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العقل العريب وإشكاالته يف فكر فؤاد زكريا

مصطفى كمال المعاني
جامعة الّروح القدس – الكسليك

ملّخص البحث
تناول هذا البحث رؤية املفكر املصري املعاصر فؤاد زكريا إىل العقل العريب وإشكاالته، 
عارًضا ألهم آرائه، واصًفا لرؤيته التحليلية من خالل املواقف اليت يتخذها إزاء العلم، 
والغرب، والفكر العريب، فضًال عن موقفه ُجتاه التحديات املعاصرة واملستقبلية اليت تواجه 

العقل العريب.
وقد تناولت الدراسة حتليًال لرؤية فؤاد زكريا ألبرز اإلشكاليات وهي: إشكالية العالقة بني 

الدين والعلم. وإشكالية مؤامرة الغرب. وإشكالية األصالة واملعاصرة.
ج فؤاد زكريا يف دراسة العقل العريب إزاء اإلشكاليات املذكورة  وتوصلت هذه الدراسة أن 
يقوم على نقد عقالين لطريقة تفكري الذات العربية ونتائجها، أثناء تصديها لقضايا الفكر 
ا داخل ثقافته  العريب، من خالل مقارنتها بطريقة تفكري (اآلخر) الذي تناول القضايا ذا

اخلاصة، وبالنتائج اليت توصل هلا.
وقد خلصت الدراسة لنتائج ُوزعت حسب سياقها من أمهها أن العقل العريب ضمن منهج 
التحليل النقدي العقالين الذي استخدمه زكريا يُعاين من مرض املؤامرة الغربية عليه وهذا 
املرض يُبقي على ختلفه ومجوده، كما أن العقل العريب حىت يتحرر من إشكاالته ال بُدَّ له 
من األخذ بالعلمانية الفكرية ومبدأ النقد الرتاثي الشامل خروًجا من مجوده وختلفه، كما 
يدعوا زكريا لتحديد املفاهيم بشكل أفضل حىت ال تورث التضليل هلذا العقل العريب ويطرح 

مثًال مفهومي "األصالة واملعاصرة" ويستبدهلما بعد نقدمها مبفهومي "االتباع واإلبداع".
كما قّدمت الدراسة لنقد حركات اإلسالم السياسي من وجهت نظر زكريا حماولة التقيد 

باالنضباط املنهجي وااللتزام بالعنوان الرئيس للبحث.
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الكلمات المفتاحّية: فؤاد زكريا، الفكر العريب، مؤامرة الغرب، الدين، العلم، األصالة، 
املعاصرة، االتباع، اإلبداع.

مقّدمة
تناول املفكر العريب الدكتور فؤاد زكريا العقل العريب وإشكالياته (إشكالية العالقة 
بني الدين والعلم، وإشكالية األصالة واملعاصرة، وإشكالية مؤامرة الغرب)، حماوًال معاجلة 
املوضوع فكريًّا ضمن منهج حتليلي نقدي ملواقف هذا العقل إزاء طريقة التفكري العلمي، 

وما مسي بالنظام العاملي اجلديد، مستشرفًا مستقبل هذا العقل.
وتكمن منهجية دراسة العقل العريب عنده يف النقد العقالين لطريقة تفكري الذات 
العربية أثناء تصديها لقضايا الفكر العريب، من خالل مقارنتها بطريقة تفكري "اآلخر" 

ا داخل ثقافته اخلاصة. الذي تناول القضايا ذا

أوًال: رؤية فؤاد زكريا إلى العقل العربي
العقل تعريفه ومفهومه

عرف اللند العقل بأنه "ليس ملكة االستدالل واحلساب وكفى، إنه الذي يسوي 
ديكارت بينه وبني البداهة السديدة، إنه الذي يرمي إليه من يقول إن فالنًا على حق، 
حينما نقابل بني العقل (أو الرشد) واهلوى (أو الغي)، أو حينما نعرتف – يف أسف – 
بأن العقل ليس هو الذي يسوس احلب" (اللند، ١٩٧٩، ص ٥)، ويربط اللند مفهومه 
للعقل مببادئ ومعايري متيز حركته وحيويته وفًقا للمتغريات احلادثة (كاملبادئ اخللقية، 

والقيمية، واجلمالية).
ويرى الفالسفة أن العقل هو اسم مشرتك يدل على مثانية معاٍن خمتلفة؛ كالعقل 
والعقل  اهليوالين،  والعقل  العملي،  والعقل  النظري،  والعقل  املتكلمون،  يريده  الذي 

بامللكة، والعقل بالفعل، والعقل املستفاد، والعقل الفعَّال.
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أو  االنفعال  مقابل  يف  توضع  بشرية  "قّوة  هو  العقل  أن  إىل  زكريا  فؤاد  ويذهب 
العاطفة، وهي قّوة مضادة للسلطة بشىت مظاهرها، تسعى إىل التخلص من كل آثار 
التفكري األسطوري، وترتبط باجلوانب العملية (األخالقية، واالجتماعية) أو بالتناسب 

الصحيح، والعدل" (زكريا، ١٩٧٥، ص ١٦).
ومشكالت  وشؤون  أمور  عن  املتعايل  أو  اجلاف  بالعقل  ليس  ذاته  بالوقت  وهو 
الناس الواقعية، "ذلك النوع من العقل اجلاف الذي دأب الفالسفة على متجيده عصورًا 
عامل  إىل  يتطلع  معظمها  شاملة كان  فكرية  مذاهب  ظله  يف  ازدهرت  والذي  طويلة، 
اإلنسان برتفع ومشوخ" (زكريا، ١٩٧٥، ص ١٧)، بل يرى "أن العقل وإن تفاعل مع 
الواقع، فإن ذلك ال يقّلل من قيمته، بل بالعكس يكسبه قّوة ومرونة، وجيعله ُمسايرًا 
للواقع الـُمعاش، إنه العقل الذي يعرتف بالتطور والنمو يف كل ظواهر الكون، واحلياة، 
واجملتمع، ويكرس جهده من أجل كشف مسارات هذا التطور والنمو، واالهتداء إىل 
دروبه ومسالكه املعقدة، جامًعا بني الثبات والتغري يف مركب يعلو على كل تناقض"  
يف  زكريا  فؤاد  ينشدها  الذي  العقل  وظائف  هي  وهذه   ،(٥-٦ ص   ،١٩٧٥ (زكريا، 

حتديده ملفهوم العقل.

هل يقف العقل عند حدود فكرية؟
إن العقل – كما يرى زكريا – ال يقف عند املشكالت النظرية وحسب، وإمنا 
متتد حدوده لتشمل كل ما يف احلياة من تفاعالت، فالعقل عنده "ال َحيُْول بني اإلنسان 
وبني االستغراق يف حب الفن واالنفعال اخلصب باحلياة" (زكريا، ١٩٧٥، ص ٦)، 
ألنه "من الـُمَحْاِل أن يكتفي العقل بإنسان مبتور، أو إنسانّية ُأحاديَّة اجلانب" (زكريا، 

١٩٧٥، ص ٦).
ويستطرد قائًال: "إن النظم االقتصاديّة هلا تأثري يف أفكار الناس، وأن هذا التأثري 
ليس آليًّا مباشرًا، وإّمنا هو يسري يف عملّية معقَّدة غاية يف التعقيد، وال يعمل يف اجتاه 
إىل  الفكر  من  املضاد  االجتاه  يف  يعمل  أن  ميكن  بل  الفكر،  إىل  االقتصاد  من  واحد 
االقتصاد، أو من العقل إىل املادة، ومن هنا ميكننا أن نبدأ يف دراسة االجتاهات الفكريّة 
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العاّمة املرتبطة بالنظم االقتصاديّة، شريطة أن نَِعيَّ أن هذه النظم ال تستطيع أن تصب 
ا ال متلك أن تؤثر يف هذه العقول تأثريًا آليًّا  عقول الناس كلها يف قوالب واحدة، وأ

مباشرًا" (زكريا، ١٩٨٨، ص ١١).
إًذا يتجاوز العقل عند زكريا املعقول إىل احملسوس، ويتعدى حدود النظر إىل العمل، 

فضًال عن أنه ترمجة عملية النعكاسات الفكر يف الواقع.

العقالنية وارتباطها بمفهوم العقل
 ،(Rationalism) وحنن يف صدد حتديد مفهوم العقل عند زكريا يظهر مفهوم العقالنية
ولكن ماذا يعين: "اعتبار كل ما هو موجود مردود إىل مبادئ عقلية، ويقصد باملدلول 
إذا كانت  إال  الدينية،  املعاين  تقبل  عدم  مبعىن  الدين،  ضد  بالعقل  االعتداد  اخلاص 

مطابقة للمبادئ املنطقية" (رزق، ٢٠٠٠، ص ٣٢٠-٣٢١).
ويذهب زكريا إىل أن العقالنية األوروبية احلديثة تنادي بإقرار العدل، يف الوقت نفسه 
الذي تنادي فيه بتحقيق سيادة اإلنسان على الطبيعة، وإعالء حكم العقل يف العامل، 
(زكريا، ٢٠٠٠، ص ١٦). وهذه الدعوة تتفق مع ما جاء مبضمون املدلول اخلاص ملفهوم 

"العقالنية" سابق الذكر.

