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األخالق في الحداثة من النطاق الثانوي
إلى النطاق المركزي
مقاربة وائل ح ّلاق
Ethics in Modernity:
From a Secondary to a Central Domain,
in Wael Hallaq's Approach
الفرضية األســاسـ ّـيــة التي نـحــاول اختبارها فــي هــذه الــدراســة مــن خــال آخــر إصــدارات
:ملخص
ّ
ّ وائل
،مدمرة زمن العولمة
 هي اإلقرار بوقوع الحداثة في أزمة،حلق الدولة المستحيلة
ّ أخالقية
ّ
نــاجـمــة فــي الـتـحـلـيــل األخـيــر عــن الـمـنـطـلـقــات الـفـلـسـفـ ّـيــة واألخــاقـ ّـيــة الـتــي انـبـنــى عـلـيـهــا الـمـشــروع
 واالعتراف،التنويري األوروبي؛ وبأنّه ليس هناك مخرج من هذه األزمة إال بنقد مشروع األنوار
. ومنحها وضع النطاق المركزي في النظام،الدينية
باألخالق
ّ
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Abstract: This paper explores the primary hypothesis tested in Wael Hallaq’s latest
book The Impossible State. It postulates that modernity, in the age of globalization, is
endangered by an ethical crisis. Hallaq traces the roots of this crisis to the European
Enlightenment and the philosophical premises which underpin it. According to
Hallaq, the only way in which the present crisis can be addressed is through the
restoration of religious values to a position of centrality within the world system.
Keywords: Ethics, Islamic Law, State, Post-Modernity.
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مقدمة
ّ

ِ
المسيطرة عليه
ال تزال الدول التي أنتجت الحداثة في صدارة البلدان القويّة في العالم
والمتحكّمة في مساراته .وعلى الرغم من أ ّن معظم الحروب واألزمات السياسيّة واالجتماعيّة
التي يعرفها العالم تظهر في الدول الضعيفة والمتخلّفة ،فإ ّن ذلك ال يمنعنا من مالحظة أزمة تعيشها
المجتمعات المص ِّنعة والتكنولوجيّة أيضً ا بسبب سياساتها الداخليّة والخارجيّة؛ أزمة لم تَبْ َق حبيس َة تلك
ظل العولمة الضاغطة.
ِص َو ٍر متع ّدد ٍة إلى جميع دول العالم في ّ
الدو ِل ،بل انتقل ْ
َت ب ُ

فبعد فشل االحتالالت المباشرة في ترويض الشعوب المحتلّة ،واشتعال ثورات التحرير في العالم
المستع َمر ،ونشوب الحرب العالميّة الثانية ،وصعود النازية وانحدارها ،واطّالع العالم على جرائمها
المر ّوعة ،وبروز مخاطر استخدام تقنيات تحسين النسل والتدخّل البيولوجي ،وظهور األضرار الواسعة
حشة من الرأسماليّة في الطبيعة وحياة المجتمعات؛ ما فتئ الوعي بأزمة النموذج
لألشكال المتو ّ
أشكال وصيغًا متع ّددة ،دين ّية وفلسف ّية واحتجاج ّية،
ً
الحداثي لدى جمهور من الناس يتّسع ،واتّخذ
و َعبَّ َر عنه بنظريّ ٍ
ات وأعما ٍل نقديّ ٍة مختلف ٍة َع َد ٌد واس ٌع من الفالسفة والعلماء ورجال الدين والف ّنانين
والناشطين االجتماع ّيين.
الص ُع ِد يجب تخطّيها
ولئن كانت االنتقادات الراديكال ّية التي ترى في الحداثة تجرب ًة كارث ّي ًة على ّ
كل ُّ
قبل الحداث ِة ،حالم ًة وهامشيّ ًة ال ح َّ
ظ لها في التحقُّقِ في
مهما كان الثمن وال َع ْو ُد باإلنسانيّ ِة إلى ما َ
ض ِ
خ َر من االنتقا ِد نجح في فَ ْر ِ
بديل
ً
نفس ِه
ح عمومِ البشرِ؛ فإ ّن ضربًا آ َ
مستوى الواقع ومضا ّد ًة لمصال ِ
فعل إلى
جا مط َّو ًرا منها ،وأثبت أ ّن اإلنسانيّة تتّجه ً
محت َم ًل من الحداثة في صيغتها الكالسيكيّة أو نموذ ً
حقبة جديدة ما بعد حداث ّية تك ّمل الحداثة في نظر البعض وتتجاوزها في نظر البعض اآلخر .شَ ِم َل هذا
جوانب متع ّدد ًة من الحداثة ومن النموذج النظري الذي انبنت عليه؛ العقالنيّة األداتيّة،
النق ُد الواقعي
َ
والفصل الجذري بين المعرفة واإليمان ،وهشاشة الديمقراط ّية ،والمظالم االجتماع ّية ،واختالل موازين
حش النظام االقتصادي العولمي ،والسياسة األيكولوج ّية الكارث ّية،
العدل في المجتمعات الحديثة ،وتو ّ
وطغيان المجتمع االستهالكي وما قاد إليه من تذبذب في غائيّات الحياة.
إ ّن الفرض ّية األساس ّية التي نحاول اختبارها في هذه الورقة هي ع ُّد المطلب األخالقي هو المسأل َة
الجوهريّ َة في ِ
ِ
ِ
تأسيس َها ،وع ُّد الدينِ حين
ج َر الزاوي ِة في مشاريعِ إعاد ِة
نقد الحداث ِة
ح َ
وتشخيص أزمتها ،و َ
يت ّم االضطالع به فلسف ًّيا ،وليس فقه ًّيا ،هو الفاعل ّية األكفأ في تقديم الجواب األخالقي عن إخالالت
الحداثة.
كل
تنبني هذه الفرضيّة على اإلقرار بأطروحتين مترابطتين :األولى ترى أ ّن فشل الحداثة النسبي هو قبل ّ
ِ
تأسيس أخالقٍ دنيويّة مستقلّة عن
شيء فشل أخالقي ،إ ْذ أخفق مشروع التنوير الذي قامت عليه في
فرضيّات الدين والميتافيزيقا ،تتمتّع بالنجاعة المعقودة عليها ،والثانية تق ّر بأ ّن تخليق الحداثة باألخالق
الدين ّية  -بمعنى إدراج األخالق الدين ّية في عمق النسيج الهيكلي للحداثة على قاعدة الوصل ال الفصل
بين المعرفة والقيم  -يمثّل ،إلى جانب مشاركة الشعوب كافّ ًة في الحياة الحديثة مشارك ًة ف ّعالةً ،األُف َُق
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األش َّد واقع ّي ًة ومعقول ّي ًة إلعادة تأهيل الحداثة حتّى تصبح مشرو ًعا كون ًّيا ،ال عولم ًّيا منحازًا إلى مصالح
ح ِو ما هي عليه اآلن.
بعض الدول على حساب البعض اآلخر على نَ ْ
تهدف الفرض ّية المذكورة إلى إنهاء أسطورة الحداثة التي تر ّوجها الدعاية األيديولوج ّية الغرب ّية بوصفها
خ ْذ في االعتبار ال ُع ْم َق األخالقي للدين
صيغة عليا ونهائيّة لتط ّور البشريّة ،وإثبات أ ّن الحداثة ،إذا لم تَأْ ُ
كل المجتمعات من المساهمة
كل العالم ،بحيث تتمكّن ّ
وتَ َن ُّو َع َعالَ ِم َنا الروحي ،ولم تَ ْن َف ِت ْح إيجاب ًّيا على ّ
ج ِه َها؛ لن تكون  -أي الحداثة  -أب ًدا ظاهر ًة كونيّ ًة مح ِّق َق ًة لتطلّعات
الفعالة في بناء الحياة المعاصرة ّ
بكل أَ ْو ُ
اإلنسان ّية كافّة .وهذا هو بالضبط مشروع ما بعد الحداثة األخالقي.
ع ّبرت عن هذه الفرض ّية في العقود األخيرة مقارباتٌ عديد ٌة َوضَ َعتْ َها شخص ّياتٌ فلسف ّية وأكاديم ّية ودين ّية
متن ّوعة المشارب ،اخترنا إحداها موضو ًعا لمقالنا ،وهي مقاربة الباحث في اإلسالم ّيات ،الفلسطيني
حلق ،كما تتجلّى في كتابه الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة
األصل الكندي الجنس ّية؛ وائل بهجت ّ
ومأزق الحداثة األخالقي.
خصصنا أ ّولها
قسمنا الدراسة إلى ثالثة أقسام؛ ّ
ومن أجل التعريف بهذه المقاربة تعريفا تحليل ًّيا نقديًّاّ ،
ص َنا ثانِيَ َها لتحليل فلسفة
لتحليل مقاربة ّ
َص ْ
حلق ألزمة النموذج الحداثي وبيان موقع األخالق منها ،وخ َّ
األفق على مقارب ٍة قد تكون
حلق نق ًدا يفتح
حلق؛ وثالثَها لنقد مقاربة ّ
األخالق البديلة التي اقترحها ّ
َ
أقد َر على تَ َمثُّلِ المشكلة وتجاوزها.

