاث والتقليد، كما أن الثورة الفرنسية وإعالن   اإلتباع

ويقصد من هذا أن كل 3 4مبقابل احلق التارخيي املفروض كقاعدة أساسية للدولة، الختيارافرضت مبدأ حرية 

هكذا أصبح مبدأ الذاتية مبدءًا حمددًا يف كل جماالت . هذه األحداث أكدت على أولوية الذات ومركزيتها

ة احلالية احلاضرة الفعل وحمددًا يف كل أشكال الثقافة احلديثة، فاحلق واألخالق أصبحا قائمني على اإلراد

                                                           

108م ، د ط ص د دار احلريري للطباعة، ،فجوة احلداثة العربية  ،حممود نسيم  -   1  
41مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  2  
43مصلح ديين مسيحي أملاين شهري يعد األب الروحي لإلصالح الربوتستانيت، املرجع نفسه ص  :لوثر -  *

  

23 1،2007دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، لبنان ط ،خماضات احلداثة  ،حممد سيال  -  3 
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كانت من قبل مدونة وممالة على الفرد كما أصبحت الذاتية أساس املعرفة العلمية اليت لإلنسان، يف حني أا  

بقدر ما حترر الذات العارفة والطبيعة تصبح مجلة قوانني شفافة ومعروفة من طرف  تكشف أسرار الطبيعة

  1.الذات

  :حاول شرح مفهوم النزعة اإلنسانية بأنهأما الدكتور عبد الرزاق الداوي فقد 

مبكانة ممتازة يف العامل ويف تطور التاريخ ويف سريورة املعرفة وتعتربه قادرا  باإلنسان وحتصنهكل فلسفة تم  - 1

  .على املبادرة وعلى اإلبداع

  .تؤكد على أولية الوعي واإلرادة يف كل مشروع تأسيسي - 2

  .ث عن شروط تأسيس للموضوع واملوضوعيةتنطلق من الذات والذاتية للبح - 3

تؤمن بأن املبادرات البشرية تساهم يف صناعة التاريخ وان التاريخ حيقق نوعا من التقدم وأن لذلك التقدم  - 4

  .اجتاها ومعىن مرتبطني بفعاليات وأهداف البشرية

املواقف والقرارات، فالدين  وعليه فاإلنسان أو الذات سيكون هو املرجع النهائي لكل أشكال املعرفة كما لكل

واألخالق والدولة والتاريخ واحلياة والفن واألدب واحلق والقانون وحىت الطبيعة والكون كلها جيب أن متر عرب 

  :اإلنسان وحريته ووعيه وجهده، األمر الذي نستطيع رمسه مبا يلي

 ال سلطة فوق الذات - 

 ال سعادة األمن خالل الذات - 

 فة الذاتال حقيقة األمن خالل معر  - 

                                                           

41،42ص مرجع سابق ص ،األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  1  
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اإلنسان من وجهة نظر الذاتية إىل املقدس األوحد يف الوجود فال شيء يعلو رأيه وحريته وهكذا يتحول 

حيث عاد ) موت اإلله(وسلطته وقراره فهو صانع القرار بل هو صانع احلقيقة وهذا ما دعا إىل ظهور مصطلح 

  .اإلنسان نفسه حيتل موقع اإلله بال منازع

بان احلداثة ترتبط ارتباطًا وثيقًا مببدأ الذاتية، مبعىن أن الذات أصبحت مقدسة وأصبحت مما سبق يتضح لنا 

  .املركز يف كل جماالت املعرفة

والداللة األكرب ملبدأ الذاتية تعلن على يد بعض فالسفتها أن الوجود كله ما هو إال رؤية ذاتية لإلنسان فنحن 

منا هناك تفسرياتنا وقراءاتنا للوجود أو ما يظهر على عدسة ذواتنا ال نلمس الوجود وال نراه، وليس هناك وجود إ

لى اإلطالق أي ظاهرة يف حد ذاا، مجيع الظواهر عبارة عن تأويالت وال توجد هناك ع: ال غري، يقول نيتشه