هل مفهوم العقل العربي يرادف مفهوم الفكر العربي؟
جمموعة  هو  عندهم  فالعقل  مرتادفني  املفهومني  أن  العرب  املفكرين  بعض  يرى 
األفكار، والتصورات، واآلراء، والنظريات اليت تعكس الواقع العريب. أما املخالفون فريون 
أن مفهوم العقل بأنه "األداة املنتجة جملموعة األفكار املكوِّنة للفكر العريب" (اجلابري،  

١٩٩٤، ص ١١-١٢).
نقّدم هنا جمموعة من التعاريف للعقل العريب لنخلص إىل تصّور عام له:

أ.  هو "الفكر بوصفه أداًة لإلنتاج النظري صنعتها ثقافة معينة هلا خصوصّيتها، 
هي الثقافة العربية بالذات، الثقافة اليت حتمل معها تاريخ العرب احلضاري 
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م املستقبلّية كما حتمل  العام، وتعكس واقعهم أو تـَُعِرب عنه، وعن طموحا
ختّلفهم  وأسباب  تقّدمهم،  عوائق  عن  الوقت،  ذات  يف  وتعرب،  وتعكس 

الراهن" (اجلابري، ١٩٩٤، ص ١٣-١٤).
حلول  ورؤى،  وآراء  أفكار  من  عنه  ينتج  وما  العرب  تفكري  "منهج  ب.  هو 
ومعاجلات، وجهات نظر، توصيات، وباجلملة: إنتاج فكري وثقايف مدون 

ميكن اإلمساك به، وحتليله، ومناقشته" (الراوي، ١٩٩٦، ص ٢٩٠).
مقومات  وهي  الدماغ،  إعمال  على  القائمة  والتفكري  الفهم  ت.  هو "أساليب 
مدى  خيتلف  تطّورات  إىل  الزمن  عرب  تتعّرض  وقد  بيولوجيًّا،  موروثة  غري 
يّتسم  عاّمة  مسات  هي  املقومات  هذه  أن  ا، كما  وثبا وعمقها،  سعتها، 
ا أغلب الناس، وال متنع من ظهور أفراد ومجاعات مبدعني ال يّتسمون 
بتلك السمات، وإمنا يعملون على سبل يف التفكري ختالف ما اعتاده الناس، 
وحتتفظ هذه السمات بظواهرها يف اجملتمعات املستقرة البعيدة عن املؤثرات 
اخلارجية، وختتل عند فقدان االستقرار أو التأثر بالتيارات األجنبية" (العلمي، 

١٩٩٦، ص ١٣-١٤).
ث.  هو "ما حيمله العقل العريب من آراء وأفكار، وتصورات، حول ذاته، وأمته، 
وواقعه، والعامل، وكل قضايا احلياة اليومية، ذات الطابع الفردي، أو اجلماعي، 
مهما كانت الثقافة اليت كونته، سواء أكانت أصلية أو مستوردة، باإلضافة 
إىل املبادئ، والقواعد، العقلية، اليت توجه النشاط واحلركة والفاعلية، سواء مت 

ذلك بشكل شعوري، أو ال شعوري" (الطريري، ٣٩٩١، ص ١٤).

مّما سبق نستنتج أمورًا أهّمها
١.  اخللط بني الفكر والثقافة وعدم التمييز بينهما فأحد املعرفني السابقني نراه 

خيلط بني املنهج التفكريي وبني اإلنتاج الثقايف يف تعريفه للعقل العريب.
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٢.  وآخر اعترب الثقافة صانعة للفكر، يف حني أن العقل هو األداة املنتجة للفكر 
ال الثقافة.

مثل  للعقل  واضح  لغوي  مدلول  عن  معربه  غري  مصطلحات  يقدم  ٣.  وثالث 
"السمات"، "املعوقات"، "األساليب"، وهذا اإلبدال غري مفيد وال يعرب عن 

شيء حمدود.
يـَُعرِّف  وكأنّه  آراء....  من  العريب  العقل  حيمله  ما  بأنّه  العقل  يعرف  ٤.  ورابع 

الشيء بالشيء نفسه، وهذا مرفوض منطقيًّا.
ومع أن فؤاد زكريا مل يقدم تعريًفا جامًعا مانًعا للعقل العريب، إالَّ أن املتتّبع لكتاباته 
يلحظ أن مفهوم العقل العريب عنده، ال يتجاوز مضمون التعريفات اليت أوردناها آنًفا، 
فهو يركز على حمورين يف تناوله؛ األّول: العقل العريب بوصفه أداًة ومنهًجا إلنتاج الفكر. 
والثاين: العقل العريب بوصفه جمموع اإلنتاج الفكري العريب. مع تأكيده املستمّر لوجود 
عالقة تالزميه بني الفكر واملمارسة يف العامل العريب، مبعىن أن هذا العقل هو عملّية أو 

نظام جيمع أداة تفكري، وإنتاًجا فكريًّا، وتطبيًقا وممارسة.

ثانًيا: العقل العربي والعلم
ضوي  التفكري العلمي الذي يدعو إليه فؤاد زكريا ويعتربه ضروريًّا لقيام مشروع 
عريب هو: "ذلك النوع من التفكري املنظم الذي ميكن أن نستخدمه يف شؤون حياتنا 
اليومّية، أو يف النشاط الذي نبذله حني منارس أعمالنا املهنيَّة املعتادة، أو يف عالقاتنا مع 

الناس ومع العامل احمليط بنا" (زكريا، ١٩٨٨، ص٥-٦).

هل يستوي مفهوم التفكير العلمي مع العلم عنده؟
حىت ُمنّيز بينهما نرج إىل تعريف زكريا للعلم فهو يقول فيه: "املعرفة املنظمة اخلاضعة 
ملناهج دقيقة" (زكريا، ١٩٧١، ص ٤٥). من هنا نلحظ أن زكريا يشرتط يف هذا التفكري 
أن يكون منظًما، وأن يُبىن على جمموعة من املبادئ اليت تطبق يف كل حلظة دون أن 
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ا شعورًا وافيًّا، مثل استحالة تأكيد الشيء ونقيضه يف نفس اآلن، ومبدأ أن لكل  نشعر 
حادث سبًبا، وأنه من احملال حدوث شيء من ال شيء (زكريا، ١٩٨٨، ص ٦). وعليه 
فهذا التفكري ليس حكرًا على العلماء، بل هو طريقة يف النظر إىل األمور، وأسلوب يف 
ا تلك العقلية املنظمة، اليت تسعى إىل التحرر من خملفات عصور  حل املشكالت، "إ
اجلهل واخلرافة، اليت أصبحت مسة مميزة للمجتمعات اليت صار للعلم فيها « تراث » يرتك 

بصماته على عقول الناس" (زكريا، ١٩٨٨، ص ٧).
وللتفكري العلمي ُأسسه الضرورية، وهي: – أوًال: األساس الرتاكمي. ثانًيا: أساس 
رابًعا:  األسباب).  عن  (البحث  التعليل  أساس  ثالثًا:  والعامودي.  األفقي  اإلضافة 

ا موضوعّية) (زكريا، ١٩٨٨، ص ٣٣-٥١). الشمولّية واليقني (ألّ

أهّمية التفكير العلمي للعقل العربي
أن  شريطة  العريب  الواقع  تغيري  يف  العلمي  التفكري  للدور  متمّيزة  أمهّية  زكريا  يويل 
يتحّول العقل العريب إىل هذا الّنوع من التفكري كما كان عليه أجدادنا، ويعرض جلانب 
من "سوء فهم" و"خوف على مناطق النفوذ" ملن حيارب هذا النوع من التفكري، حماوًال 
إزالة هذه األمور يف تناوله يقول: "إن أعظم خطأ يرتكبه املدافعون عن مبدأ معّني، أو 
عن ضرب من ضروب النشاط الروحي لإلنسان، هو أن يعتقدوا أن العلم مصدر خطر 
عليهم، ويضعوا مبدأهم أو نشاطهم الروحي يف خصومة مع العلم" (زكريا، ١٩٨٨، 
ص ١١). ويذكر خبطأ الكنيسة وموقفها من العلم يف العصور الوسطى ويضيف قائًال: 
"فاليوم ال ميلك أي شعب يريد أن جيد له مكانًا على خريطة العامل املعاصر، إال أن حيرتم 

أسلوب التفكري العلمي ويأخذ به" (زكريا، ١٩٨٨، ص ١٢-١٣).
ويطرح إشكالّية أخرى يف هذا الصدد وهي (اعتزازنا وزهونا مباضينا العلمي التليد 
ويف عني الوقت مقاومتنا احلاضرة للتفكري العلمي)، وحياول حتليلها لتفسري هذا التناقض 
واالزدواجية الصارخة فيعيد هذا ألمرين: فإما أن أولئك الذين يفخرون بعلمنا القدمي 
يفعلون ذلك من باب االعتزاز القومي، وإما تقديًسا للرتاث كل الرتاث، وكل ما خيرج 
عن هذين األمرين يستحق اإلدانة واملقاومة يف نظرهم (زكريا، ١٩٨٨، ص ٩-١٠).
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إن زكريا يدق ناقوس اخلطر فيقول: "فبقاؤنا يف املستقبل سيكون أمرًا مشكوك 
فيه، إن مل منلك نظرة علمّية وأسلوب علمي يف التفكري" (زكريا، ١٩٨٨، ص ١٦).