أوًال :أزمة النموذج الحداثي
مشروع نقدي جذري

ج َه ِة نظ ٍر نقديّ ٍة ،كان يمكننا أن نختار شخصيّة عربيّة أخرى
في طَ ْرقِ سؤال األخالق في الحداثة من ِو ْ
تملك رصي ًدا فكريًّا نقديًّا وتنظيريًّا ال يُستهان به ،مثل المفكّر المغربي طه عبد الرحمان .فعب ُد الرحمان
ح أساسيّ ٍة من الفلسفة الغربيّة ،مرتب ٌ
وثيق االرتباط بالتراث الروحي والثقافي
ُمطَّلِ ٌع بعمقٍ على نَ َوا ٍ
ط َ
اإلسالمي ،منظِّ ٌر لفكرة الحداثة الجوهريّة أو الحداثة البديلة ،مقتن ٌع بالقيمة الجوهريّة لألخالق الدين ّية
والروحانيّة في حياة اإلنسان.
صاحب مساهمة ُم ِه ّم ٍة في
حلق موضو ًعا للدراسة لع ّدة اعتبارات؛ لم نختره ألنّه
غير أنّنا اخترنا وائل ّ
ُ
مجال الفكر األخالقي فحسب ،بل أل َّن له – مع ذلك  -موق ًعا فكريًّا وثقافيًّا متميّ ًزا في نطاق الدراسات
جا،
اإلسالم ّية والقانون ّية ،وألنّه أيضً ا أكاديمي ومف ّك ٌر عربي مسيحي،
ٌ
غائص في البحث االستشراقي منه ً
ي ت ُجا َه ُه في مستوى المبادئ واألطروحات واألهداف .ومع أنّه ينتمي فعليًّا ومهنيًّا إلى الحداثة
نَق ِْد ٌّ
مجادل النموذج السياسي واألخالقي
ً
وإلى المجتمع الغربي ،فإنّه ُعرِف بكونه ناق ًدا جذريًّا لهما،
ِ
ج ُه في
بحرص ِه على بناء
الغربي ،ملتقيًا في ذلك بعديد المفكّرين الغربيّين .و ُعرِف أيضً ا
ٍ
خطاب يتو َّ
خ َبتَ ْينِ الغرب ّية والعرب ّية اإلسالم ّيةَ ،ع َّب َر من خالله عن إيمانه العميق بإمكان إنشا ِء ت ّيا ٍر فكري
آنٍ إلى ال ُّن ْ
جا ُو ِزيًّا لها ،يستعمل لغة
وروحي عالمي من ّ
كل الثقافات ،يلتقي على نقد الحداثة ويحمل مشروعا تَ َ
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حديثة يتقاسمها الجميع ،ليست كاللغة الشخص ّية المتكلَّفَة التي استوحى طه عبد الرحمان مفرداتها
الغريبة من التراث الديني القديم.
حا
ت ُر ْؤيَ ُة ّ
حلق األخالقيّ ُة واألنثروبولوجيّ ُة َعبْ َر كتاباتِ ِه المختلف ِة ،حتّى بَلَغ ْ
نَ َم ْ
جا َو ُوضُ و ً
َت ذ ْر َوت َ َها نُضْ ً
الكتاب حي َن صدور ِِه أ ّو َل م ّر ٍة
ص ًرا هناَ .مث ََّل هذا
ح ْ
في كتا ِب ِه األخي ِر الدولة المستحيلة الذي يَ ْع ِني َنا َ
ُ
ح َدث ًا معرف ًّيا وثقاف ًّيا ،فوقع تعري ُب ُه ونش ُرهُ بسرع ٍة اعترافًا ِبأَ َه ِّم َّي ِت ِه وبحاج ِة الساح ِة
باإلنكليزيّة سنة َ (((2012
الثقافيّة العربيّة إليه((( .فهو يأتي في سياقٍ يَتَّ ِس ُم بالصراع العالمي المحت ِّدَ ،و ِبتَ َذبْذ ٍ
ُب َوانقسامٍ عربيَّيْنِ
يُ ْن ِذرانِ بخط ٍر ُم ْستَ ِطيرٍ.
حلق يَ ِق ُف من الحداث ِة موقفًا نقديًّا ،وينخ ِر ُ
ط في ت ّيا ٍر نقدي عا ٍّم ،ألصحا ِب ِه
تاب أ َّن ّ
يَظْ َه ُر بجال ٍء من ال ِك ِ
دواف ُع مختلفةٌ ،الهوت ّي ٌة وأخالق ّي ٌة بالنسبة إلى البعض ،وإنسانويّ ٌة وما بَ ْع َد استعماريّ ٍة بالنسبة إلى البعض
ٍ
َ
خالل
اعتبارات ذاتيّ ًة أخرى نَتَبَيَّ ُن َها
حلق يجمع بين االعتبارين ،ويضيف إليهما
اآلخر .ويبدو أ ّن ّ
التحليل.
بعض الدوائِ ِر اإلسالم ّي ِة
أدرك ّ
حلق أ ّن النقد اإلسالمي وحدَهُ ال يَ ِفي بالغرض ،وربّما ال تتجاوز آثا ُرهُ
َ
المحدودة .فحرص على إبراز نقاط االتّفاق المنهجي واإلستراتيجي بينه وبين التيّارات النقديّة الغربيّة،
ٍ
واحدُ ،مطَالِبًا بتجاوز النزعات النرجسيّة والخصوصيّات
ودعا إلى الْ ِتحامِ الجميعِ في مشرو ٍع نقدي
الض ّيقة ،والتح ّرر من سطوة فلسفة التنوير والعقالن ّية األدات ّية ،والقبول بمبدأ التن ّوع واالختالف .فاألزمة
بكل مك ّوناته .غير أ ّن المسلمين ،ألسباب تاريخ ّية
ليست أزمة المسلمين وحدهم ،بل هي أزمة العالم ّ
وثقافيّة ،مدع ّوون في رأيه إلى أن يكون لهم دور ريادي في اقتراح البدائل .ومن أجل الوفاء بذلك
ُ
الدخول في حوا ٍر تفاعلي بَ َّنا ٍء مع غي ِر ِه ْم ،وأن ال يَ ْرضَ خُوا للنزعة العالم ّية ،وال يتنازلوا للنظام
عليهم
العالمي عن حقوقهم(((.
ِ
بهدف إعاد ِة
حلق إخضا َع الحداث ِة للنقد األخالقي
لم يكن غريبًا في سياقنا العالمي المضطرب أن يَ ُع َّد ّ
ِ
ٍ
للمجتمعات المتض ّرر ِة منها .فقد
ماس ًة لإلنسانيّ ِة عا ّمةً ،وليس فقط
هيكل ِت َها على نح ٍو
مختلف حاج ًة ّ
ِ
المجتمعات الحديث ِة من أزمتها العا ّمة يتوقّفان
وخروج
بدا له أ ّن استمرا َر البشريّ ِة الما ّدي والروحي،
َ
على هذا النقد ،وما يستتبعه من تعديالت جوهريّة في النظام االجتماعي والحياتي الراهن .لذلك َمث ََّل
نق ُد الحداث ِة الملْ َم َح العا َّم لمشروعه كُلِّ ِه ،وظهر منذ عتبة الكتاب األولى ،نعني عنوان الكتاب؛ الدولة
المستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي .وبشّ ر بهذا المنزع النقدي في الصفحات
األولى من المق ّدمة ،ولم يتوق ّْف النق ُد حتّى ِ
آخ ِر صفح ٍة من الكتاب.
(1) Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam Politics and Modernity's Moral Predicament (Columbia: Columbia
University Press, 2012), p. 272.
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ً
ّ
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((( المرجع نفسه ،ص .297 ،295-294
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ٍ
ح يَعدّهُ صاح ُب ُه مشرو ًعا نقديًّا بنائ ًّيا في آنٍ -
لحلق أنّه  -في إطا ِر
إ ّن ميزة الموقف النقدي ّ
بحث مفتو ٍ
النموذج الحداثي في جملته ،ويسلّط الضوء على نتائجه المد ّمرة للحياة والكون ،ويربط هذه
يتّهم
َ
النتائج بنظامٍ سياسي اقتصادي يجد ِب َد ْور ِِه ُجذُو َرهُ في مفاهي َم ونظريّ ٍ
ت في إطا ِر مشرو ِع
ات تَأَ َّس َس ْ
التنوي ِر الغربيَ ،ويَ ُر ُّد موض َع الخللِ
الرئيس في هذا البناء إلى الوضع الهامشي لألخالق في الحداثة.
َ
ونتائج؛ بهدف الوصول
حلق مشرو ًعا نقديًا أخالقيًا يستهدف الحداث َة أُ ُس ًسا ونظا ًما
لذلك كان كتاب ّ
َ
ٍ
جديد ،يكون أش ّد أخالق ّي ًة وإنسان ّي ًة وت َال ُؤ ًما مع الطبيعة
إلى بنا ٍء نفسي اجتماعي سياسي اقتصادي
والعالم.
ض ال ُم َق ِّو ِ
حلق بأنّه يَ ِق ُف َم ْو ِق َف الرا ِف ِ
ض
قد ت ُشْ ِع ُرنَا بعض األفكار واألحكام النقديّة التي بلورها ّ
ِ
ْصلِ َّي ٍة من الكتاب.
للمشرو ِع الحداثي ِب ُر َّم ِت ِه .لك َّن الحقيق َة غي ُر ذلك ،ويتضح هذا في
مواض َع عديد ٍة و ِمف َ
حلق في هذا الموضع يَلُ ُّف ُه الكثي ُر من الغموض وااللتباس؛ بسبب كثرة إحالته
ونحن نق ّر بأ ّن خطاب ّ
جهه
على مفكّرين غربيّين ناقمين على وجو ٍه ع ّدوها عدميّ ًة في الحداثة ،وبسبب جذريّة النقد الذي و ّ
ح العالقة بين فكرت َِي الحداث ِة وما بعد الحداثة عنده ،وضباب ّي ِة
هو نفسه إليها وإلى التنوير ،وعدمِ وضو ِ
حا عندما نتق ّدم في التحليل.
مو ِق ِف ِه م ّما س ّماه بالحكم اإلسالمي .غير أ ّن الصورة تزداد وضو ً
إلكساب مشرو ِع ِه النقدي كفاء ًة منهجيَّ ًة محت َر َم ًة وقدر ًة واسع ًة
كل ما يَلْ َز ُم
حلق َّ
من الناحية التقنيةَ ،وفَّ َر ّ
ِ
على التفكيك .فاستند إلى شبك ٍة من المفاهيمِ النقديّة ِ
ذات العمقِ الفلسفي ،استقى ُم ْعظَ َم َها من فالسفة
لعل أبرزها« :النموذج»  ،Paradigmو«ما بعد  -التنوير» Post-
أوروبّا وعلماء اجتماعها وقانونهاّ .
 ،Enlightenmentو«ما بعد  -الحداثة»  ،Post-Modernityو«النطاق المركزي» ،Central Domain
و«النطاق الهامشي أو الثانوي»؛ و«تقنيات النفس أو الذات» Technologies of the Self؛ و«ف ّن
العيش»((( .وظّفها في إيصال نقده األخالقي للحداثة إلى ِ
أبعد َم ًدى ُم ْم ِكنٍ  :الركائ ِز التأسيس ّي ِة لنموذجها
ُ
وأخالق الق ّو ِة والذاتُ المتح ّرر ُة ِم ْن ك ُِّل التزامٍ ُمتَ َعا ٍل.
المجتمعي ،وهي التنوي ُر والعقالنيّ ُة األداتيّ ُة
ِ
حلق :البنية السياس ّية واالقتصاديّة ،والبنية
ب عليها نق ُد ّ
يمكن التميي ُز بين
ثالث ب ًنى في الحداث ِة ان َ
ْص َّ
الفلسف ّية ،والبنية األخالق ّية.
نقد البنية السياس ّية واالقتصاد ّية للحداثة