  .ويعين أن كل الظواهر ختضع لقراءة

وال إدراكا إال بالنسبة ملدرك أي البد أن كل هذا العامل ال يكون موضوعا إىل بالنسبة للذات : ويقول شوبنهور

يكون متثال، فكل شيء ينتهي أو ميكن أن ينتهي إىل العامل يرتبط حتما ذا الشرط شرط التوقف على الذات 

  2.وحتقيق الذات هو نقيض خضوع الفرد لقيم تتجاوزه  1وال يوجد إال من خالل الذات، فالعامل متثل،

  

  

  

 

                                                           

52ص ، 46ص،45مرجع سابق ص، األسس الفلسفية للحداثة  ،صدر الدين القباجني  -  1  
277ص 1997 ،الس األعلى للثقافة ،أنور مغيث  ،نقد احلداثة  ،آالن تورين  -   2  
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  :العقالنية

" فكر"و" استقال"و" تعقيل"و" عقل"وما دار مدارها من  العقالنية األساسية املالزمة للذاتية هيالسمة 

لتكن لديك الشجاعة :" وذلك من حيث أن شعار احلداثة كان بدءا" منطق"و" نظر"و" متثل"و" تفكري"و

   1"على أعمال عقلك

ت وإليه نسبت وما زال االعتقاد ذا التشاكل من مبادئ احلداثة، ذا املبدأ عرف أو العاقلية مبدأ العقالنية

إمنا احلداثة العقالنية ذلك أن هيغل رأى أن من شأن األعمال : والتناسب راسخا حىت سوى بينهما فقيل

أعمال اإلنسان احلديث ألول مرة يف تاريخ البشرية، النظر يف اآلفاق ويف نفسه إن عمل هو على إزالة غربة 

بينهما ألفة وأنسة، فعنده أن روح اإلنسان احلديث صارت تعرف باب الطبيعة البد  الذات يف الطبيعة، وخلق

أن تشتمل يف ذاا على العقل، الن اهللا إمنا خلقها عاقلة وأنشأها متعقلة، ولذلك فهي تتيقن بأا ال حمالة 

  2.متآلفة معه، وأنه البد من صاحب هلا صحبة الصاحب للصاحبواجدة نفسها يف العامل 

كذا فإنه بعد سيادة العبث والسدي وترك العامل بة للصدفة واهلوان كما كان احلال عليه يف العصور وه

الروح ينصب رايته على كل القمم ويف كل "الوسطى، ها هو العقل كما يقول هيغل يف كتابه فينومينولوجيا 

ويبسط سلطته ويتسيد حىت خيل ، وما زال اإلنسان احلديث بفعل ينظر ويتأمل "اهلاويات عالمة على سيادته

هذا مفهوم : وكأن اهللا أنشأ الشمس والقمر والنجوم والنبات نشأة جديدة ]للناس من أوائل احملدثني [

تارخيه يبدأ بديكارت ذلك انه منذ حتديد ديكارت للعقل مبا هو افكار متعقلة صار العقل العقالنية أو العاقلية 

حيدد كنه اإلنسان احلديث، وصار اإلنسان حيدد بكونه ذاتا عاقلة وكان أن حدد ليبنتنز اإلنسان مبا هو الكائن 

  وصيوغه ويعلله، فكان أن  املستعقل أي املوجود الدنيوي الوحيد الذي من شانه وحده أن يربز وجود األشياء

                                                           

24ص 2008 ، 1الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت ط ،فلسفة احلداثة يف فكر هيغل  ،حممد الشيخ  -  1  
املرجع نفسه الصفحة نفسها -   2  
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ليس بشيء أال وهو  –لى تصور ما من أمر من أمور هذا العامل فاقد ملعقوليته أي ألساس وجوده صري ع

  1.ستعقال ومنشؤهيعترب، وذاك أصل مبدأ اال

تعين إخضاع كل شيء لقدرة العقل اليت هي حبث دؤوب عن األسباب : إضافة إىل ذلك فإن العقالنية 

مث االرتباط احلميم ملبدأ السبب أو العلة ملبدأ العقل وهذا املبدأ عرب عنه ليبنتيز كذلك بصيغة والعلل، ومن 