ُحيّدد زكريا عدًدا من العقبات اليت تقف يف طريق التفكري العلمي يف جمتمعنا العريب 
والتطّرف  والتعّصب   ،(٦٣-٧٦ ص   ،١٩٨٨ (زكريا،  واخلرافة  األسطورة  أّمهها:  ومن 
(زكريا،  والديين)  (السياسي  السلطوي  االستبداد   ،(٨٠-١٠٤ ص   ،١٩٨٨ (زكريا، 
١٩٨٨، ص ١١٧-١٢٠)، ويدعو للخروج من هذه احلالة الراهنة التوّجه إىل الّنقد 
الذايت والثورة العلمّية يف واقعنا ابتداًءا من مناهجنا التعليمّية ومرورًا بأسلوبنا العلمي املتلّبد 
وصوالً إىل شؤوننا االجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة، حّىت يكون ويتحّقق اإلبداع يف 

هذه اجملاالت كّلها (زكريا، ١٩٨٨، ص ٢٨٠-٢٩٥).
أرى أن األحكام اليت خلص هلا زكريا وأطلقها حبّق العرب واملتعّلقة مبوقفهم من 
غياب  أرى  ما  صّحة  على  للتدليل  ويكفي  ويل،  و وتثبيط  وحتامل  تسرّع  فيها  العلم 
الّشواهد الواقعّية عنده ذات الكّم امللحوظ واّليت تشّكل حالة ميكن احلكم عليها، وما 
يعانيه اجملتمع العريب يعاين منه حسب الدراسات الغربّية معظم اجملتمعات الغربّية وبشكل 
أكثر وضوًحا، وتبقى اإلرادة السياسّية هي مربط الفرس كما أرى يف رسم سياسات 

تنهض باجملتمعات ضمن خطط اسرتاتيجّية.
وأرى أن إثارة زكريا للعالقة بني العلم واحلريّة الشخصّية تشّكل أهّم القضايا اليت 
طرحها يف هذا احملور، رافًضا بعض ما ذهبت إليه االجتاهات الفكريّة اليت تسري حنو 
واملوقف  والوضعية،  والوجودية،  (اجلربية،  مثل  بينهما  عالقة  وجود  عدم  إىل  الّدعوة 
احليادي أيًضا)، وشكل العالقة اليت يقيمها زكريا بني العلم واحلريّة الشخصّية، تتمّثل 
العلم  فصفة  الشخصّية،  احلريّة  وصفيت  العلم،  صفيت  بني  جيريها  اليت  املقابلة  تلك  يف 
األوىل هي السعي التدرجيي البطيء، من أجل بلوغ احلقيقة، والصفة الثانية هي االتصال 
بالعلم  مرتبطة  تكون  ما  فبقدر  احلرية،  وكذلك  واآلخرين،  الفرد  بني  الدائم  واالرتباط 
ا أيًضا كفاح متدرج بطيء، وتضافر وتواصل مع اآلخرين من أجل  ّ ومعتمدة عليه، فإ

بلوغ هدف مشرتك (زكريا، ١٩٧١، ص ٧٧).
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العقل العربي بين اإليمان الديني والعلم
يرى زكريا أن هذه املسالة "من املسائل املتعّلقة بل املضطربة يف الذهنّية اإلسالمّية، 
وهو أمر ينبغي أن ُحيسم، لكي يلحق املسلمون بركب العصر، فكرًا وواقًعا" (زكريا، 

١٩٨٧، ص ٦٤).
 ،١٩٨٥ (زكريا،  املسلمني  املتكّلمني  عند  اإلشكالّية  هذه  لتارخيّية  زكريا  يعرض 
ا أصبحت أكثر تعقيًدا يف حاضرنا، ويُرجع ذلك لعّدة أسباب  ّ ص ١٢٨).، ُمثَّ يؤّكد أ

من أّمهها:
١.  أن استفادة العقل العريب من الفكر اليوناين الوافد مل يشكل خطورة على 
بنيَّته ألن حضارة اليونان حضارة بائدة، بينما احلضارة الغربية يف حاضرنا 
واليت تتمتع بالنمو واحلياة شكلت هاجًسا وحتديًا قائًما، ومصدرًا للتهديد 

الثقايف (زكريا، ١٩٨٥، ص ١٥٩).
٢.  إن انتاج احلضارة الغربية والذي أفضى إىل سيطرة اإلنسان على العامل من 
خالل التكنولوجيا، أثار حفيظة العقل املسلم، حني وضع أمام الفكر الديين 
اإلسالمي مشكالت أساسّية تتعّلق مبركز اإلنسان يف الكون، والعالقة بني اهللا 

واإلنسان والعامل، جعلت العقل يّتخذ مواقف متعارضة جتاه هذه القضّية.
خطرًا  تشّكل  ال  فهي  وثنيَّة  اليونانّية  احلضارة  فبينما كانت  املنتجة،  ٣.  البيئة 
على الفكر اإلسالمي أضف إىل ذلك بعدها املكاين، بينما احلضارة الغربّية 
حضارة مسيحّية حميطة بالعامل اإلسالمي وهي مساويَّة كذلك، بل وشّكلت 
حالة االستعمار الغريب للعامل اإلسالمي تأكيًدا هلذه الفكرة (زكريا، ١٩٨٥، 

ص ١٣١-١٣٣).
٤.  ما أنتجه العلم يف الغرب من نتائج ومشكالت سلبيَّة على املستوى االجتماعي 
من تفّكك األسرة، واالحنالل األخالقي، واإلدمان، جعلت العقل املسلم يقف 
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سلبّية  نتائج  من  باجملتمع  العلم  سيلحقه  ممّا  حمّذرًا  جتاهها  املتصّلب  املوقف 
(زكريا، ١٩٨٥، ص ١٣٠).

ويذهب زكريا إىل أن االّدعاء بأن العلم هو ماّدي يسلب اإلنسان روحانّيته وجيعله 
تابًعا للماديَّة الطبيعّية، اّدعاء واهن ألن يف سيطرة اإلنسان على قوانني الطبيعة وفهمها 
تورث  اليت  الفوضويَّة  من  وخروج  اإلنساين  العقل  لشأن  تعظيم  خلدمته،  وتسخريها 
اإلنسان اخلوف الدائم من الطبيعة، فهو بانتصاره على الطبيعة يُعلي من قيمة الروح على 

املاّدة، وليس كما يّدعي بعض الّدعاة بال فهم (زكريا، ١٩٨٥، ص ٥٣).
ويف إطار تشخيصه إلشكالّية "اإلميان الديين والعلم" يف العامل اإلسالمي، يُقدم 
زكريا مناذج ملواقف معاصرة من العلم تتمّثل يف ثالثة اّجتاهات: اّجتاه ميّثل حاالت التأييد 
للعلم، واّجتاه ميّثل حاالت املعارضة، واّجتاه ميّثل موقف التوفيق النظري بينهما. ُمثَّ خيلص 
بعد عرضه لالجتاهات إىل أن هلذه اإلشكالّية (الدين والعلم)، وضًعا خاصًّا يف العامل 
اإلسالمي، متخض عنه حقائق أساسّية يف اإلسالم، وأوىل هذه احلقائق تقوم على أن 
النصوص القرآنية هي كالم اهللا الذي ال يقبل التبديل والتغيري، وبالتايل فإن التفسري 
املتزّمت هلذه النصوص قد أفضى إىل عداء بني الدين والعلم، على اعتبار أن التطّورات 
العلمّية ال جتد هلا موضًعا يف هذا الّنمط من التفسري، بالرغم من وجود بعض املفّكرين 
اإلسالمّيني املستنريين الذين حياولون التوفيق اهلادف إىل تلّقي التطّورات العلمّية بأفق 
م هذه جتابه من أولئك مبوجات من املعارضة اليت قد تصل إىل َحدِّ  واسع، لكن حماوال
"التكفري" يف بعض األحيان، انطالقًا من رفضهم ملبدأ الضرورة يف تغيري بعض األفكار 

الدينّية يف ضوء املعرفة اجلديدة اليت أوجدها العلم (زكريا، ١٩٨٥، ص ١٣٨).
أّما احلقيقة الثانية، فهي عدم اعرتاف احلضارة اإلسالمّية بالّتمييز بني ما هو دنيوي 
وما هو ديين، وبالّتايل َمثَّة صعوبة يف أن يقبل العقل املسلم الطريقة اليت انتهجها الغرب 
يف التوفيق بني العلم والدين منذ عصر النهضة، ممّا جعلنا نلحظ أن احلضارة اإلسالمّية 
هامشيَّة  مكانة  إعطائه  أو  الدين،  عن  ينبثق  العلم  جتعل  أخرى كأن  طرق  إىل  تلجأ 
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بالقياس إىل الدين، أو اختبار صّحة حقائقه أو نتائجه مبقاييس دينيَّة (زكريا، ١٩٨٧، 
ص ٧٤-٧٥).