َ
المسؤول عن الكوارث
ح ِّد َو ْسمِ الحداثة بـ «مشروع الدمار» لكونها
ذهب ّ
حلق في نقده لهذه البنية إلى َ
َت بالعالم؛ تدمير البيئة الطبيع ّية بفعل «النزعة التصنيع ّية» وأسطور ِة «التق ّدم»،
الثالث الكبرى التي حاق ْ
وتفكيك الروابط االجتماعيّة واألسريّة وخلق فرد «مغترب متش ّ
ظل سيادة رأسماليّة
ظ ونرجسي» في ّ
الدولة ،والتبعات األخالق ّية والتداعيات المعرف ّية للمشروع الحداثي التي تنعكس بالسلب والتدمير
كل وجوه الحياة االجتماع ّية والطبيع ّية(((.
على ّ
مختصرا لها في :المرجع نفسه ،ص  ،302-299إضافة إلى مواضع عديدة مبثوثة في سياقات مختلفة من الكتاب.
((( انظر تعري ًفا
ً
((( المرجع نفسه ،ص .35-34
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ُ
إلحاق هذا الضر ِر البليغِ بالعالم أل ّن مقاليدها آلت على نحو طبيعي إلى الدولة
وقد تأتَّى للحداث ِة
الليبراليّة التي باتت منذ عقود تهيمن على العالم من دون ُم َنا ِز ٍع تقريبًا .تَ َم َّك َن هذا النموذج السياسي
َت مصد َر قُ َّوتِ ِه
االقتصادي من فرض سيادته ونظامه وقيمه على الجميع بفضل ثالث ِة أعمد ٍة شَ َّكل ْ
وجبروتِ ِه« :الطبيعة العسكريّة للدول اإلمبراطوريّة القويّة ،والتغ ّوالت الثقافيّة الخارجيّة ،والسوق
ج ُه َها
العالم ّية الرأسمال ّية  -الليبرال ّية الهائلة»((( .هذه األعمدة مترابط ٌة متالزم ٌة يُ َد ِّع ُم بَ ْعضُ َها بَ ْعضً ا ويو ِّ
ٍ
مزيد من الهيمنة والربح.
شعا ٌر واح ٌد :مزي ًدا من الق ّوة من أجل
ض النظام الليبرالي على جميع الدول َوضْ ًعا جدي ًدا
للتمكّن من تحقيق هذا الهدف على أوسع نطاقٍ  ،فَ َر َ
يُع َرف بالعولمة التي هي ليست سوى «خلق سوق عالمي ِ
حد يعمل بحسب قواع َد قانون ّي ٍة
واحد ومو َّ
مصالح الدو ِل الرأسماليّة القويّة ال غير .وكان من مستلزمات هذا
مشتركة وعا ّمة ،بل متطابقة» تخدم
َ
(((
النموذج إنشاء «إنسان اقتصادي هدفه الحصري واألساسي هو الربح الما ّدي» .
فالنماذج غي ُر
حلق للعولمة على النموذج الرأسمالي.
بنا ًء على هذا التشخيص ،نَ ْف َه ُم لِ َم تَ َركَّ َز نق ُد ّ
ُ
مفروض
الرأسماليّ ِة  -في نظره  -ذاتُ َد ْو ٍر ثانوي على الصعيد العالمي ،وهي حتّى في حا ِل وجو ِدها
ٌ
ِ
العالقات الرأسمال ّية في معامالتها بقطع النظر عن استحسانها لها أو امتعاضها
انتهاج قوا ِع ِد
عليها
ُ
منها ( (( .
نقد البنية الفلسف ّية للحداثة

لم يكن الوجه السابق من النقد المنصرف إلى التجلّي السياسي واالقتصادي الهيمني للحداثة نهاي َة
ِ
حلق النقدي؛ فهذا النقد ال ينال سوى المظهر الخارجي من الحداثة ومن النظام
المطاف في مشروع ّ
ح َ
حلق أنّه توجد وراء هذه البنية السياس ّية واالقتصاديّة للحداثة بني ٌة
ظ ّ
العولمي المع ِّبر عنها حال ًّيا .ال َ
أعمق يجب أن ت ُْستَ ْه َد َف ،هي بنيتها الفلسف ّية التي ت ُِحيلُ َنا مباشر ًة على فكر التنوير ومبادئه ومقوالته.
ُ
حلق أكث َر ،هو تأكي ُد كَ ْونِ النظامِ السياسي واالقتصادي العالمي المنبثقِ من الحداثة يستن ُد
إ ّن ما يه ّم ّ
أساس فلسفي قيمي يجعله ،على الرغم من وحش ّيته و َمخ ِ
ٍ
َاطر ِِه التي ته ّدد الطبيعة واإلنسان م ًعا،
إلى
سليل الحداث ِة ،معبِّ ٌر عنها ،وال
ُ
مشرو ًعا تق ّدميًّا في نظر المستفيدين منه .هذا األساس الفلسفي القيمي
قيمة وال صدق ّية له خارجها.
((( المرجع نفسه ،ص .270

ّ
الذاتية للعالم
الحط من القيمة
محورية قيمة المال في نموذج الحداثة ودورها في
((( المرجع نفسه ،ص  .297-296 ،283ولتأكيد
ّ
ّ
ولــإنـســان نـفـســه ،صـ ّـدر حـ ّـاق الـفـصــل الـســادس «عــولـمــة مـتـحـ ّـرشــة واقـتـصــاد أخــاقــي» مــن كـتــابــه بـشــاهــد ّ
دال لـغـيــورغ شيمل Simmel
 ،Georgمن كتابه فلسفة المال  The Philosophy of Moneyيقول فيهُ « :ينظر إلى المال في ّ
كل مكان على أنّه هدف ،وهو ما يؤ ّدي
َ
ّ
بحد ذاتها» ،انظر :المرجع نفسه،
وسائل مع أنّها في الحقيقة
مجر َد
إلى
غايات ّ
الحط من قدر أشياء ال ت ّ
ٌ
ُعد وال تُحصى ،واعتبا ِرها ّ
ص .249
ّ
رأسمالية وليست
وتوجهها هي أسواق واقتصادات
تتحكم في هذه الحركة الهائلة نحو العولمة
((( «إنّ األسواق واالقتصادات التي
ّ
ّ
ظاهريا
تديرها
التي
العمالقة
والشركات
ة
القوي
ة
الثري
الدولة
مشروع
واضح
نحو
على
هي
فالعولمة
شعبوية.
مساواتية أو
اشتراكية أو
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هــذه الــدول .وهــذا مـشــروع مـفــروض عمو ًما على الــدول الضعيفة .وقــد صــادف أن كــان الـنـمــوذج السياسي  -االقـتـصــادي لهذه الــدول
مهمة أخرى» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .252
اقتصادية -
قوة
ّ
ّ
سياسية ّ
القوية هو المشروع الليبرالي ،حيث ال يمكن العثور على ّأية ّ
ّ
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حلق في هذا المستوى من التحليل على الحداثة ذاتِ َها وأُ ُس ِس َها ومنطلقاتِ َها،
ينصب نقد ّ
بهذا االعتبار
ّ
ال على ثما ِر َها ونتائ ِ
الذهاب في النقد من القريب إلى البعيد هي
ج َها االقتصاديّة والسياسيّة .إ ّن مزيّ َة
ِ
ص َو َر تشابُ ِ
ويكشف الكيف َّي َة
ك البني ِة السياس ّية واالقتصاديّة للحداثة ِب ِب ْن َي ِت َها الفلسف ّي ِة القيم ّية،
ُ
جلِّي ُ
أنّه يُ َ
الخاص المع ِّب َر عن فلسف ِت َها وأهدا ِف َها وتطلّعاتِ َها ،ويوضّ ُح لماذا
ج َها ال ِقي ِم َّي
َّ
التي ت ْ
َص َن ُع بها األولى نَ ُمو َذ َ
تفرضه على الجميع باسم الكونيّة  Universalismواإلنسانويّة .Humanism
ِ
حيل نق ُد قيم ِة الما ِل في النظام الليبرالي مباشرة على مفهوم العقل المنفصل عن
الربط ،يُ ُ
ِبفَضْ لِ هذا
حلق من ذلك -
القيمة واألخالق الذي يمثّل أحد أبرز أعمدة المشروع التنويري الغربي .ويستنتج ّ
خطَى جون غراي  - John Grayأنّه ليس في اإلمكان تجاو ُز التنوير الليبرالي ،والمرو ُر إلى مجتمع
ُمتَّ ِب ًعا ُ
ما بعد التنوير ،من دون ٍ
نقد مع َّمقٍ للحداثة والفلسفة الليبراليّة وتقاليد الحضارة الغربيّة ،ومن دون
المؤسسة لها .يشمل ذلك
التخلّي عن عدد من التص ّورات الفلسف ّية وااللتزامات الجوهريّة والمحوريّة
ِّ
ضروب راسخة وعريقة في
بعبارات غراي التخل َّي عن «تص ّورات معيّنة عن العلم واألخالق» ،وعن
ٍ
محل الحقيق ِة المميَّ ُز ،ذلك
التقاليد الغربيّة في فهم الدين ،وعن «التص ّور اإلنسانوي للبشريّة على أنّها ُّ
التص ّو ُر الذي يع ّبر عنه البحث السقراطي والوحي المسيحي ،والذي يعاود الظهور في شكلٍ علماني
وطبيعاني في مشروع التنوير
الخاص باالنعتاق الذاتي اإلنساني من خالل تنامي المعرفة»((( .فليست
ّ
ح العقلِ
كفيل ِب َنقْلِ اإلنسانِ إلى الرشد التا ّم،
ً
كامل الثق ِة واالستقال ِل ،وع ّده
َ
األنوار في جوهرها ِس َوى َم ْن ِ
العقل
َ
كل أنواع الوصاية والخضو ِع للقوانين التي ال تنبع من وعيه وضميره؛ وهو ما يجعل
وتحرير ِِه من ّ
ِ
في النهاية هو
المنش َئ الوحي َد لألخالق(.((1
تَ ْر ِج ُع إلى ح ٍّد ٍ
بعيد جمل ُة التص ّو ِ
رات المعبّر ِة عن النظر ِة الحداثيّ ِة الليبراليّ ِة إلى العالم ،إلى العقالنيّة
التنويريّة التي ج ّردت العالَم تجري ًدا تا ًّما من القيمة عبر تمييزها الجذري بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي
أن يكون» ،أو بين الحقيقة والقيمة؛ ما أ ّدى إلى نزع القيمة من العالم الطبيعي الذي صار يُنظَر إليه بفعل
حش’ و‘بليد’» ،وأنّه في جوهره ليس «سوى الما ّدة في
ذلك  -بحسب عبارات ّ
حلق « -على أنّه ‘متو ّ
ج َه سلوكنا حيالها .واألثر األخالقي المد ّمر لهذه
حالة حركة [ ]...بكماء» عارية من ّ
كل ما يمكن أن يو ِّ
تظل جز ًءا من الروح
كل قيمة ،فإنّها ال ّ
حلق؛ فـ «عندما تُج َّرد الما ّدة من ّ
النظرة واضح ومباشر بحسب ّ
المستقل في َم َدا ُه
ّ
الكونيّة ،وهذا يسمح لنا بالتعامل معها كشيء ودراستها وإخضاعها لتحليلنا العقالني
الكاملِ من دون أن تترتّب لها علينا حقوق أخالق ّية» .وتفضي هذه النظرة التشييئ ّية إلى العالم ،والقائمة
على الفصل بين العقل واألسباب ،إلى نتيج ٍة أخالق ّية عمل ّية خطرة ،تسمح بكل ضروب االنحراف
المميِّزة للتصنيع الرأسمالي في مرحلته المستهترة بالطبيعة ،وللنظام العولمي غي ِر اآل ِب ِه بالشعوب
«المستقل» بمه ّمة التشريع لألخالق ،من دون
ّ
الضعيفة؛ تتمثّل هذه النتيجة في اضطالع العقل العملي
((( المرجع نفسه ،ص .297-296