تقول ال شيء بدون علة وبفضله يصبح كل من الواقع الطبيعي والواقع التارخيي معقوال أو عقالنيا أو قابال 

طرف العقل وعربه يتحقق للتفسري بالنسبة للذات هكذا يصبح كل شيء مفحوصا ومفهوما بل حمكوما من 

  . اإلنسان من سيادته النظرية على العامل الذي يغدو شفافا وخاليا من األسرار

هذه العقالنية احلسابية الصارمة أو األداتية سواء يف جمال املعرفة العلمية والتقنية أو يف جمال اإلدارة والتسيري هي 

نية بالسيطرة سواء تعلق األمر بالسيطرة الكوكبية قالشكل من أشكال السيطرة والقوة، ومن مثة ارتباط الع

للتقنية املنفلتة من عقاهلا أو بالنزعة الكليانية السياسية، إن العقالنية األداتية سيطرة على الطبيعة عرب السيطرة 

على اإلنسان، وسيطرت على هذا األخري عرب السيطرة على الطبيعة بواسطة التقنية، فاحلداثة يف عمقها 

     2.تندغم فيه بصورة رفيعة إدارة اهليمنة بإدارة التحرر مشروع

  

  

  

  

                                                           

25مرجع سابق ص ،فلسفة احلداثة يف فكر هيغل ،حممد الشيخ  -   1  
19مرجع سابق ص ،احلداثة وما بعد احلداثة  ،حممد سيال  -  2
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  :العدمية

شه هو أول ئإذا كان ديكارت هو أول من صاغ مبدأ الذاتية وكان لينتز أول من عرض مبدأ العقالنية فإن ني

مبادئ راسخة أي إن ما كان يف العصور السالفة " ال قيمة للقيم"من ذكر مبدأ العدمية ويقصد ذا املبدأ انه 

ثابتة ومثال عليا سامية صار مع جميء عصر احلداثة عدمًا أفقد القيم كل معىن أو حقيقة، واحلق أن حركة 

شه إىل تقرير مبدأ العدمية وكان ذلك من خالل كشفها عن أساس املثل الدينية والقيم ئالتنوير قد استبقت ني

وهي باستبانتها لذلك، مل تقم يف احلقيقة إال تك  األخالقية واملبادئ السياسية فعزا وأبانت افتها

قيمة القيم، إذن أصبحت العدمية احملجوب، وفضح املستور، نقصد امليتافيزيقا اليت تكفلت يف املاضي بضمان 

   1.دليال على افرتاس العدم لألخالق والدين

يربر ذلك مبا الحظ على الفلسفة  شه هو وصفه عدمية األزمنة احلديثة بالعدمية الناقصة وهوغري أن جديد نيت

احلديثة من حماوالت البحث عن قيم جديدة تعوض ا القيم املنهارة، نتيجة أقول عامل اآلهلة وإحساس 

شه هذا الرتدد قال إليه وحىت يتجاوز نيت اإلنسان احلديث بالتقلب والتبدل الدائمني وفقدانه ملرجع ثابت يستند

قصد تلك العدمية اليت ال حتفل بايار القيم القدمية أو تنزعج لفقداا، وإمنا هي بالعدمية الكاملة أو النشيطة ي

القيم القدمية هذا أمر غري مأسوف عليه لنضع ألنفسنا قيمًا جديدة أخرى غري تقول يف مبدئها لقد اارت 

  2.القيم امليتافيزيقية

  :ومن زاوية أخرى

قاصد الغائية الكربى اليت كانت تشد وتزيد العامل التقليدي، فنتيجة امل وانتفاء غياب املعىنيطلق على هذا املبدأ 

اكتساح ثقافة احلداثة لكل القطاعات االجتماعية، وعقلنتها لكل مستويات الوجود االجتماعي هي خسوف 
                                                           

14ص 1996 ، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان ط ،مقاربات يف احلداثة وما بعد احلداثة  -ياسر الطائري ،حممد الشيخ  -  1  
.املرجع نفسه الصفحة نفسها -  2  
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يستعمل مصطلحا آخر للتعبري عن املعاين الكربى أو بتعبري ماكس فيرب افتقاد العامل لسحره ورغم أن هيدغر 