أّما احلقيقة الثالثة، فهي إشكالّية نظريّة، لكّنها على مستوى املمارسة الفعليَّة ال 
تشّكل معضلة تذكر، فأكثر األشخاص املتزّمتني يف أكثر اجملتمعات اإلسالمّية متّسًكا 
نظريًّا  يّتخذون  الذين  م  ذا وهم  الغريب،  العلم  بنتائج  وينصحون  يستعملون  بالدين، 
موقف العداوة جتاه العلم، إالَّ أن ذلك مل حيسم اخلالف حول هذه اإلشكالّية حّىت 

على الّصعيد الّنظري يف العامل اإلسالمي.
العلم  عن  للدين  غىن  ال  أنّه  باعتبار  إليه  ذهب  فيما  حسني  طه  زكريا  ويوافق 
رفض  لكّنه  للبشريّة،  السعادة  لتحقيق  يسعيان  باعتبارمها  صحيح،  بالعكس  والعكس 
احملاوالت التوفيقّية كما رفض حماوالت مصادرة أحدمها لآلخر، أو استبعاد أي منهما.

كما يّتفق زكريا مع طه حسني فيما ذهب إليه بأن اخلصومة القائمة بني الدين 
والعلم ال ترجع إىل خلل يف جوهريهما املتباينني، بل تُعزى إىل اإلسقاطات السياسّية 
اليت أوقعت العداء بني رجال العلم ورجال الّدين، وزرعت يف نفوسهم التعّصب (نصار، 

٢٠٠٠، ص ٩٨-٩٩).
أّما يف التصّدي للموقف التوفيقي فينبع من متييزه للحقائق يف كلى املنحيني، وإن 
ا،  ا من اإلميان  ظهر بينهما تآلف يف بعض األحيان، فاحلقائق الدينّية ثابته تستمّد قّو
وشاملة حتوي فصل اخلطاب يف شىت أمور احلياة، وأن اخلروج عليها أو تكذيبها من 
ا من الواقع  املنكرات اليت تستلزم الردع والعقاب، بينما احلقائق العلمّية متغّرية، وتستمّد قّو
والتجربة احلسيَّة، وهي جزئية يف نتائجها وأحكامها، والعزوف عنها، ونقدها، أو نقضها 
أمور متاحة، ما دام الناقد أو الناقض، يّتخذ االستقراء واملنهج التجرييب سنًدا له (نصار، 

٢٠٠٠، ص ١٠١).
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هل اكتفى زكريا بتحليل وعرض اإلشكالّية أم طرح حلوًال لها؟
إّن زكريا يقّدم حلوًال لإلشكالّية من خالل دعوته لتجديد الفكر الديين اإلسالمي، 
وإقامته على مبادئ تزيل اجلمود والتزمت السائد يف العقلّية اإلسالمّية املعاصرة، والتحّول 
املطلوب يف هذا الفكر قائم يف أساسه على إحداث تغيريات اجتماعّية جذريّة يف العامل 
اإلسالمي، ذلك أن السلطة الدينّية املتزّمتة إّمنا هي صورة من صور السلطة الدنيويّة 
املتسّلطة يف إدارة شؤون اجملتمع، وبالتايل تقودنا هذه إىل إشكالّية السلطة واحلريّة أو 
السلطة واملثّقف يف العامل اإلسالمي، فتحّقق ثقافة وفكر مستنريين ال يقوم إالَّ يف ظّل 
غياب مظاهر التسّلط واالستبداد اليت نالحظها يف العالقة بني أنظمة احلكم يف بالدنا 

اإلسالمّية ومثّقفيها (زكريا، ١٩٨٥، ص ١١).
ويرى زكريا أنّه ال مفرَّ "من أن يظّل اإلميان خصوصيًّا، مهما كانت قّوة سعيه إىل 
العمومّية، أّما العقل فهو القّوة الوحيدة اليت ال ميلك البشر غريها َحَكًما مشرتًكا بينهم، 
هنا كان  ومن   .(٢٨ ص   ،١٩٩٠ (األلوسي،  ا"  ذا ماهيَّته  حبكم  وشامل  عاّم  إنّه 
تغليب اإلميان على العقل يعين ضمًنا انطواء ثقافة معينة على نفسها وجتاهلها للثقافات 

األخرى، وحلقيقة االتصال التارخيي واالجتماعي بني البشر.
ويل هذه "اإلشكالّية" جاء يف عرض زكريا متناقًضا فال ُتسمى أي  وهنا أرى أن 
قضّية إشكالّية إّال إذا كانت مستفحلة ومستغرقة يف بعديها الّنظري والعملي وهذا ما 
مل يتحّقق يف مثل هذه العالقة -وباعرتاف زكريا نفسه- حيث َرىَّ أن اإلشكالّية هي 
يف البعد الّنظري هنا وليس العملي، وبالتايل تقع املسؤولّية األوىل على عاتق املتصّدرين 

للفكر العريب يف أن يقرتحوا احللول املالئمة إلزالتها.
لذا فإن أي قضّية ميكن اعتبارها قضّية هاّمة تستحّق وصفها باإلشكالّية، هي تلك 
اليت تشّكل عقبة واقعّية يف طريق الّنهوض العريب، فاجملتمعات العربّية واإلسالمّية تقف 
فعليًّا مواقف إجيابّية إزاء العلم. وليس هذا بالطبع دعوة للعزوف عن دراسة مثل هكذا 
عالقة بني الدين والعلم ولكن من األجدى أن نضع القضايا اليت جيب علينا معاجلتها 
مستوى  على  فعًال  إشكالّيات  تثري  اليت  القضايا  يف  أوًال  لنبدأ  أولويّات،  ُسلَّم  ضمن 
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الفكر واملمارسة مًعا، أّما القضايا اليت تُناقش على املستوى الّنظري فحسب، فهي من 
ا ال تعكس أثرًا يذكر على أرض الواقع، مع أن هذه العالقة  قبيل املسائل الزّائفة، ألّ
بالّذات ال تعدو أن تكون هامشّية حّىت على املستوى الّنظري، وذلك إلقرار كثري من 
مفّكرينا أن لإلميان منهج تأّملي ال صلة له من قريب أو بعيد باملناهج العلمّية القائمة 

على العقالنّية والتجريبّية.
إّن إشكالّياتنا ختتفي وراء إشكالّية أراها هي ُأسُّها أال وهي أنّنا حنمل يف عقولنا 

فكرًا، لكّننا ال نرتمجه واقًعا يف حياتنا وهذا ما يشّكل حالة االنفصام اليت نعايش.

العقل العربي والتيار اإلسالمي السياسي المعاصر
تعّددت الوصوفات اليت أُطلقت على التيار اإلسالمي السياسي املعاصر من قبل 
الديين"،  "التطّرف  عليه  أطلق  من  ومنهم  الديين"،  "التشّدد  مساه  من  فمنهم  منتقديه 
السياسي"،  "اإلسالم  تسمية  وتأيت  اإلسالمّية"...  "السلفّية  اإلسالمّية"،  "األصولّية 
تعبريًا عن هذه األفكار وهي أشهرها. وقد تصّدى زكريا ضمن مشروعه التنويري الرامي 
دعاته،  بني  متييز  دون  التيار  هلذا  اآلخر،  والرأي  الرأي  تقبل  اليت  الدميوقراطّية  لرتسيخ 
ويصف فهمي جدعان جهود زكريا التنويرية املوجهة لتدعيم الدميوقراطّية القائمة على 
التعدديّة السياسّية بقوله: "إنه يكفينا أن نقلب الّنظر يف أعمال وجهود الدكتور فؤاد 
ا – أي األعمال – تسعى  ّ زكريا....." (جدعان، ٢٠٠١، ص ١٥٦). على اعتبار أ

لتعميق مفهوم الدميوقراطّية يف الفكر والتنظري العربّيني املعاصرين.
يرى زكريا أنّه يف ضوء تقييمنا لتجارب تويل احلركات اإلسالمّية املعاصرة مسؤولّية 
هذه  جلميع  أن  خنلص  وباكستان،  والسعودية،  والسودان،  الدول كإيران،  بعض  قيادة 
احملاوالت نتائج واحدة: أنظمة للحكم تبعد كل البعد عن احلرية، والعدالة، واملساواة، 
ومجيع القيم اليت سعت إىل إقرارها كآفة الديانات، ودعا إليها الفالسفة، واملصلحون منذ 
أقدم العصور. ومع ذلك مل يُِعر دعاة تطبيق الشريعة اإلسالمّية يف بالدنا أي اهتمام 
الواقع  ضوء  يف  أهدافهم  يف  الّنظر  يعيدوا  أو  م،  خطوا يراجعوا  ومل  اإلخفاق،  لذلك 
امللموس، وهلم رد جاهز على كّل من ينبههم إىل إخفاق هذه التجارب، هو "أن هذا 
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ليس هو اإلسالم، وإّمنا هو خطأ أشخاص، وليس خطأ اإلسالم يف ذاته، ولكن هذا الرد 
حق أريد به باطل، فمن املؤّكد أن أي جتربة لتطبيق الشريعة اإلسالمّية ميكن أن ينحرف 
ا، حبيث ال يصح حتميل الشريعة أوزار التطبيق الباطل، وهذه  عن جوهر الشريعة ذا
حقيقة ال يصح أن جيادل فيها أحد" (زكريا، ١٩٨٦، ص ٧). ويتساءل زكريا فيقول: 
"أليس من الواضح أن الرجوع إىل النصوص وحدها ال يسمح على اإلطالق باحلكم على 
أوضاع جمتمع ما أو حضارة ما؟" (زكريا، ١٩٨٦، ص ٨-٩). إنّه يرى أن جتاهل هذا 
التساؤل هو ما أوقع احلركات اإلسالمّية يف خطأ فادح، حينما جعلوا النصوص وحدها 
أساًسا للحكم على موقفهم الذي يزعمون أنّه موقف اإلسالم من مشكالت اإلنسان 