(10) Antoine Tine, «Jürgen Habermas: entre pluralisme et consensus. La réinvention de la modernité?» Ethiopiques
(Revue négro-africaine de littérature et de philosophie), no. 64-65 (1er et 2ème trimestre, 2000), p. 8, accessed on 2/1/2017,
at: http://ow.ly/bfaF30e6gWK
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ج ُه( .((1وهذا ينقلنا إلى نقد البنية الثالثة األعمقِ واأل ْوك َِد للحداثة ،وهي
حاجته إلى مراعاة ِّ
أي اعتبا ٍر خار َ
بنيتُ َها األخالقيّة.
نقد البنية األخالق ّية للحداثة

حلق كتابَ ُه ِ -م ْن جهات المنهج والمضمون والغاية  -في جهد النقد األخالقي العالمي للحداثة.
أدرج ّ
فوصفه في المق ّدمة بأنّه «مقالة في الفكر األخالقي أكثر من كونه تعليقا على النواحي السياسيّة أو
القانون ّية»( .((1وأعلن في موضع آخر أنّه «مشروع أخالقي من الطراز األ ّول ،ومحاولة للبناء على الذات
التاريخيّة من أجل التوجيه األخالقي» ،وأنّه «مشروع للنقد األخالقي [ ]...والبديل األخالقي»( .((1ولم
يكن الرجل في هذه التقريرات بعي ًدا من الصواب ،فقد حضر االنهمام األخالقي في مجمل الكتاب،
وبصورة شديدة التركيز في الفصلين األخيرين منه(.((1
س الحقيقي لنموذج
حلق نشوء أخالق الحداثة إلى الفلسفة الكانطيّة التي ع ّدها
أرجع ّ
ِّ
المؤس َ
الفصل بين المعرفة والقيمة ،وهو ما أ ّدى إلى فقدان األخالق دو َرها في توجيه النظام والسلوك،
حلق في هذه المسألة شديد الوضوح
وف ََس َح المجال لظهور كثير من الشرور والمظالم .كان حكم ّ
والقطع« :إ ّن تقهقر األمر األخالقي إلى مرتبة ثانويّة وفصله بصورة عا ّمة عن العلم واالقتصاد والقانون
وما إلى ذلك كان في جوهر المشروع الحديث ،وهو ما أ ّدى بنا إلى تشجيع أو إهمال الفقر والتفكّك
االجتماعي والدمار البغيض لألرض نفسها التي تغذّي البشريّة وتوفّر لها كالّ من االستغالل الما ّدي
والقيمة»(.((1
يمثّل هذا النقد استهدافًا مباش ًرا لفلسفة األخالق الليبرال ّية؛ إذ يقودنا الربط الجدلي بين النظرة المعرف ّية
األداتيّة إلى العالم والتعامل الليبرالي النفعي المحض والمشيّئ للطبيعة ،إلى نتيجة تق ّوض مزاعم
التعالي عن األخالق في المعرفة الحديثة .فالتص ّور المج ّرد من األخالق والقيمة للعالم هو في نهاية
المطاف تص ّور أخالقي آخر ،يفضي إلى أخالق الق ّوة والسيطرة والمنفعة والفرديّة واالستغالل؛ وليس -
حلق  -تص ّو ًرا
كما ت ّدعي «النظرة الكانط ّية التي تهيمن على النموذج األخالقي الحديث» بعبارات ّ
خال ًيا من البعد المعياري األخالقي.
حلق بين الحقيقة والقيمة يجب أن ال يج ّرنا إلى إطاحة استقالليّة العقل
على أ ّن الربط الذي يص ّر عليه ّ
يظل هذا
اإلبستمولوج ّية وبمقولة العقل المحض ،أل ّن ذلك قد يقود إلى انهيار المعرفة العلم ّية بر ّمتهاّ .
حلق ،وال مناص لمن يتّفق معه في المقاربة من أن يتص ّدى له
التخ ّوف إشكالً قائ ًما يتح ّدى مشروع ّ
(ّ ((1
حلق ،ص .288-286

( ((1المرجع نفسه ،ص .24
( ((1المرجع نفسه ،ص .49

متحرشة واقتصاد أخالقي» ،ص 273-249؛ والفصل السابع ،وعنوانه «النطاق المركزي
( ((1هما الفصل السادس ،وعنوانه «عولمة
ّ
لألخالق» ،المرجع نفسه ،ص .297-275
( ((1المرجع نفسه ،ص .36
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اقتراح تص ّو ٍ
رات
ح ّق ،إذ ال يكفي نق ُد فلسف ِة األنوار وإعال ُن َم ْوتِ َها .يجب
بالعمق اإلبستمولوجي المست َ
ُ
سيظل التنوير أُفُقًا ال َم ِ
يص عنه للعقل
ّ
فلسفيّ ٍة بديل ٍة منها تتمثّلها ث ّم تتجاوزها .وما لم يحصل ذلك
ح َ
الحديث ،وهو ما نراه قائ ًما إلى اآلن.
بنا ًء على ٍ
حلق إلى تحديد موضع الداء األساسي في النموذج
توصل ّ
نقد ثالثي الخُطى قمنا بإبرازهّ ،
الحداثي ،ويتمثّل في المنزلة الهامش ّية المفروضة على األخالق .إ ّن أع ّم ما يم ّيز الدولة الغرب ّية الحديثة
َ
األخالق «إلى منزلة النطاق الثانوي» .وفي المقابل  -وهذه نتيجة منطق ّية جدل ّية
في نظره هو أنّها أنزلت
من تلك  -جعلت نطاقها المركزي «هو االقتصادي والسياسي وليس األخالقي» .وهذه الحقيقة تنطبق
على مجمل «الحداثة وعولمتها المتزايدة»( .((1وقد نبع هذا االختيار المجحف من المشروع المركزي
وكل أشكال اإليمان المتعالي
للتنوير الذي يقوم على «استبدال األخالق المحلّيّة والعرفيّة والتقليديّة ّ
بأخالق نقديّة وعقالن ّية قُ ّدمت كأساس لحضارة كون ّية [ ]...تحت إمرة العقل البشري الذي انفصل
أخي ًرا عن المبادئ األخالقيّة التقليديّة»(.((1
يفسر جدل ًّيا سائر اإلخالالت األخرى
ث ّمة ،إذًا ،خلل أصلي في منظومة الحداثة يتّصل باألخالقّ ،
الملحوظة في المستويات األيكولوجيّة واالقتصاديّة والسياسيّة وفي عالقة الدول والشعوب بعضها
ح الحداث ِة ومرك ُزهُ هو فلسفة األخالق ،ويقتضي إعادة النظر
ببعض .وهذا يفرض أن يكون ُمبت َدأُ إصال ِ
الجوهريّة في مسألة الفصل بينها وبين المعرفة .غير أ ّن ذلك سيكون بالضرورة مشروطًا بمراجعة فلسفة
األنوار التي تمثّل أساس التص ّور األخالقي في الحداثة ،وبتغيير نمط عيشنا بأسره( .((1وهذا لعمري
مشروع معرفي ومجتمعي ضخم لم يتخ َّ
حلق وعند غيره إالّ بق ْد ٍر ضئيلٍ ح َّد الن ّيات وإبان ِة
ط عند ّ
ِ
عاب التفكي ِر واإلنجاز.
مشاع ِر
االمتعاض ،إلى ِش ِ

ثان ًيا :فلسفة أخالق بديلة
بين الكون ّية والخصوص ّية

حلق كما أسلفنا بطابعه النقدي الشامل .غير أ ّن النقد عنده يستلزم بالضرورة تفكي ًرا ج ّديًّا
يتّسم مشروع ّ
جى من ٍ
نقد ال يُفضي إلى أفكار تساعد في تجاوز األزمة التي سلّطنا الضوء
في البدائل ،ألنّه ال فائدة تُ ْرتَ َ
أي تر ّدد في االعتراف بأهليّة الخ ّزان الديني والثقافي اإلسالمي أل ْن
عليها عبر ذلك النقد .ولم يكن لديه ّ
الرئيس للقيم األخالق ّية التي على أساسها يمكن إعادة النظر في ب َنى الحداثة.
يكون المنب َع
َ
حلق من خالله تجاو َز
ما الداللة الثقاف ّية لهذا االعتراف بالمرجع ّية اإلسالم ّية لألخالق؟ هل يروم ّ
َ
حلَّهُ ،كما يسعى
ج الحداث ِة جذريًا،
وإحالل نموذ ٍ
نموذ ِ
ج اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي جاه ٍز َم َ
له كثير من دعاة اإلسالم السياسي؟ أم يرمي إلى اإلبقاء على المك ّونات األساس ّية للنموذج الحداثي،
( ((1المرجع نفسه ،ص .293
( ((1المرجع نفسه ،ص .40