فس الفكرة فإنه حيمل يف النهاية هذه السمة يف لفظ العدمية، ويعين ا افتقاد القيم العليا لقيمتها وغياب ن

األهداف الكربى، وانعدام اجلواب عن السؤال البسيط ملاذا؟ والعدم املعين هنا حركة تارخيية أصيلة وليست رأياً 

أخرى بل هو باألحرى يف جوهره احلركة األساسية يف هلذا الفرد أو ذاك وليس حىت ظاهرة تارخيية بني ظواهر 

تاريخ الغرب احلديث وغياب املعىن املالزم للعصور احلديثة، ليس مسة منعزلة بل هو الوجه اآلخر النتصاب 

الذاتية معيارًا ولظفر العقالنية األدبية اليت تشكل عاملًا مروضاً، والنفالت العلم التقين وحتوله غلى أداة سيطرة 

الطبيعة واإلنسان لدرجة يبدو معها أن غياب املعين ناتج عن الطابع النهائي احلاسم لبداية امليتافيزيقا  على

   1.احلديثة

ولعل النعوت اليت تطلق على عصرنا هذا، عصر املوضة، عصر الفراغ، عصر التفاهة واهلشاشة تعكس صدى 

نفسه، كما جند ذلك لدى الشاعر الفرنسي بودلري هذه السمات واليت وازت يف نشأا تبلور مفهوم احلداثة 

  ".بأا ما هو عابر وقرار وعارض"الذي يعرف احلداثة 

إال أن هذا الفراغ الناتج عن غياب املعاين الكربى غالبا ما يتم ملؤه باستكشاف تارخيي وسيكولوجي 

  . لألساطري

عدة بالسعادة واحلرية واملساواة واألبطال اليوتوبية الكربى الوا توباستثمار أقانيم جديدة كاإليديولوجيا

   2.اجلماهريني هلذا العصر كأبطال الرياضة واملوضة

  

                                                           

25مرجع سابق ص ،خماضات احلداثة  ،حممد سبيال  -  1  
26ص - 25ص نفسه املرجع  -   2  
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  :خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بناءا على ما سبق ميكن القول بأن موضوع احلداثة من املواضيع املهمة واحلساسة ذلك أنه مطروح يوميا بني 

العامل ككل وهو يشري إىل ما هو حديث ويرفض كل ما هو تقليدي ثابت وقدمي، وعليه خمتلف اتمعات ويف 

فاحلداثة مشروع يرمي إىل تطوير اتمعات يف مجيع النواحي العلمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 

نية باعتبار العقل وغريها، ومن مبادئها الذاتية حيث أصبح اإلنسان هو املركز واحملور إضافة إىل مبدأ العقال

  .مصدر كل املعارف، أما ثالث مبدأ فيطلق عليه العدمية الذي افقد القيم كل معىن كانت حتتويه
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  :ملحق

  :نبذة عن حياة طه عبد الرحمن ومؤلفاته

، متخصص يف املنطق وفلسفة اللغة واألخالق، يعد 1944من مواليد ،  طه عبد الرمحن مفكر مغريب معاصر

يف الفلسفة  أحد أبرز الفالسفة واملفكرين يف العامل اإلسالمي منذ بداية سبعينات القرن املاضي، نال إجازة

من جامعة حممد اخلامس مبدينة الرباط، واستكمل دراسته جبامعة السربون، حيث حصل منها على إجازة 

وحصل على دكتوراه السلك الثالث من جامعة تلقى دراسته اجلامعية باملغرب وفرنسا  1.ثانية يف الفلسفة

، مث على دكتوراه الدولة "الوجود  رسالة في البنى اللغوية لمبحث" ببحث عنوانه  1972السوربون سنة 

رسالة في منطق االستدالل الحجاجي والطبيعي " بأطروحة عنواا  1985من نفس اجلامعة سنة 

، أستاذ املنطق وفلسفة اللغة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حممد اخلامس بالرباط، وأحد "ونماذجه 