الرئيسة، ويتجاهلون ما حدث بالفعل يف التاريخ.
قبيل:  من  اإلسالمي  التيار  دعاة  يطلقها  تعبريات  فهم  عن  عجزه  زكريا  يبدي 
عملّية  احلاكمّية  أن  يرى  فهو  ومكان"،  زمان  لكل  صاحل  و"اإلسالم  هللا"،  "احلاكمية 
بشريّة أّوًال وأخريًا، وأن الرجوع إىل نصوص إهلّية، ال حيول دون دخول العنصر البشري يف 
اختيار النصوص املالئمة، وتفسريها بالطريقة اليت ترضي مصاحل احلكم، فضًال عن أنّه ال 
جيوز احلديث عن حكم إهلي إّال يف عصر النبوات وحده، وطوال التاريخ الالحق الذي 
انتهى فيه ظهور الرسل واألنبياء، فإن مهّمة احلكم أصبحت بشريّة، وستظّل بشريّة حّىت 
لو كانت األحكام اليت يرجع إليها إهلّية، فأمسى املبادئ الدستوريّة ال حتول دون قيام 
حاكم طاغية باضطهاد رعّيته، ونشر الّرعب والظّلم بينهم، باملثل فإن أرفع التشريعات 
ا كما  السماويّة، ال متنع ومل متنع طوال التاريخ، من وجود حّكام مستبّدين يتالعبون 

ا على هواهم، (زكريا، ١٩٨٦، ص ١١). يشاؤون، ويفّسرو
إّن مفهوم "احلكم اإلهلي" – كما يرى زكريا – هو تعبري متناقض، ألنّه يف احملّصلة 
حكم بشري حيتمل الفشل والنجاح نسبيًّا، فهو يعتمد إىل ممارسة احلكم فعليًّا (زكريا، 

١٩٨٦، ص ١٢).
أّما عبارة "اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان"، فيشّكك زكريا بوجود نّص ديين 
تناقضني  عن  تكشف  ا  ّ أ ويرى  العبارة،  هذه  تفيدة  الذي  املعىن  هذا  حيمل  مباشر 
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أساسّيني مها: األّول يرجع إىل أن اإلنسان كائن متغّري، وبالتايل فإن األحكام اليت تنظم 
حياته متغّرية، فقد طرأت على اإلنسان تغريات أساسّية يف الزمان منذ العصر احلجري 
اجلزر  بيئة  بني  ما  املكان  يف  جوهريّة  تغريات  عليه  طرأت  الصواريخ، كما  عصر  حّىت 

االستوائّية البدائّية، وبيئة املدن الصناعّية الشديدة التعقيد (زكريا، ١٩٨٦، ص ١٢).
األرض  يف  اإلنسان  خلق  اهللا  أن  العبارة  هذه  أصحاب  يؤّكد  حيث  الثاني  أّما 
واستخلفه فيها، وكرمه على العاملني، فهل يتمشى هذا التكرمي واالستخالف مع حتديد 
تغّري  مهما  عنها  خيرج  أال  يتعني  قواعد  لإلنسان  وضع  حينما  مقدًما،  البشري  املسار 
تقّدم  مع  ألنّه  تفسري،  إعادة  إىل  حباجة  أصبحت  العبارة  هذه  فإن  وبالتايل  وتطّور؟ 
العصر، وازدياد تعقيداته وجب أن يتعاظم دور االجتهاد مع تناقص يف دور املبدأ العام 
الذي تفرضه النصوص واألصول، وهذا دور بشري عقلي ال يّتفق مع ما تريده احلركات 

اإلسالمّية من طرحها للعبارتني سالفيت الذكر.
للواقع  اهتمامها  تويل  اليت  هي  زكريا-  يرى  احلقَّة –كما  اإلسالمّية  اجلماعة  إن 
ومستقبل حاضرها فتعمل على حلِّ مشكالت حاضرها، ومواجهة حتّديات املستقبل، 
حبيث يستبعد منها ما هو دخيل، وما هو قمعي وظامل، وال تكون ذات نظرة تراجعّية 

(زكريا، ١٩٨٦، احلقيقة، ص ١٣-١٦).
ويذهب زكريا إىل أن األمة اليت يشيع بينها منط التفكري اُألحادي – كّل من ال 
املطاف  اية  يف  وزوال  يار،  ا إىل  هي  إّمنا  باطل –  وعلى  وكفرة  جهلة  معه  يّتفقون 

(زكريا، ١٩٨٦، احلقيقة، ص ١٦-١٧).
خشية  وهي  (باألسطورة)،  أمساه  ما  اإلسالمّية  احلركات  على  زكريا  ويأخذ  كما 
الغرب والصهيونّية من الصحوة اإلسالمّية، فيقول: "إن الشكل الذي اّختذته احلركات 
اإلسالمّية املعاصرة ال يلحق مبصاحل الغرب وأمريكا بالذات إال أضرارًا شكلّية ال قيمة 
هلا، أّما املصاحل احلقيقّية، فال متّسها برامج القيادات اإلسالمّية احلالّية من قريب أو بعيد" 

(زكريا، ١٩٨٦، ص ١٧-١٨).
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مع حتّفظي على ما ذهب إليه زكريا يف حتليله للحركات اإلسالمّية ونظرته إىل النّص 
الديين، إال أّنين أوافقه يف بعض مقّدماته اليت يرى فيها سبًبا لظهور إشكالّية فشل تطبيق 
األمنوذج األمثل على أيدي بعض املتنطعني باإلسالم، وكما ُتظهر األوضاع السياسّية 
احلالّية أن ما كان يظّنه زكريا ممثًال لإلسالم السياسي ظهر وجهه احلقيقي وكان يّتخذ 

من دعواه مطيًَّة أو تُقيًَّة أو خداًعا لعوام املسلمني.

ثالثًا: العقل العربي وإشكالّية مؤامرة الغرب
يطالب زكريا بضرورة حتّلي العقل العريب للنقد املوضوعي الّذايت، فهو يرى غياب 
هذه الّنزعة املوضوعّية سبًبا ملا يُعانيه العقل العريب من وهٍم وختّلف، كما يرى أن هناك 
تناسب طردي بني مدى ختّلفنا ومدى إنكارنا حقيقة هذا التخّلف حّىت يصل به الغلو 

إىل مرحلة من "املرض املزمن" املوصوف "باخلداع الذايت" (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٥).
وأرى أن زكريا يقصد "باخلداع الذايت" أن العقل العريب يصل يف ذروة تصّديه ملن 
يشري إىل حالة التخّلف والتدهور يف بالدنا إىل َحّد خيدع فيه نفسه، ويقنعها رغًما عنها 
– بدافع عاطفي – بعدم وجود هذا التخّلف والتدهور يف بالدنا، لينتقل إىل اإلنكار 
اجلازم لقول الغري الذي يصف حالتنا بالفعل، وذلك ألن الغري "غريب متآمر" حيتفظ 

بنوايا سّيئة جتاهنا.
ميثل زكريا على ذلك، بتعجبه من موقف أحد الكتاب العرب -مل يذكر امسه- عند 
 ،PAUL KINDI تناوله لكتاب "االستعداد للقرن احلادي والعشرين" ملؤّلفه بول كنيدي
حيث يصف الكاتب العريب كنيدي بدايًة بأنّه "أستاذ متعّمق، صائب الّنظر، ثاقب 
ومجيع  واهلند،  والصني  واليابان  وأوروبا  أمريكا  ألوضاع  عرض  عندما  وذلك  الفكر"، 
مناطق العامل، ليعود كاتبنا يف موضع آخر من مقالته فيتخّلى عن مجيع الّصفات الّسابقة 
لكنيدي، حينما – على حد قول زكريا – عرض املؤّلف ألوضاعنا العربّية، فقد ختّلى 
عن ُأستاذيّته، وعن منطقه، ورّمبا عن عقله، وهو ما دفع زكريا للتساؤل متعّجًبا: ما الذي 
دفع الكاتب العريب إىل أن يّتخذ من املؤّلف كنيدي موقفني متضادين؟ يُعّلق زكريا على 
ذلك بالقول: "إذا كانت املسألة، يف نظر كاتبنا العريب، مسألة خضوع مؤّلف الكتاب 
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لصور منطّية عن العرب واملسلمني سائدة يف الغرب، أو حتامًال عليهم يف وسائل اإلعالم 
الغربّية، فلدى الغرب أيًضا صور منطّية ميكن أن تؤّدي إىل الّتحامل على احلضارة اليابانّية 
أو الصينّية أو اهلنديّة؟" (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٥-٢٦). ويضيف تساؤال آخر: "هل 
حنن أخطر من هؤالء مجيًعا حّىت حيتفظ املؤّلف الكبري بُأستاذيّته مع اجلميع، ُمثَّ يدوسها 