( ((1المرجع نفسه ،ص .297
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مع إعادة هيكلته على قاعدة فلسفة أخالق ّية جديدة من شأنها إحداث التغييرات المطلوبة في ب َنا ُه
المختلف ِة ؟
فحلق ،من جه ٍة أولى ،ينتقد الحداثة نق ًدا جذريًا ويحذّر
ّ
ال يبدو الجواب عن هذا السؤال بديه ًّيا.
المجتمعات اإلسالميّة وغير اإلسالميّة من تضييع خصوصيّاتها واالنسياق وراء َوهْمِ اللحاق
بركب الحضارة .وهو ،من جهة أخرى ،ال يقترح أطروحات جديدة ت ُ ْذكَر في مستوى النظريّات
والمؤسسات السياسيّة والمعرفيّة والتربويّة .لقد ن ُِظ َر إلى واقع ِة َعدَمِ تح ُّو ِل كثي ٍر من المجتمعات
ّ
ٍ
ضعف في االستعداد لدى هذه
فشل ناج ٌم عن
إلى مجتمعات حداث ّية على الطراز الغربي ،على أنّها ٌ
بكل ما تحمله من معاني التق ّدم وقيم التح ّرر والعقالنيّة
ت عليها الحداثة ّ
المجتمعات ،إ ْذ
استعص ْ
َ
ِ
التفسيرات العنصريّ َة لدى البعض صدق ّي ًة مغلوطةً.
والتنظيم البراغماتي والديمقراط ّية ،وهو ما منح
كي تتم ّك َن من تطوي ِر
أ ّما ّ
حلق فرأى في هذا الفشل فرص ًة لهذه المجتمعات ال يَ ْ
ج ُد ُر بها هد ُرها ْ
ج الذي َوفَّ َرت ْ ُه الحداثة ،وذلك باإلقبا ِل
َ
نماذج أخرى قادر ٍة على أن تكو َن
أفضل وأرقى من النموذ ِ
َ
الج ّدي على استثما ِر الموار ِد الذات ّية الثقاف ّية والروح ّية واالجتماع ّية والطبيع ّية ،وتثمي ِن َها والبنا ِء
عليها (.((1
هل ت َعني هذه الدعو ُة تغذي َة النزعات الخصوص ّية والمحلّ ّية وإقرا َرها فلسف ًّيا ،وهو ما ِ
يوحي به رفض
حلق الصريح للنزعتين العالميّة واإلنسانويّة؟ أم تعني اإلقرا َر بكونيّ ٍة أخالقيّة جديدة قد يمثّل
ّ
وس َدا َها؟ وهل توجد صيغة ُو ْسطَى تتالءم مع هاتين النزعتين
ح َمتَ َها َ
اإلسالم في المستوى المعياري لُ ْ
المتناقضتين؟
حلق من هذه المسألة جدل ًّيا .فهو ال يدعو العالَ َم إلى األخ ِْذ بما يس ِّمي ِه نظا َم األخالقِ
يبدو موقف ّ
الخاصة به المتالئمة مع ثقافته
كل شعب يط ّور فلسفته األخالقيّة
في اإلسالم ،ويبدو أقرب إلى ترك ّ
ّ
خاصة على
وشخص ّيته .لك ّنه يدعو الجميع إلى التفاعل وتبادل التجربة ،ويح ّرض المسلمين بصفة
ّ
ذلك في عالقتهم بالغرب(.((2
أي
في إطار هذه الرؤية التركيبيّة المف ِّعلة للذات ،المجذِّرة لها في التاريخ القريب والبعيد ،لَ ْم يَ َر ّ
حلق َّ
العملية ال تكتفيان
(« ((1إنّ أفــريـقـيــا وآسـيــا فــي أغـلــب األح ــوال مـسـتـمـ ّـرتــان فــي كفاحهما مــن أجــل الـلـحــاق بــالـغــرب ،وفــي أثـنــاء هــذه
ّ
التاريخية التي ّ
جزئيا إلى ما صارتا إليه ،بل تتركان
بالتخ ّلي عن مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما
شكلت ّ
هويتهما وكيف صارتا ّ
ّ
يحدد
تحدد
مدمرة وفقر ومــرض وتدمير لبيئتهما
نفسيهما
المؤسسات والتي ّ
الطبيعيتين .إنّ الحداثة التي ّ
تنجران أيضا إلى حــروب ّ
ّ
ّ
ّ
مـفـ ّـكــرو الـغــرب الـحــديــث الـقــوي خطا َبها المهيمن ،قــد أجحفت بـحـ ّـق ثلثي سـ ّـكــان الـعــالــم الــذيــن فـقــدوا تــاريـخـهــم ،وفـقــدوا معه طرائق
العضوية» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .33
وجودهم
ّ
ـؤسـســات الـجــديــدة الـتــي تتط ّلب إعــادة صياغة قواعد
ـريــة والـسـيــاسـ ّـيــة ،خــال
(« ((2يـمـكــن للمسلمين ونخبهم الـفـكـ ّ
عملية بـنــاء الـمـ ّ
ّ
يخص ضرورة جعل
الغربيين في ما
تصور جديد للمجتمع السياسي ،أن يتفاعلوا ،ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم
ّ
الشريعة وتقديم ّ
ّ
األخــاقــي النطاق الـمــركــزي .وهــذا يتط ّلب مــن المسلمين تطوير مـفــردات يمكن لـهــؤالء الـنـظــراء الـمـحــاوريــن أن يفهموها ،مـفــردات
تـهـتـ ّـم ضـمــن مــا تـهـتـ ّـم بمفهوم الـحـقــوق فــي سـيــاق ضــرورة بـنــاء تـنــويـعــات للنظام األخــاقــي تـنــاســب كـ ّـل مجتمع .هـنــا يـجــب أن يكون
الـمـسـلـمــون الـمـشـتــركــون فــي هــذه الـعـمـلـ ّـيــة مقتنعين وأن يـبــذلــوا قـصــارى جـهــدهــم الـفـكــري إلقـنــاع اآلخــريــن -بـمــا فــي ذلــك المسلمون
عالمية ال مصير لها إ ّ
ال الفشل» .انظر :المرجع
نظرية حقوق ذات طبيعة
وأي
الليبراليون -بــأنّ النزعة
العالمية (ّ )Universalism
ّ
ّ
ّ
ّ
نفسه ،ص .296 ،295-294
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وجه من وجوه الشذوذ في أن يعتمد المسلمون على مصادرهم األخالق ّية التاريخ ّية .فالغرب الحديث
ي النهضة والتنوير والفكر
نفسه «ع ّول وما يزال على خمسة قرون من التجارب والتراث ،وعلى عص َر ِ
وبعض النقّاد الغرب ّيين للحداثة يس َع ْو َن إلحياء النموذج األخالقي األفالطوني واألرسطي
الليبرالي».
ُ
الحق في أن يرجعوا إلى تراثهم ،ويتح َّد ْوا
والطومائي .ومن الطبيعي  -تبَ ًعا لذلك  -أ ْن يكون للمسلمين
ّ
الخاص» ،وال سيما أ ّن التراث
«تلك السرديّة التقليديّة [الغرب ّية] ،ويط ّوروا بصورة متزايدة تاريخهم
ّ
الخاص بهم «تراثٌ ضخم وثري يضرب بجذوره في قرون من اإلنجازات الثقافيّة»(.((2
ّ
غير أ ّن المسلمين لن يفعلوا ذلك
تكريسا لنرجس ّية ثقاف ّية أو قوم ّية ،بل سيفعلونه لفائدة الحداثة والعالَمِ
ً
حلق  -ا ّدعاء وال مبالغة ،فـ «ث ّمة الكثير م ّما يمكن للمسلمين أن يفعلوه
كلِّه .ليس في ذلك  -بحسب ّ
(((2
كي يسهموا في إعادة تشكيل األخالق ّيات الحديثة»  .يساعدهم في ذلك كون «النطاق المركزي في
عصر الدين التقليدي هو التنشئة األخالقيّة والتعليم األخالقي والتطلّعات الدنيويّة األخالقيّة»( .((2كما
تساعد ُه ْم حقيق ُة كَ ْونِ َم ْو ُروثِ ِه ْم األخالقي يعكس تجرب ًة تاريخ ّية معيشة ،ال أفكا ًرا نظريّة عن مجتمعٍ
«لم يعش فيه أحد»(.((2
حلق اإليجابيّة إلى التاريخ والمجتمع اإلسالميّين إلى ضرب من اإلعالء والتمجيد
هنا تنقلب نظرة ّ
والحلم بالريادة ال نجد تفسي ًرا لها إال كونها َر َّدة ِف ْعلٍ ُم َوا ٍز على ما تمارسه العديد من دوائر الغرب
دليل على أ ّن اليوتوبيا
لحلق لَيَقُو ُم ً
ض ّد المسلمين من تهميش وتحقير .إ ّن هذا الموقف التمجيدي ّ
ليست دائ ًما مصنوع ًة من أحالم خيال ّية ،بل قد تكون شيئًا يضرب بجذوره في وقائع التاريخ ومعطيات
المعرفة.
ّ
مظان فلسفة األخالق اإلسالم ّية

إذا كان الموروث األخالقي اإلسالمي بهذا الحجم وهذه األه ّميّة ،فأين نجده؟ وكيف يُ ْم ِك ُن عمليًّا
ِ
حلق  -في
السلوك الفردي والجماعي الحديث استنا ًدا إليه؟ يتجلّى هذا الموروث  -بحسب ّ
تسدي ُد
المؤسس وهو القرآن ،ومنظومة
النص
أربعة مصادر تتمتّع بمكانة مرموقة في الثقافة اإلسالميّة ،هي:
ّ
ِّ
األركان الخمسة ،ومنظومة الكلّ ّيات الخمس أو مقاصد الشريعة ،والشريعة.
حلق بإشارات مقتضَ َب ٍة؛ ففي معرض التصدير للفصل
في التعريف بفلسفة القرآن األخالق ّية ،اكتفى ّ
السادس «عولمة متح ّرشة واقتصاد أخالقي» ،استشهد بمجموعة من اآليات رأى فيها نقيضً ا أخالقيًّا
جهات الحداثة الغرب ّية في المجال المالي ،من حيث إ ّن القرآن يربط كسب المال واستعماله ربطًا
لتو ّ
بحق الفقير
عضويًّا باألخالق ،ويشرط اإليمان والسعادة في الدنيا والنجاة في اآلخرة باالعتراف
ّ
حش المتغلّب
والضعيف والجار والغريب واألجير في جز ٍء م ّما نملك ،خالفًا للنموذج الليبرالي المتو ّ