على   1988ز على جائزة املغرب يف العلوم اإلنسانية لسنة مؤسسي كتاب املغرب، باإلضافة إىل ذلك حائ

، له "جتديد املنهج يف تقومي الرتاث "على كتاب  1995، ولسنة "أصول احلوار وجتديد علم الكالم"كتاب 

والفلسفة  عدة مسامهات يف املؤمترات العلمية الوطنية والعربية والعاملية، وعدة دراسات ومؤلفات يف املنطق

  2:منها كتبه التالية) علم الكالم وعلم أصول الفقه والتصوف(ت واإلسالميات واللسانيا

 .1977اللغة والفلسفة  - 

 .1983املنطق والنحو الصوري  - 

 .1987يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم  - 

                                                           

1
  .22ــ �در ا�د�ن ا�����	�، ا��س ا������� ���دا�، �ر	� ���ق، ص  

  65مرجع سابق ص  –تعددية القيم  –طه عبد الرمحن   -   2
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 1989العمل الديين وجتديد العقل  - 

 1994جتديد املنهج يف تقومي الرتاث  - 

 .1995الفلسفة والرتمجة ، 1فقه الفلسفة  - 

 .1998اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي  - 

 .1999، املفهوم والتأثيل 2فقه الفلسفة  - 

 .2000حوارات من أجل املستقبل  - 

 .2000سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية  - 

 .2002احلق العريب يف االختالف الفلسفي  - 

   .تعددية القيم - 

  .2005احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري  - 

 2006) املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية(روح احلداثة  - 

 .2014بؤس الدهرانية  - 

 .2015يف أفق تأسيس ألمنوذج فكري جديد : سؤال املنهج - 

  



- 72 - 

 

المـــــراجــــعالمصــــادر و قـــائـمــــة   

:قائمة المصادر –أوال   

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب  –يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم  –طه عبد الرمحن  - 1

  .2000 - 2ط
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  .2011-  1الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت ط –حوارات من أجل املستقبل  –طه عبد الرمحن  - 6

  .2001 -1املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ط –تعددية القيم  –ن طه عبد الرمح - 7

  .، دس2املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط - جتديد املنهج يف تقومي الرتاث –طه عبد الرمحن  - 8
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1997.  

  .2013 – 1الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، لبنان ط –احلوار أفقا للفكر  –طه عبد الرمحن  -11

 -2قايف العريب، الدار البيضاء، املغرب طاملركز الث –احلق العريب يف االختالف الفلسفي  –طه عبد الرمحن  -12

2008.  

 -1معهد املعارف احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية، دم، ط –احلداثة واملقاومة  –طه عبد الرمحن  -13

2007.  



- 73 - 
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2006.  

 – 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ط -الفكر العريب يف القرن العشرين –شاكر النابلسي  .8

2001.  

اسة نقدية مقارنة بني احلداثة واإلسالم، مركز در  –األسس الفلسفية للحداثة  –صدر الدين القباجني  .9

  .2010بريوت لبنان، ,احلضارة لتنمية الفكر االسالمي

 – 1منتدى املعارف، بريوت ط –أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي  –عبد الرزاق بلعقروز  .10

2013.  

يب للحداثة وما بعد السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح، تأوالت الفكر العر  –عبد الرزاق بلعقروز  .11

  .2010 – 1احلداثة، الدار العربية للعلوم، لبنان، بريوت ط

- 1منتدى املعارف، بريوت ط - قراءات يف مشروع حممد أركون الفكري –عبد ايد خليفي وآخرون  .12

2011. 