بقدميه معنا حنن العرب بالذات؟" (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٦).
ويعقب زكريا على ما تقّدم، بأن األوصاف واألحكام اليت أوردها املؤّلف كنيدي 
يف مؤّلفه أوصاف صحيحة، فوصفه لنا بأنّنا مل نعد أنفسنا بعُد لدخول القرن احلادي 
والعشرين، وأنّنا ما زلنا يف القرن التاسع عشر يـَُعدُّ وصًفا منطقيًّا، وليس خروًجا عن وقار 
اللهجة  الشديد  واالحتجاج  االستنكار  هذا  إن  العريب.  الكاتب  يزعم  اُألستاذيَّة كما 
ينطوي –كما يرى زكريا- على قدر مذهل من الرضا عن الذات، يف وقت حنن يف 
زائف (زكريا،  جتميل  أي  دون  ا  واالعرتاف  عيوبنا،  إىل  التطّلع  إىل  نكون  ما  أحوج 
ا  ١٩٩٣، ص ٢٦). إّن ما ذهب إليه كنيدي وهو أّن املشكالت اليت خيتلف بشأ
م يف أواخر القرن التاسع عشر، هي اليت ستظّل تشغلنا  املفّكرون التنويرّيني جبميع اّجتاها
على أعتاب القرن احلادي والعشرين، بل إّن موقف الكثريين إزاء هذه املشكالت قد 
تدهور بالقياس إىل ما كان عليه يف ُأخريات القرن املاضي، ويضرب زكريا أمثلة واقعّية 
على هذه املشكالت كحجاب املرأة، وخروجها إىل العمل، واالختالف على بدايات 
الشهور القمريّة، والشك يف قيمة األجهزة واملناهج العلمّية الغربّية، وقيمة العلم ذاته، 
اية  ويضيف زكريا نظرة جديدة إىل هذه احلالة حبكمه على أفضلّية مستوانا الفكري يف 
إىل  جبديّة  يشري  زكريا –  يرى  إن كنيدي – كما  احلايل،  القرن  يف  عنه  املاضي  القرن 

ا منذ زمن (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٦). حقائق جيب أن نُقرَّ 
ويف موضع آخر من مقالة الكاتب العريب، ُيشري زكريا إىل أن كاتبنا يزداد رضاه عن 
ذاته حني يستنكر حديث كنيدي عن االنقسام بني األنظمة العربّية، رغم أن الكاتب 
العريب قد ضرب أمثلة هلذا االنقسام (كعدوان العراق على الكويت، واحلرب العراقّية 
اإليرانّية)، مع ذلك َيصُف مؤلَِّف الكتاب بأنّه يرّدد "أسطوانة مشروخة" مللنا من ترديد 

الدوائر الغربية هلا (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٧).
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وهذا ما أوصل زكريا إىل اإلشارة إىل شيوع ِمسَة الشك األبدي يف كل ما ينتمي 
لكلمة  مرادفة  "الغرب"  أصبحت كلمة  حّىت  مؤّخرًا،  العربّية  أوساطنا  يف  الغرب  إىل 

"الشيطان" (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٧).
وخيلص زكريا إىل أن هذا التوّجه الفكري العريب ضدَّ الغرب بطريقة آلية حبته، ال 
يعمل حسابًا خلصوصّية املوقف، ولطبيعة العوامل املتداخلة فيه، ويدلل زكريا على هذا 
املوقف مبثال التأييد الذي قام به الكثري من املثّقفني العرب لغزو العراق للكويت، رغم 
اعتبار زكريا معظم هؤالء املثّقفني الّنخبة اليت جتّسد الوعي الّناضج، وهذا أمر يدعو إىل 
االستغراب، واحلذر من املستقبل الذي قد نشهد فيه -كما يقول زكريا- "استعداًدا 
إلنكار طلوع الّشمس يف الصباح فيما لو جاءت هذه احلقيقة على لسان غريب" (زكريا، 

١٩٩٣، ص ٢٧).
ويرى زكريا أن فكرة مؤامرة الغرب تؤّدي يف حياتنا جمموعة من الوظائف املفيدة، 
فهي تُعفينا من مواجهة عيوبنا، وبذل اجلهد الالزم إلصالحها، حبّجة أنّنا ضحايا لتلك 
املؤامرة، وهي تعطينا إحساًسا مجيًال باألمهّية كأنّنا حنن العرب بالّذات مستهدفني على 
اعتبار أن العرب يشّكلون خطرًا مستمرًّا يُهّدد الغرب، أّما الفائدة الثالثة اليت جينيها 
العرب من فكرة املؤامرة، فهي تلك السعادة اليت جتلبها هذه الفكرة بني اجلماهري، بذريعة 
أن اخلطأ الذي حنن فيه هو خطأ الغرب املتآمر، إضافة إىل أن املثّقفني العرب املتبّنني 
لفكرة املؤامرة يقابلون باستحسان لدى اجلماهري العربّية، وبالتصفيق املنقطع النظري يف 
خمتلف احملافل الثقافّية يف وسطنا العريب، يف حني أن من حياول من املثّقفني أن يوقظ 
يف الناس روح املسؤولّية، وحيّثهم على اخلروج من أسر فكرة املؤامرة املوهومة، فإنّه يُقابل 

بشعور القلق وعدم االرتياح (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٨).
لفكرة  والمسلمون  العرب  نحن  نستسلم  أن  الضعف  مظاهر  أشد  من  إن 
تكون  إنّما  مؤامرة،  ألي  الحقيقّية  المواجهة  أن  وننسى  ضّدنا،  الغربّية  المؤامرة 
بالعمل الّشاق الّدؤوب من أجل أن نبلغ المستوى الذي نغدو فيه أنداًدا للغرب 

ثقافيًّا وعلميًّا وتكنولوجيًّا وسياسيًّا.
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إّن خطورة البقاء يف بوتقة فكرة املؤامرة هو ما جعل -كما يرى زكريا- كثري من 
دف احملافظة على  املثّقفني العرب يرجعون إىل الرتاث الستلهامه كامًال، والتمّسك به 
وحدة األمَّة عن طريق التعّلق مباضيها واالعتزاز به، وهذا اهلدف مهّم، لكّنه ال يكفي 

ليشّكل موقًفا بديًال عن رفض اآلخر(الغرب) (زكريا، ١٩٩٣، ص ٢٧-٢٩).
حضارة  ترمجوا  الذين  شجعانًا كأسالفنا  نكون  أن  ضرورة  إىل  زكريا  يدعو  لذلك 
اآلخر، رغم حداثة دولتهم، وخلوها من التجارب الفكريّة املماثلة، ومل يشّكل هلم ذلك 
ومنو  تطّور  الفكري  االنفتاح  ذلك  نتيجة  فكانت  املستورد،  الفكر  من  خوف  مصدر 
حضاري أثر على أوروبا بشكل كبري وإجيايب، يف وقت ظالمها الفكري (زكريا، ١٩٩٣، 

ص ٨٨).
وأرى أن زوال إشكالّية "املؤامرة" من الذهنيَّة والعقلّية العربّية متوّقف على عالج 
األسباب اليت أوصلت هذا العقل إىل ما وصل إليه، ولنقل جتاوزًا إن عالج هذه احلالة 
أورثت  الذي  الغرب-  مقّدمته  -ويف  الدويل  اجملتمع  ُيسّمى  ما  على  يتوّقف  املرضّية 
سياساته اخلارجّية هذه احلالة من الشعور بالظّلم جتاه قضايا العرب واملسلمني، إن الكيل 
مبكيالني هو األرضّية اخلصبة لنمو هذا الشعور، وعليه تأّسست هذه اإلشكالّية، وأرى 
أن زوال فكرة "املؤامرة الغربّية"، من العقل العريب يتوّقف على زوال فكرة "املؤامرة العربّية" 
من العقل الغريب، وهذا هو العالج الّشايف بعينه. ففكرة املؤامرة العربّية ليست متوّقفة 
على البعد السياسي بل نلحظ امتدادها حّىت على املستوى الفكري، فلو نظرنا مثًال إىل 
كتابات لورانس براون LAURENCE BROWN، بشأن اإلسالم واملسلمني فيقول: 
"إّن اخلطر احلقيقي علينا موجود يف اإلسالم، ويف قدرته على التوّسع واإلخضاع، ويف 