( ((2المرجع نفسه ،ص .48 ،36-37
( ((2المرجع نفسه ،ص .295
( ((2المرجع نفسه ،ص .39

( ((2المرجع نفسه ،ص .271 ،38-37
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على العالم الذي ال يأبه لآلخرين إال ليأخذ منهم المزيد ،ويجعل لصاحب المال سيادة مطلقة على ما
يملك(.((2
خاصة على أ ّن ملك ّيتنا للمال ولألشياء بصفة عا ّمة ليست ملك ّية
حلق بصفة
ألح ّ
ّ
في هذا السياق ّ
حلق
لكل شيء ،وهو وحده المتصف بما يس ّميه ّ
بحق ّ
حقيق ّية ،بل مجازيّة؛ إذ الله وحده هو المالك ٍّ
«الملكيّة األصليّة ذات السيادة» .يترت ّب على هذا األصل أ ّن ما يتخلّى األغنياء عنه من المال  -على
«حق لهم» ،وليس ِم َّن ًة أو عطا ًء من ِمل ٍ
ْك شخصي يأخذه
وجه الزكاة أو اإلحسان  -لفائدة الفقراء إنّما هو ّ
الفقير من موقع ّ
الذل والصغار(.((2
حلق أ ّن أركان اإلسالم الخمسة االعتقاديّة
يخص المصد َر الثاني لألخالق اإلسالميّة ،بيّن ّ
وفي ما
ّ
يجسد قيم الدين األخالق ّية،
جا
والعمل ّية (الشهادتان ،الصالة ،الزكاة ،الصوم،
ّ
الحج) ،تحمل برنام ً
ّ
ويضمن للمؤمن حياة روحيّة إيجابيّة مع نفسه ومع اآلخرين ،ويوصل إليه رسالة بسيطة ودقيقة تعكس
فلسفة القرآن األخالق ّية والوجوديّة ،مؤ ّداها« :ا ْعر ِْف مكان ََك في العالم ،واعرف طبيعتك الزمن ّية ،واعرف
أنّك مخلوق كجزء من مجتمع وأُ ْسرة يغذّيان روحك كما تغذّي الزروع والحبوب جسدك ،وافهم أ ّن
كل ما حولك؛ وافهم أنّك ال تملك شيئًا في الحقيقة ،وأنّك
كل ذلك ِهبَ ٌة تأتي مصحوبة بمسؤوليّة تجاه ّ
ّ
ستواجه قضاءك حت ًما ،ولن تأخذ معك إلى القبر إال عملك الصالح وحسن سيرتك؛ وافهم أ ّن عليك
خلِق من أجلك ،وأ ّن هذا هو مرتكزك؛ وال
خلِقت فيه ،وتجاه المجتمع الذي ُ
واجبات تجاه العالم الذي ُ
(((2
تعتب ْر شيئًا مضمونًا وحقًّا مكتس ًبا» .
كفيل بتأطير السلوك المالي واالجتماعي لألفراد والجماعات تأطي ًرا أخالق ًّيا
ٌ
إ َّن تَ َمث َُّل هذه الرسال ِة بعمقٍ
يحول بصفة ذاتيّة بينهم وبين أنماط السلوك الرأسمالي ،القائمة على االستغالل والجشع ومراكمة
حلق ،وهي نتيجة صحيحة في المستوى النظري
الثروة بال ح ٍّد .هذه هي النتيجة التي يوحي بها كالم ّ
المج ّرد .لك ّن السلوك المالي واالجتماعي لألفراد يَ ِت َّماِن في إطار أوضاع وأحكام وإكراهات متن ّوعة
ليست األخالق إال إحداها .وال ريب أ ّن عدم ِ
أخذنَا ك َُّل هذه المعطيات في الحسبان يجعل تقديرنا
للنتائج المنتظرة مغلوطًا.
المصدر الثالث لألخالق اإلسالميّة هو الكلّيّات الخمس ،أو ما يُع َرف على نطاق أوسع بمقاصد
ِ
ّجاهات
حلق ات
الشريعة اإلسالم ّية (حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل) التي تح ّدد في نظر ّ
القانونِ األخالقي في اإلسالمِ وأهدافَهُ ،وتلخِّص مع َنى اإلسالمِ العا َّم من نصوصه وتعاليمه .ولئن جاء
َ
َ
َ
اسـ َتــغْ ـ َنــىَ .و َك ـ َّـذ َب
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حلق على ُدفعة أخرى من اآليات
ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .282

لسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف قالخألا لاؤس :روحملا
ّلح لئاو ةبراقم :يزكرملا قاطنلا ىلإ يوناثلا قاطنلا نم ةثادحلا يف قالخألا
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الحي ،فإ ّن ظهورها صار ممك ًنا بفضل «مشروع استقرائي» أنجزه
اكتشافها ثمرة من ثمار العقل الفقهي
ّ
الفقهاء في مرحلة اكتمال الفقه وبلوغه أعلى درجات النضج .وال ّ
كل كلّيّة
حلق  -أ ّن ّ
شك  -بحسب ّ
من الكلّيّات الخمس ذات أه ّميّة في ح ّد ذاتها ،إال أ ّن جدواها وفاعليّتها ال تتحقّقان على الوجه الذي
كل واحدة منها موقعها
ترمي إليه فلسفة اإلسالم األخالق ّية إال حين ينض ّم بعضُ ها إلى بعض ،وتأخذ ّ
كل كلّيّة
ورتبتها ضمن المجموع ،فيكتسب النظام األخالقي في عمومه معناه الكامل الذي ال تقدر ّ
لكل منها أن تتّكئ على الكلّيّات األخرى وتتداخل معها ،محا ِفظة على
بمفردها على الوفاء به؛ إذ «ال ب ّد ّ
(((2
عالقة اعتماد متبادل في ما بينها» .
حلق في فهمها مذه ًبا يقوم على ع ّدها أخالقًا بالدرجة األولى.
المصدر الرابع هو الشريعة ،وقد ذهب ّ
ج .فهي
لم يَ َر فيها أحكا ًما وقواني َن فقط  -كما دأب على إبرازه مؤ ّرخو الفقه  -بل ع ّدها ذاتَ مع ًنى ُم ْز َد ِو ٍ
والخاصة  -وهذا هو المعنى الثانوي للشريعة  -وتفيد من
تفيد ِم ْن وج ٍه القواني َن المنظِّ َم َة للحياة العا ّمة
ّ
وجه آخر المبادئَ األخالق ّي َة التي تستند إليها تلك القوانين ،وهذا هو معناها الجوهري .فليست الشريعة
في الجوهر  -بحسب ّ
حلق  -سوى «مجموعة مبادئ أخالقيّة مدعومة بمفاهيم قانونيّة»(.((2
هكذا ترت ّد الشريعة إلى معنيين مترابطين عضويًّا لك ّنهما غي ُر ُمتَ َسا ِويَ ِي األه ّميّة؛ أحدهما هو األحكام
وخاص ّيته أنّه ذو طابع
الفقه ّية التقن ّية المال ّية واالجتماع ّية وغيرها ،وهو المك ّون الثانوي للشريعة،
ّ
إجرائي محدود .واآلخر هو القانون األخالقي الكلّي الذي تهدف تلك األحكام إلى تحقيقه
وتجسيده ،وهو المعبّر عن الوضع النموذجي للشريعة من حيث هي «نظام أخالقي يشكّل فيه
القانون أداة وطريقة خاضعتين للمنظومة األخالق ّية العا ّمة ومنشبكتين فيها» ،من دون أن يصبح
ذلك القانون هو الغاية األخيرة .فـ «القانون في الشريعة أداة لألخالقي ،وليس العكس» .هذه الطبيعة
األخالقيّة المتعالية للشريعة هي بالذات ما يؤ ّهلها ألن تكون المنطلق لمراجعة المشروع الحداثي
وإعادة بنائه(.((3
نموذج تطبيقي

حلق على لفت االنتباه إليها بوصفها ليست منظومة
من مزايا المنظومة األخالقيّة في اإلسالم التي دأب ّ
نظريّة مج ّردة ،بل منظومة مبدئيّة وتطبيقيّة في آن ،جرى العمل بها م ّدة طويلة وعلى نطاق واسع في
التاريخ .وهذا يعني أنّها منظومة عمل ّية ذات فاعل ّية حقيق ّية مج َّربة في مجاالت عديدة ،من أه ّمها المجال
االقتصادي .كان هذا المجال يشتغل في المجتمع اإلسالمي القديم وفق قواعد الشريعة «أل ّن المجتمع
 وهو موضوع الشريعة وغايتها وأساسها  -كان شرعيًّا» .وحتّى نظام الحكم السياسي الميّال إلىً
يوضح ّ
حلق أنّ مجموع الك ّل ّيات الثالث األولى «تمثّل السياق الذي يمكن من خالله لك ّل ّية المال
(((2
تمثيل على هذا التكاملّ ،
ّ
ّ
ّ
جدلية مع كل واحدة من الثالث األخريات لتعزيز الكل ّية الخامسة» .انظر :المرجع
أن تتحقّق وتصبح ب ّناءة؛ كما تشترك كل ّية المال في
ّ
نفسه ،ص .264-263
( ((2المرجع نفسه ،ص .106-105
( ((3المرجع نفسه ،ص .44-43
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ح ُه «ثقاف ٌة ومجتم ٌع لم يعرفا أو يقبال بصفة
ح ْ
ت في التجربة اإلسالم ّية ِج َما َ
االستقالل ّية والغطرسة ،كب َ
أي شيء غير الشريعة ومنظومتها األخالقيّة»(.((3
عا ّمة ّ
ِ
شديد األه ّم ّي ِة في العصر
جا تطبيق ًّيا في مجا ٍل
ولتأكيد فاعل ّية األخالق اإلسالم ّية ،استحضر ّ
حلق نموذ ً
الحديث ،وبالِغِ الحساس ّية األخالق ّية لِ َك ْونِ ِه ُم ْف َع ًما باألسباب الداعية إلى االنحراف ،هو المجال المالي.
النموذج االقتصادي الذي يستند إليها من تج ّنب الكثير من وجوه الفساد
حلق أ ّن الشريعة تُ َم ِّك ُن
بيّن ّ
َ
َ
جلِ
المحتملة بفضل توجيهها
سلوك اإلنسان في المعامالت المال ّية توجي ًها أخالق ًّيا متوازنًا .فَ ِم ْن أَ ْ
َد ْر ِء «ممارسات السوق الالأخالقيّة» ،وضعت الشريعة «آليّات قانونيّة وأخالقيّة» هدفها «تزكية» المال.
والتزكية مفهو ٌم روحي أخالقي ِ
ص ْر ٌف ترمي الشريعة إلى تحقيقه عبر آل ّيات «إيتاء الزكاة والمشاركة في
ِ
األعمال الخيريّة المتع ّددة كالصدقة وال َوق ِ
بافتراض َها وجو َد
ْف» وغيرِها .وتُ َعل ُِّل الشريعة هذه اآلليّات
حال ًَل
إثْمٍ محت َملٍ في ِّ
كل عمل ّي ٍة مال ّي ٍة ،أل ّن الم ْر َء مهما اجتهد ال يمكنه التأكُّ ُد ِم ْن ك ْونِ جميعِ مصا ِدر ِِه َ
واإلث ُم يقتضي مسؤوليّ ًة أخالقيّ ًة تُقَا ِبلُ َها الشريع ُة بالزكاة والصدقة واإلحسان .فليس هذا اإلثم المحتمل
الرب» .والطريقة
في العمل ّيات المال ّية عند المؤمن َه ِّي ًنا ،بل هو « ِم ْن ال ِك ْب ِر بحيث يُعتبر باعثًا على غضب ّ
الدين ّية الناجعة «لتخفيف هذا الغضب هي االشتراك في األعمال الخيريّة لمصلحة الفقراء وحتّى عابري
السبيل»(.((3
الخاص ،بل سعى الستخالص مبادئَ توجيه ّي ٍة عا ّمة من أحكام
حلق بهذا النموذج التمثيلي
لم يكتف ّ
ّ
الشريعة في مسألة تنظيم اكتساب المال ،رآها (بمعيّة شروط أخرى) كفيل ًة  -بفضل ما تفرضه على
المستع ِملِ من قيو ٍد نوع ّي ٍة ِ -ب َد ْر ِء نوا ِز ِع الفساد المالي لدى األفراد ،ومنعِ اختالل التوازن االجتماعي
والطبقي .هذه المبادئ ثالثة ،هي:
كل كسب أو نجاح نحقّقه إلى الله.
 ر ّد الفضل في َّ
المال والق ّو َة  -هدفًا أسمى في الحياة.
 اتّخاذ ال ِغ َنى الروحي واألخالقي  -وليسكل األطراف وال ينحاز إلى طرف على
 انتهاج منهج متوازن في التنظيم االجتماعي يراعي مصلحة ّحساب طرف آخر(.((3