ودية، دار النحو للنشر والتوزيع، اململكة العربية السع –تقومي نظرية احلداثة  –عدنان علي رضا النحوي  .13

 .1992 – 1الرياض    ط
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  عامة خاتمة

إن اهتمام املفكر املغريب ومؤسس الدرس املنطقي طه عبد الرمحن مبوضوع احلداثة الغربية واالنتقادات اهلامة 

الفلسفية الثقافة العربية اإلسالمية، إذ كشف عن مدى اجلرأة  يف وجهها إليها يعد من املشاريع املهمة   اليت

اليت يتمتع ا هذا الفيلسوف وعن اختالفه ومتيزه عن غريه من الفالسفة وعن مدى يقظته وشعوره خبطورة 

  .وتأزم الوضع احلضاري الذي تعيشه األمة املغربية بصفة خاصة والعربية عامة

فاحلداثة يف رأي طه عبد الرمحن تكمن يف التجديد والتغيري حيث يرفض التبعية لآلخرين وتقليدهم إما من 

جانب القول أو الفعل، وعليه فاحلداثة جوهرها اإلبداع واالبتكار الذايت، وفضال عن ذلك يؤكد طه عبد 

النظر يف هذا املفهوم حيث سعى  الرمحن على أنه ال يتعني علينا رفض احلداثة، وإمنا جيب علينا أن نعيد

جاهدا لبيان مناقضات حداثة الغرب، فاحلداثة يف منظوره مالت عن املقاصد والغايات اليت كانت تسعى إىل 

أضرت بالكيان اخللقي حتقيقها حيث أكد هذا األخري أن حداثة اآلخرين أي الغرب اليت وصفها باملادية 

يمة، وتتجلى أضرارها يف النقص العقلي إضافة إىل ذلك غلبت جانب لإلنسان وجعلته يف مرتبة أو منزلة البه

القول على حساب الفعل، حيث أطلق على ذلك بالظلم القويل، وفضال عن ذلك أكد طه عبد الرمحن أن 

احلضارة الغربية احلديثة متأزمة معرفة ومتسلطة تقنية إذ جعلت من اإلنسان جمرد أداة وظيفية خلدمة مصاحلها 

ا بدل أن جتعله سيدًا هلا جهلته عبدًا هلا، لذلك فمن الواضح أن طه عبد الرمحن آمله بشدة وأرادا مبعىن أ

الوضعية أو احلالة املزرية اليت انغمست فيها األمة العربية اإلسالمية ومفكريها الذين غرم وجرفتهم احلداثة 

تأسيس حداثة معنوية خالصة يضاهي ويناظر ا وللنهوض باألمة رأى يف أخالق الدين مسلكاً آمنا لالغربية، 

شيء الذي م احلداثة وختليص احلداثة من التوسبق لتخليص اإلنسان من أوهام ما لدى الغربيني من تقد 

تطبيق مشوه هلا وروح احلداثة ومبادئها أو أسسها اليت تكمن واقع احلداثة الغربية إذ  يعتربه  مميزا بنيوقعت فيه 

إىل العجز وعدم القدرة على اختاذ  وذلك يتجاوز حال القصور الذي يفضي باإلنسانيف مبدأ الرشد، 
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القرارات اخلاصة بالفرد دون مساعدة وإشراف الغري إىل حال الرشد الذي مييزه اجلرأة والشجاعة يف استخدام 

بالشيء، وفضال  الفهم   أو الفكر إضافة إىل مبدأ النقد الذي يبىن على تقدمي األدلة مث بعد ذلك التسليم

عن ذلك مبدأ الشمول الذي يؤكد فيه طه عبد الرمحن على ضرورة اخلروج من مضائق اخلصوصية إىل فضاء 

  .الكونية

إذن احلل يكمن يف نظر طه عبد الرمحن يف هدم واقع احلداثة الغربية اليت تسببت يف فراغ أخالقي رهيب 

  .قية بديلة حلداثة الغريواملطالبة بروح احلداثة لبناء حداثة إسالمية أخال

جلجل صوته يف حماضراته ويف األخري ميكن القول أن طه عبد الرمحن فيلسوف جمدد، وجهته التميز واإلبداع 

وأعماله لرفض التبعية والتقليد واحلث على االجتهاد لاللتحاق بالركب احلضاري ومتكني األمة اإلسالمية من  

ة نظر اإلنسان العريب الذي كان يعيش جبسده بني ديار املسلمني كيفية التفاعل مع أفكار الغري وقلب وجه

  بينما روحه وعقله يف ديار الغربيني، وذلك من خالل الكشف عن مفاسد وآفات احلداثة الغربية