حيويّته املدهشة"١.
وها هو الرب مشادور ALBER MASHADOR، يتوّقع عودة اليوم الذي تصبح 
من  وصفه-  حد  -على  إليها  سيهبطون  الذين  باملسلمني،  مهّددة  الغرب  بالد  فيه 
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 ،SALAZAR السماء لغزو العامل مرّة ثانية، ويف الوقت املناسب٢. ويشاطر ساالزار
لورانس براون الرأي، حينما ذهب األّول إىل أن اخلطر احلقيقي على احلضارة الغربّية هو 

ما ميكن أن حيدثه املسلمون حني يغّريون نظام العامل.٣
وحيّذر مورو بريجر MAROW BURGAR، الغرب من املسلمني بوصفهم خطر 
حقيقي مباشر. وكذلك رفائيل بآيت RAPHAEL PATAI، يكشف لنا فكرة املؤامرة 
الغربّية يف العقل العريب حيث يُعلن أن العقل العريب والشخصّية العربّية مطبوعان بفكرة 

(.PATAI, 1983) .كره الغرب

رابًعا: إشكالّية األصالة والمعاصرة
النقد  أساسه  اإلشكالّية  هذه  جتاه  العرب  املفّكرين  من  موقًفا كغريه  زكريا  اّختذ 
العقالين هلا، فهو يرى أن صيغة األصالة هي أحدث صيغة ملشكلة طرحها العقل العريب 
على نفسه منذ بعيد، ويبدو – من وجهة نظره – أن هذه الصيغة قد راجت بعد هزمية 
ا العقل العريب لكي يفهم  يونيه ١٩٦٧م، وطرحت يف سياق مراجعة النفس اليت قام 
ِسرَّ اهلزمية، ويعتقد أن مصطلح األصالة استعمله بعض املفكرين الغربّيني املعنّيني بأمور 
العامل الثالث، يف حني أن مصطلح املعاصرة أو احلداثة، جاء على َيدِّ عامل االجتماع 
الفرنسي (جاك بريك)، وتالميذه العرب، وهم كثريون، ومعظمهم حيتل مكانة يف ثقافتنا، 
وأصبح هذا املصطلح متداوًال يف ندوات، وأعمال كثرية فكريّة وأدبّية (زكريا، ١٩٨٥، 

ص ٩٦).
ويرى زكريا أن هذه اإلشكالّية ترجع إىل القرن التاسع عشر الذي جاء لنا مبواجهة 
حضاريّة مع االستعمار من علم نظري وثقافة وعقالنّية، وأسلحة متفّوقة، ورغبة شديدة 
يف التوّسع والسيطرة على أسواق العامل، ومنذ ذلك احلني، أصبح الشغل الشاغل للعقل 
برتاثه  حيتمي  هل  املواجهة،  هذه  إزاء  عليه  يكون  أن  ينبغي  عّما  الّتساؤل  هو  العريب 
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املاضي، ويّتخذ منه درًعا يدفع عنه عوائل التيار املتدّفق من بالد غربّية متفّوقة، أم يساير 
التيار اجلديد أمًال يف أن يكون له نصيب يف ذلك التقّدم املاّدي واملعنوي الذي حّقق 
للحضارة الغربّية تفّوقًا ساحًقا على سائر حضارات العامل القدمي، فقد كانت املشكلة 
املطروحة يف صياغتها العاّمة، ويف كثري من تفاصيلها منذ ما يقرب من قرنني، حيث 
ا كانت تتباين من مرحلة إىل أخرى، غري أن املرء يعد وامهًا  أن العبارات اليت صنعت 
لو اعتقد أن نوع املفاهيم املستعملة يف طرح املشكلة، مل يكن هلا تأثري يف طريقة فهمنا 
للمشكلة نفسها، وإن املسألة كّلها جمّرد ألفاظ متباينة، تعّرب كّلها عن جوهر واحد، 
ا عن املشكلة تؤثّر إىل حد كبري يف  "فحقيقة األمر هي أن هذه األلفاظ اليت نعّرب 
بلورة تفكرينا إزاءها، وحتّدد موقفنا منها" (زكريا، ١٩٨٧، ص ٢٠-٢١) ، لذلك يرى 
زكريا أنّه من املفيد أن نرتّيث قليًال لكي حنّلل هذه الصيغة اليت أصبحت جزًءا من احلياة 
الثقافّية على مستوى العامل العريب (زكريا، ١٩٨٥، ص ٩٧)، ومن َمثَّ حاول تقدمي حتليل 
نقدي لصيغة األصالة واملعاصرة من خالل نقد أصحاب التيارات الثالثة (تيار األصالة، 

وتيار املعاصرة، وتيار التوفيق بينهما).

١. نقد القائلين باألصالة
يؤّكد زكريا أن معظم األديان تربط بني مفهوم األصالة، وفكرة الرجوع إىل اجلذور 
البعيدة يف املاضي، لكن األمر حيتاج عنده إىل وقفة متأنية، حنّلل فيها عملية العودة 
إىل املاضي، لكي يتبّني لنا إذا كانت تلك األصالة خالصة، أو فيها قدر – يزيد أو 
ينقص – من احملاكاة، وبالتايل، من االفتقار إىل األصالة (زكريا، ١٩٨٥، ص ١٠٠).

املاضي  أمهّية  على  حججهم  يف  يستندون  الرتاث  أنصار  أن  إىل  زكريا  ويذهب 
ا  العريب إىل مصادر معّينة يف الرتاث، ويؤّكدون أن املعرفة البشريّة تكمن فيها، وجيعلو
تبدو كما لو كانت قد وعت علم السابقني والالحقني، حبيث يكون من العبث حماولة 
جتاوزها، ألن كّل شئ سبق أن قيل فيها، وقد ظهرت مؤّلفات كثرية تثبت هذا، فالرتاث 
وبالّتحديد النّص القرآين حيتوي على كّل شيء، إّال أن زكريا يرى أنّه بداخل هذا التيار 
يوجد من يرفض هذا النوع من التفسري بكّل قواه، ويستنكرون بشّدة أن يكون القرآن 



مصطفى كمال المعاني٢٦

كتابًا يف علم الطبيعة أو البيولوجيا، ويؤّكدون أّن الوظيفة األخالقّية ال الوظيفة العلمّية 
هي اهلدف األساس من النصوص الدينّية، ويعتقد زكريا أن أخطر فريق ضمن هذا التيار، 
هو ذلك الفريق الذي يرفض القول بأن العلم مكتسب إنساين حبت، ذلك ألّن العقل 
يف رأيهم قاصر، وما يصل إليه اإلنسان من علم يظّل حمدوًدا، وبالتايل فإن هذا املوقف 
ا تتضّمن أهّم  ّ ا وظيفة علمّية تعليمّية، وأ ا ذا ّ لن يقبل تفسري النصوص الدينّية على أ
ما توّصل إليه اإلنسان من الكشوف واالخرتاعات، لسبب بسيط هو أن جمال العلم 

بأكمله ثانوي األمهّية يف نظره (زكريا، ١٩٨٥، ص ٣١).
ويف ضوء نزعة زكريا النقديّة يرى أن هذه النظرة إىل الرتاث لدى العقل املسلم هي 
ا ترفض  نظرة ال تارخيّية، وهي من أوضح مظاهر التخّلف الفكري يف بالدنا، ذلك ألّ
النظر إىل عصرنا من خالل منطقه اخلاص، وحناول أن تفكر فيه مبنطق أصبح يف ذمة 
التارخيي  للسياق  إنكارها  يف  وهي  عندئٍذ،  به  يّتصف  الذي  اجملد  مهما كان  التاريخ، 
الذي ظهر فيه ذلك الرتاث، ترتكب أخطاًءا فادحة حّىت يف حّق الرتاث ذاته، فمن 
املستحيل مثًال أن تكون نظريّات الفيزياء احلديثة قد ظهرت يف العصور الوسطى العربّية، 
ألن ظهورها يف العصر احلديث كان مرتبطًا بتطّورات طويلة مل يكن هلا نظري يف أي 

عصر سابق (زكريا، ١٩٨٥، ص ٣٣).
ويصل زكريا إىل نتيجة مؤداها أن أصحاب الدعوة إىل العودة إىل الرتاث (مغرتبون)، 
ويتساءل فيقول: "كيف تتحّقق األصالة بالعودة إىل الرتاث يف حني أن احلضارة الغربّية 
ا؟"  ا أو ال نأخذ  ا حتيط بنا من كل جانب، وليس علينا أن خنتار أن نأخذ  مبؤثرا

(زكريا، ١٩٨٥، ص ٤١).
املفهوم  هلذا  آخرين  معنيني  زكريا  يطرح  األصالة  ملفهوم  نقده  سياق  نفس  ويف 
أّولهما: مفهوم زمين؛ ويعين به العريق، املمتد جذوره يف املاضي، مثل (فرس أصيلة) 
(عائلة أصيلة) ويف هذا املعىن ال تكون األصالة نقيًضا للمعاصرة. وثانيهما: وهو مفهوم 
ال زمين، ويعين الصدق مع النفس، أو التعبري احلقيقي عن الذات، مثل (أصالة العاطفة)، 