ً
األخالقية
ثالثا :نقد مقاربة ح ّلاق
ّ

إ ّن هذه الصورة الجميلة عن دور األخالق اإلسالم ّية في تصحيح مسارات الحداثة تصطدم بِشُ ك ٍ
ُوك
ٍ
ٍ
واعتراضات ِ
حلق :وجاهة قراءته للشريعة وألخالق الشريعة
ثالث في مقاربة ّ
ح
ج ِّديَّ ٍة تتعلّق ِب َن َوا ٍ
من حيث هي تجربة متحقّقة في التاريخ؛ ثقته الالمحدودة بقدرة األخالق الدين ّية على تأطي ِر الحياة
( ((3المرجع نفسه ،ص .45

( ((3المرجع نفسه ،ص .267
( ((3المرجع نفسه ،ص .269
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االجتماع ّية واالقتصاديّة المعاصرة ومن ِع َها من االنحراف؛ األحكام الجذريّة السلب ّية العا ّمة التي أطلقها
في شأن الحداثة.
مقاربة مثال ّية ألخالق الشريعة في التاريخ

حلق ألزمة األخالق في الحداثة هو طابعها المثالي،
جه به مقاربة ّ
االعتراض األ ّول الذي يمكن أن توا َ
أي خلل .فأق ّر بكون الشريعة في خطابه هي فكرة نموذج ّية
وهذا ما اعترف به صراحة ولم يَ َر فيه ّ
(((3
مثاليّة يتمثّلها المسلم في اعتقاده ووجدانه ،وليست بالضرورة واق ًعا مطبَّقًا  .بل ذهب إلى أ ّن مشكلة
الالواقع ّية كامنة أيضً ا في مفهو َم ِي النموذج  Paradigmوالنطاق المركزي  Central Domainالمعت َم َديْن
في مقاربته بصورة أساسيّة .فاأل ّول يشير إلى نموذج نظري عا ّم متحقِّقٍ بصورة ضمنيّة ،والثاني يشير
إلى منظومة لم تتحقّق إالّ بصورة جزئ ّية( .((3ونموذج ّية النظام تستم ّد معناها بالذات من كونه يفشل حي ًنا
وينجح أحيانًا.
حلق غَضَ اضَ ًة في االعتراف بأ ّن الوضع النموذجي للشريعة ال يضمن حياة مثال ّية؛
لذلك لم يَ َر ّ
كل المجتمعات تتداخل فيها النطاقات المركزيّة والنطاقات الثانويّة وتتصارع ،والشريعة ال
إذ ّ
(((3
ت ،على الرغم
تمثّل في هذا الباب استثناء  .لك ّنه الحظ أ ّن الشريعة اإلسالم ّية بالذات قد لَ ِق َي ْ
ح َ
ظ بها المنظومات األخالقيّة اليونانيّة
من طابعها المثالي ،درجة عالية من التحقّق في الواقع لم ت َ ْ
(((3
والمسيح ّية التي يعمل كثير من نقّاد الحداثة الغرب ّيين على استعادتها  .وخالصة الرأي عنده أ ّن
حا على الدوام؛ إذ «النجاح الكامل ليس من ح ّ
أي مجتمع
ظ ّ
النظام األخالقي للشريعة لم يكن ناج ً
خاص ،وهذا يضع «الفاعليّة األخالقيّة لهذا
فاشل على نحو
ً
في الماضي أو في الحاضر» .ولم يكن
ّ
ّ
النظام» خارج مجال
الشك(.((3
إ ّن هذا الوصف اإليجابي لتأثير أخالق الشريعة ،والزعم بأنّه كان تأثي ًرا حاس ًما ،ال يمكن تقريره باطمئنان
حق مجمل التاريخ اإلسالمي المتميّز بالتن ّوع والتفاوت والتقلّب والتناقض والصراع والحروب.
في ّ
فمن الناحية التاريخ ّية ،وبحسب ما يتوافر لنا من وثائق ،نستطيع أن نتع ّرف إلى الفترات والمواضع التي
( ((3المرجع نفسه ،ص .32

مثالية ّ
مميزة ومـحـ ًـا ألفـعــال هادفة
(« ((3إنّ طرحنا للنموذج يــؤكّ ــد
مركزية القيم التي يعتبرها هــذا النطاق ً
ّ
تظل أهــدا ًفــا مــرجـ ّـوة َّ
قيما ّ
المكونة للنموذج ذلك التطبيق
النطاقات
في
المتنافسة
القوى
ض
تقو
عندما
ى
ت
ح
أو
وتحقيقها،
تطبيقها
التوصل إلى
ح ّتى لو لم َي ْج ِر
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحقّق» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .42
( ((3المرجع نفسه ،ص .46-45

( ((3المرجع نفسه ،ص .36
ُ
فسر ّ
حلق هذا الوضع المتناقض للشريعة بالقول« :فقد اضط ّرت [الشريعة] للعيش في مجتمع مضطرب كان بحاجة دائمة
(ّ ((3
أي مجتمع آخر .وقد عرف هذا المجتمع الف ّ
الح المرهق بالضرائب والمجرم المرابي
معينة من النظام والتنظيم ،شأنه شأن ّ
ألشكال ّ
ـأي مجتمع آخر [ ]...كان للمجتمع اإلسالمي من شمال أفريقيا واألندلس إلى جــاوة وسمرقند
الوقح والزوجة التعيسة المهانة .وكـ ّ
متمردوه ونشّ الوه ولصوصه ّ
وقطاع طرقه ،بل وقضاته الفاسدون أحيانًا.
نصيب من البؤس .فقد كان له َم ْن َغ َز ْو ُه واحت ُّلو ُه ،كما كان له ّ
النموذجية في تأكيد نفسها باإلنتاج
واستمرت خطاباته وممارساته
دائما بال منازع ،كما سنرى،
ّ
لكن القانون األخالقي كان مهيم ًنا ً
ّ
ّ
معين» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .46-45
لنظام
المستمر
ّ
ّ
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ساد فيها نظام الشريعة بما هي قوانين وأحكام يعتقد الملتزمون بها أنّها ذات مصدر إلهي .لكن من
الصعب ج ًّدا أن نعرف بدقّة حجم تأثير األخالق المستم ّدة من الشريعة في حياة المسلمين في تلك
متخصصة في عرض تفاصيل أحكام
الفترات والمواضع .ذلك أنّه تتوافر لنا مصادر تَ ِن ُّد عن الحصر
ّ
الشريعة وشرح قواعدها المنهجيّة (كتب الفقه وأصول الفقه) .أ ّما ما يتعلّق بتطبيقات الشريعة والتزام
حلق فال يعدو الشذرات واألخبار والحوادث المبثوثة في
أفراد المجتمع بمعانيها األخالق ّية كما ب ّينها ّ
مصادر متع ّددة تاريخ ّية وأدب ّية وصوف ّية وغيرها.
لئن كان لألخالق الدينيّة عند المسلمين موقع اعتباري كبير وحضور مه ّم في بعض جوانب الحياة
كل شيء كان محكو ًما باألخالق،
حلق بعضها ،فإ ّن ذلك ال يعني أ ّن ّ
تشهد به مواقف ووقائع كثيرة ذكر ّ
وأ ّن األخالق كانت لها في معظم األحيان الكلمة العليا .ليس لهذا الزعم ما يؤيّده في مجال التجربة
حال من المجال السياسي ،لك ّنها
قليل .وقد تكون المجاالت األخرى أفضل ً
السياس ّية للمسلمين إالّ ٌ
لم تكن مختلفة عنه بصورة جذريّة أل ّن مجاالت الحياة االجتماعيّة تخضع عمو ًما لالنسجام والتناسب.
يختل التوازن تحدث انقالبات وثورات تُ ْن ِش ُئ توازنًا وانسجا ًما جديدين ،وهذا ما لم يحصل في
ّ
وحين
التاريخ اإلسالمي إالّ م ّرات قليلة.
قدرة أخالق الشريعة على منع الطغيان االجتماعي واالقتصادي
في المجتمع المعاصر