(أصالة الشاعر)، وهذا أيًضا ال يتعارض مع املعاصرة (زكريا، ١٩٨٥، ص ٩٧-٩٨).
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٢. نقد القائلين بالمعاصرة
جيمل موقف زكريا النقدي للمعاصرة ذات املوقف من األصالة، إذ يرى أن أصحاب 
ويتجاهلونه،  الرتاث،  مع  التعاطي  يرفضون  الذين  هم  – املعاصرة –  التسمية  هذه 
ويّتجهون حملاكاة النموذج الذي أحرز تقّدًما يف جمتمعات أخرى، كالنموذج الرأمسايل 
أو االشرتاكي، وال يعيب على االقتباس من اآلخر لكّنه يف الوقت عينه ينتقد حماكاته 
م ال  ذا مغرتبون أيًضا ألن لغتهم ومعطيا "الببغائّية" (زكريا، ١٩٨٥، ص ٨٩)، وهم 
م بشيء، بل إن موقفهم هذا يعطي خصومهم الفرصة  متت إىل واقعهم وال إىل جمتمعا

ألن يّتهموهم بالعمالة (زكريا، ١٩٨٥، ص ٩٩).
إّن انتقاد زكريا لألمنوذج الرأمسايل يكمن فيمن ينادون به فهم إّما ذو مصاحل ماّدية 
أو أهواء تفلتّية شهوانّية وانبهاريّه ليس إّال، مع فرادة هذا األمنوذج يف نظر زكريا، إّال 
بدعمه  أنّه  ويذكر  الصالحّية،  واستحالة  له  احملاكاة  صعوبة  إىل  العريب  العقل  ينّبه  أنّه 
"إلسرائيل" يبقي على ختّلفنا باإلضافة ألهدافه االستعماريّة وعلى رأسها البرتول العريب.
تقّدمهم  يف  ال  الغرب  حياكون  م  ألّ املعاصرة،  أصحاب  ينتقد  زكريا  وإذا كان 
العلمي، ولكن يف تقليد الكثري من اجلوانب السلبّية عندهم، إّال أنّه يّتفق مع أصحاب 
املعاصرة يف موقفهم جتاه الرتاث فيقول: "إن نقاد الرتاث يّتهمونه بأنّه حافل بالعناصر 
 ،١٩٨٥ (زكريا،  األسطوريّة"  واألفكار  بالغيبّيات  حيتشد  وبأنّه  اخلرافّية،  أو  الالعقلّية 
ص ٢٨)، ولكّنه خيالفهم يف اعتبار الرتاث فاسًدا وهو يرى أن هذه األمور مل متنع الفكر 

األورويب من أن يصل إىل ما وصل إليه من تقّدم.
إّن من حّق اإلنسان – كما يرى زكريا – أن يشري إىل عيوب الرتاث وينبه إىل 
ا وحدها، حيث أن نظائرها  طريق التغّلب عليها، ولكن ليس من حّقه أن يربط ختّلفنا 
كانت موجودة يف الغرب ولكّنها مل متنعه من بلوغ الفكر احلُّر، والتقّدم يف شىت امليادين.
إّن مقارنة الرتاث باحلاضر واالعتقاد بأنّه قّوة حيَّة ينبغي الدخول معها يف معركة، 
يُقارن  أن  ميكن  وال  تارخيّية،  قيمة  فهي  قيمة  له  إذا كان  الرتاث  ألن  جسيم،  خطأ 

باحلاضر، ألن احلاضر هو الواقع احلقيقي (زكريا، ١٩٨٥، ص ٣٨).
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يظهر أن زكريا أقرب إىل املعاصرة منه إىل األصالة، وهذا يّتضح من دعوته تأصيل 
واالزدهار،  التقّدم  إلحراز  العلماين كأساس  االّجتاه  وتأصيل  احلديث،  العلمي  الفكر 
ويف رأيه، تبدأ النهضة احلقيقّية يف جمتمعنا عند فصل الدين عن السياسة، فيجب على 
املثّقفني أن يكونوا مثل املعتزلة والفارايب وابن رشد وابن اهليثم حيث أن هذين األخريين 
(زكريا،  للسلطة"  الكامل  واخلضوع  للنّص،  احلريف  التقّيد  أنصار  "ضدَّ  معارك  خاضا 

١٩٨٥، ص ٧٣).
وخالصة القول إن زكريا يرى أن العلمانّية مهما تعّمقت يف الرتاث، تبقى تضعه 
تقع  ال  وهي  معامله،  حّددت  اليت  واملكان  الزمان  بظروف  وتربطه  التارخيي،  إطاره  يف 
أبًدا يف خطأ االستعاضة عن احلاضر مهما كان هزيًال بالنسبة للماضي، ومهما كان 
هذا األخري جميًدا، ولذلك كان موقف العلمانّية حيال الرتاث جامًعا بني احلفاظ عليه 
وجتاوزه، وأن الرتاث ال ُيصان وال حيفظ إالَّ من خالل عملّييت النقد والتجاوز (زكريا، 

١٩٨٥، ص ٧٤).

٣. نقد القائلين بالتوفيق
يذهب زكريا إىل أن التوفيق بأخذ من هنا وهناك أي من املاضي واحلاضر أمر ال 
يستوي لوجود متضادات كثرية، ومن َمثَّ فزكريا يّتفق مع ما ذهب إليه حممود أمني العامل، 
حني قال عن معادلة زكي جنيب حممود التوفيقية: "إن هذا التوفيق كان تلفيقيًّا، ومل يكن 
قط إبداًعا وتركيًبا، وكان حاصل مجع كمي ساكًنا، وقشريًا وبرامجاتيا" (العامل، ١٩٩٨، 

ص ٣١٢-٣١٣).
لنحّقق  الرتاث  من  نأخذ  أن  جيب  "ماذا  وهو  اجلابري  تساؤل  مع  يّتفق  كما 
لفكرنا « األصالة »، أو من الفكر األورويب لنضمن له « املعاصرة »؟" (اجلابري، ١٩٩٢، 
ص ٦٠). وقد خلق هذا التساؤل – كما يقول – "أمرًا مسكوتًا عنه، سكوتًا كّليًّا 
ال جزئيًّا هو أن غياب اآلخر شرط لنهضتنا، وهذا اآلخر، يقدم حيًنا على أنّه الغرب 
ككّل، وحيًنا على أنّه الرتاث ككّل، وحيًنا على أنّه جزء من هذا ومن ذاك" (اجلابري، 
١٩٩٢، ص ٦١)، وبالتايل فهو يقّرر أن العرب ليس مبقدورهم ممارسة األصالة وال 
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املعاصرة، وليس باستطاعتهم جتديد فكرهم، وال تشييد حلمهم يف النهضة، ما داموا 
حمكومني بسلطة أمنوذج -السلف- سواء أكان الرتاث، أو الفكر املعاصر، أو شيًئا 

منهما (زكريا، ١٩٨٧، ص ٣٢).

االتباع واإلبداع
يعرض زكريا مفهوم (االتباع واإلبداع) بديًال للتقابل املضلل بني مفهومي األصالة 
واملعاصرة، ألن املفهوم الذي يطرحه يرى فيه زكريا ختلًصا من مظاهر التناقض بني املعىن 
الزمين، واملعىن التقدميي، ألنّه يستبعد اإلشارة إىل الزمين، أو على األقل يتخّطى حدوده، 
ذلك ألن اتباع منط غريب، أو تقليد حضارة متفّوقة بغري متييز أو إعمال للفكر، هو 
مظهر واضح من مظاهر التخّلف، ولكن جيب أن ننبه إىل أن هذا النوع من االتباع 
ميكن أن ينطبق على مسايرة املاضي مثلما ينطبق على حماكاة مناذج احلاضر، ويؤّدي يف 

كلتا احلالتني إىل مناذج سلبية (زكريا، ١٩٨٧، ص ٢٣).
وفي الختام: أرى أن فؤاد زكريا قد تناول العقل العريب وإشكاالته ضمن منهجّية 
هذا  طرح  يف  سبقوه  ملن  وّجهت  اليت  االنتقادات  أهّم  جتاوز  حماوًال  عقالنّية،  نقديّة 
املوضوع، مقّدًما حلوًال لبعض هذه اإلشكالّيات دومنا إمهال للرتاث وال للحاضر املعاش، 
حضاريًّا  العربّية  للّذات  لتنمية  سعى  لكّنه  والرد،  لألخذ  مفتوًحا  هذا  جهده  ويبقى 
باالندماج مع حضارة اآلخر، متجاوزًا سبق الوهم إىل العكس، الذي أوقعت به كثري 

من املفاهيم اليت اعتاد املفكرون استخدامها يف هذا اجملال.
ويبقى أن ننّوه إىل أن زكريا قد وقع مبا وقع به غريه من كبار املفّكرين العرب حينما 
تناولوا العقل العريب بإشكالّيات هي أكثر تالصًقا وتالقًيا مع العقل اإلسالمي وليس 
العقل العريب، لذلك أرى من الدقة أن نتناول ما خيّص العقل العريب بالّتحديد بشكل 

جامع مانع حّىت تكون دراساتنا موضوعّية ورصينة وتؤّدي لنتائج مفيدة.
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