حلق؛ فإن فلسفة اإلسالم األخالق ّية التي لقيت طريقها تاريخ ًّيا إلى التطبيق – على
بنا ًء على منطق ّ
النص الديني وطاقات الشريعة ومنظومتَ ِي األركان والمقاصد
الرغم من بعض التعثّر  -عبر ق ّوة
ّ
الخمسة ،تستطيع اليوم بناء «إنسان اإلسالم االقتصادي المك َّون أخالق ًّيا» ،والذي يشكّل الركيزة
الجوهريّة لـ «الحكم اإلسالمي» .وهي أيضً ا كفيلة  -حين تُف َهم وت ُطبَّق جيّ ًدا  -بـ «صوغ الذات
المسلمة أو المكل ِ
َّف المسلم وتحقيق أغراض الشريعة والحكم اإلسالمي ،وبالنهاية تحقيق أغراض
ف ّن العيش نفسه»(.((3
ينبني هذا المنطق على االعتقاد بأ ّن األخالق يمكنها أن تكون أقوى من القانون ومن النظام السياسي
كل شيء عليها.
ومن المصالح والغرائز ،ومن ث ّم يمكن جعلها النطاق المركزي للنظام ،وتأسيس ّ
وهذه مبالغة يكذّبها الواقع اإلنساني في مجمل المجتمعات قدي ًما وحديثًا .فلئن كان لألخالق مثل
هذا الدور المركزي لدى بعض األفراد وبعض األوساط االجتماع ّية المتديّنة مثل الز ّهاد ،فإنّه من
كل هذا الدور وهذه الق ّوة وهذا التأثير لدى عموم الناس في المجتمع ،أل ّن
الصعب ج ًّدا أن يكون لها ّ
المؤسسات
األخالق قائمة على الح ّريّة وااللتزام الذاتي التلقائي ،وال يمكن فرضها بالقانون وضغط
ّ
الجبريّة .ولو وقع فرضها بالق ّوة لكفّت عن كونها أخالقًا ،ولصارت امتثالً إكراهيًّا ال يحقّق األغراض
حلق إلى استعمال
المرج ّوة من االلتزام األخالقي اإلرادي والتلقائي .وبسبب هذا الخلل التجأ ّ
عبارات عا ّمة ومبهمة ،وفي أفضل األحوال أدب ّية ،تؤكّد الطابع المثالي لمقاربته وال تُزيله ،من نوع
( ((3المرجع نفسه ،ص .283-281
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«طاقات الشريعة» ،و«إنسان اإلسالم االقتصادي» ،و«الحكم اإلسالمي» ،و«صوغ الذات المسلمة»،
و«أغراض ف ّن العيش».
صح واستقام  -ال ّ
يدل
إ ّن التوصيف اإليجابي ج ًّدا ألخالق الشريعة في التاريخ اإلسالمي  -حتّى لو ّ
على قابليّة تلك األخالق للتطبيق في الزمن الحاضر أو المستقبل حتّى بالصيغة المع ّدلة التي اقترحها
ّ
حلق( .((4فلئن كان عموم المسلمين يسلّمون اعتقاديًّا باألركان الخمسة وينطقون طواعية بالشهادتين،
وحج .وفي
فإ ّن جز ًءا منهم فقط ال نعرف نسبته من المجموع يؤ ّدي باقي الشعائر من صالة وزكاة وصوم
ّ
يخص هؤالء ،ال نملك المعطيات الكافية التي تسمح لنا بتحليل تأثير الشعائر الدين ّية في سلوكهم
ما
ّ
االقتصادي والسياسي واالجتماعي ك ًّما ونو ًعا .كما أ ّن للمجتمعات اإلسالم ّية المعاصرة حظَّها من
ج ّربت
َ
الشرور التي قد تفوق ما يوجد منها في المجتمعات الغربيّة .ولذلك فإ ّن
التعويل على أخالق ُ
في حقبة سابقة ،واستدعا َءها إلى بيئة مختلفة عنها جذريًّا لتكون العامل الرئيس في إصالح مسارات
الحداثة ،يُع ّد مجازفة نظريّة غير مأمونة .لعلّه يحسن التخلّص من فكرة العامل الرئيس وإن كان يحيل
على األخالق ،واستبدالها بفكرة العوامل المت ّعددة المتضافرة.
حلق كيف يمكن للشريعة وأخالقها أن تشتغل اليوم ،سواء أكان ذلك في
من الناحية العمل ّية ،لم يب ّي ْن ّ
كل ما لمسناه منه هو نق ٌد
ظل ما يس ّميه بالحكم اإلسالميّ .
ظل الحداثة أو ما بعد الحداثة ،أم كان في ّ
ّ
ٌ
وقول باستحالة الدولة اإلسالميّة على
صارم للتطبيق المعاصر للشريعة ولإلسالم السياسي وللحداثة،
أي عالم ستشتغل الشريعة اإلسالميّة إذًا؟
قاعدة الحداثة وقيمها
أي بيئة وفي ّ
ومؤسساتها .ففي ّ
ّ
ليس يكفي أن توجد األخالق الجميلة في الكتب أو أن تكون قد ُوجدت في حياة أناس َمضَ ْوا .بل
يجب أن تكون اليوم قادرة على مخاطبتهم وإقناعهم والدخول الفعلي في حياتهم وممارساتهم
االجتماع ّية المختلفة .يتطلب هذا وضع نظريّة في األخالق في تناسق مع الثقافة الحديثة ،ويتطلّب
توافر إطار ثقافي اجتماعي تقدر تلك األخالق على التفاعل معه ،أي يتطلّب مقبول ّية واسعة من
المجتمع ،وهو ما ال يتحقّق إالّ عند وجود أرض ّية ثقاف ّية عميقة مالئمة .فهل هذه األرض ّية متوافرة؟
والمقبوليّة ليست مبدئيّة فحسب ،بل تعني الجاهزيّة للتص ّرف وفق هذه األخالق؛ إذ قد نؤمن من
حيث المبدأ بشيء ،لك ّننا ال نملك االستعداد والجاهزيّة والكفاءة الفعليّة لتحقيقه ،كإيمان كثيرين
م ّنا بالحداثة والعقالن ّية والديمقراط ّية من دون أن يكونوا قادرين على االنخراط الفعلي فيها .من هذه
ممثل فلسف ًة تقترح
ً
حلق من ّب ًها للوعي ،أكثر من كونه
الجهة ،وفي أحسن األحوال ،يمثّل خطاب ّ
الرؤى والبدائل.
(ّ ((4نبه ّ
ومؤسسات ما
حلق إلى أنّ استعادة األساس األخالقي الذي أخذ به المسلمون في الماضي ال تعني «استعادة ممارسات
ّ
تصور للعالم يؤكّ د قيم اإلرشاد األخالقي» .فالمطلوب هو «محاولة استعادة القيم العليا والشاملة
على
البناء
تعني
بل
الحداثة،
قبل
ّ
الـتــي ح ـ ّـددت اإلس ــام وطــرائــق حـيــاتــه عـلــى م ــدار ألــف عــام بـشـكــل نـمــوذجــي» ،بــاعـتـبــار أنّ تـلــك الـقـيــم الــديـنـ ّـيــة «مــا ت ــزال تــو ّفــر إجــابــات
عقلية متع ّنتة ترفض
والنفسية -
واالجتماعية
البيئية
للمشكالت
تحركه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الروحية التي خلقتها الحداثة» .ومن يرفض ذلك هو شخص ّ
«النرجسية المستكبرة» ،انظر :المرجع نفسه ،ص .50
بدافع
أو
الذات»
«تحجيم
بهدف
ا
إم
اآلخرين
التع ّلم من
ّ
ّ
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أحكام جذر ّية متحاملة على الحداثة

ال يمك ُن أ ْن نَ ُع َّد ات ّخا َذ مو ِق ٍ
ف أخالقي نقدي من الحداثة أم ًرا شاذًّا في العقود األخيرة؛ فقد تعالت
ب .لك ّن النق َد يَ ْف ِق ُد الكثي َر من صدق ّيته وفاعل ّيته إذا كان له
أصوات النقد لهذا المشروع من ّ
ح َد ٍ
كل َ
حلق في اإلفالت منه .فهو لم
ينجح ّ
َب لم
ْ
طابع انفعالي أو راديكالي أو مثالي .وهذا  -في رأينا َ -مط ٌّ
يَتَ َوا َن عن تحميلِ الحداث ِة المسؤول ّي َة عن جملة الشرور التي تر ّدى فيها الوضع اإلنساني المعاصر؛ فهي
المسؤولة عن «تشجيع أو إهمال الفقر والتفكّك االجتماعي والدمار البغيض لألرض»( .((4ومشروعها
حل المشكالت التي صنعها بنفسه»( .((4و«آثاره الكارثيّة على العالم الطبيعي»
«ثبت فشله حتّى في ّ
بادية للعيان .وربما «ال يكون هناك ما هو أض ّر للرجل والمرأة في العصر الحديث من مشروع الدمار
هذا»(.((4
استجالب أخالقِ الشريع ِة
ْض الحداث ّيين
وفي إطار خلخلة األسس األخالق ّية للحداثةَ ،ر َّد ّ
حلق َرف َ
َ
إلى الزمن الحاضر إلى عقدة متمكّنة منهم هي «عقيد َة التق ّدم» التي رأى فيها صورة من تمركز
تفترض  -كما قال كوندورسيه
أوروبّا على ذاتها وموقفًا مجحفًا بالثقافات غير األوروبّيّة؛ إ ْذ
ُ
َض النظر عن الجغرافيا والزمن ،عاشت واندثرت
 - Condorcetأ ّن ّ
«كل مجتمعات الماضيِ ،بغ ِّ
من أجل أوروبّا الحديث ِة وفي إطار التحضير لها»( .((4غير أ ّن هذا السلوك األوروبّي المتمركز على
حلق على فكرة التق ّدم ذاتِها وتحقي َر َها؛ فهي من األفكار البانية
الذات ال يب ّرر في نظرنا هجوم ّ
ٍ
حلق
تجاوزات في فَ ْه ِم َها وتطبي ِق َها أَبْ َر َز ّ
والدافعة نحو األفضل .بالطبع ،في اإلمكانِ الحديثُ عن
لكن أ ْن نَ ْرفُضَ َها مبدئ ًّيا على هذا النحو ،ونَع ّدها ِفكر ًة سلب ّي ًة في ح ِّد
َ
بعض الوجو ِه البغيض ِة منهاْ .
ذاتِها ،فذلك سقو ٌ
خارج دائر ِة الحضار ِة
ط في المنز ِع األيديولوجي المضا ِّد ،وإصرا ٌر على البقا ِء
َ
العالميّ ِة الراهنة.
ٍ
حريص على التمييز بين
حلق َغ ْي َر آ ِب ٍه للحداثة ومصيرهاَ ،غ ْي َر
بسبب هذه النظرة السلب ّية القاتمة ،بدا ّ
ت
ما حقّقته للبشريّة من
ت وأَ ْوقَ َع ْ
مكاسب تُ َمث ُِّل رصي ًدا إنسانيًّا عا ًّما ال يجوز التفريط فيه ،وما َوقَ َع ْ
َ
العالَ َم فيه ِم ْن َمطَ َّب ٍ
ات بسبب االختيارات السياس ّية والثقاف ّية المنحازة ،الناتجة من ظهورها وترعرعها في
محضن أوروبّي مسيحي ذي تطلّعات استعماريّة .ولئن سعى في بعض المواضع لتعديل هذه الصورة،
فإ ّن اقتضاب تحليالته وغموض عبارته لم يتيحا بناء رؤية يطمئ ّن إليها العقل؛ فقد وصف كتابه بكونه
«مشرو ًعا حداث ًّيا بقدر الحداثة نفسها» .وبما أ ّن الحداثة «كمشروع حديث ،ما بعد-حداث ّية أيضً ا حتّى
تظل حداثة على الرغم من
النخاع» ،فإ ّن «ما بعد-الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن تتجاوزها ،لك ّنها ّ
ذلك»(.((4
( ((4المرجع نفسه ،ص .36
( ((4المرجع نفسه ،ص .48

( ((4المرجع نفسه ،ص .35-34
( ((4المرجع نفسه ،ص .55-54
( ((4المرجع نفسه ،ص .49
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حداثي وما قبل حداثي في آن واحد .هذا
حلق من خالل هذا الوصف حداث ًّيا وما بعد
يبدو مشروع ّ
ّ
اللعب اللفظي  -المفهومي ،على الرغم من ذكائه ،ينطوي على قدر غير قليل من االلتباس وربّما من
حلق ،وع ّبر
التناقض أيضً ا .وهو ما الحظه سكوت موريسون  Scott Morrisonفي مراجعته لكتاب ّ
جا َه ُه(.((4
عن شكوكه المنطق ّية المب َّررة ت ُ َ
إ ّن النقد النسقي للحداثة ال يُفضي إال إلى مواقف نسقيّة وجذريّة مضا ّدة تك ّرس انشطار العالَم إلى
عوالم متنافرة .وال تخدم هذه النتيجة مشروع إصالح الحداثة ،وال تفتح طريق التح ّرر والنهوض أمام
الشعوب المه ّمشة عالميًّا ،وإنّما تغذّي الصراع والحرب .إ ّن أزمة الحداثة األخالقيّة تتطلّب مقارب ًة
حلق ،وترتكز على مفهوم الوصل اإليجابي -
تتمتّع ِب َق ْد ٍر من الواقعيّة والبنائيّة أكبر م ّما وفّرته مقاربة ّ
ال الفصل السلبي  -بين أجزاء العالم من حيث كون ذلك شرطًا الستمرار الحضارة الحديثة ووحدتها
وكونيّتها.

خاتمة وآفاق مختلفة
تخصصه العميق والطويل
حلق النقديّة متأتّي ًة من
جهة إلى رؤية ّ
ّ
كانت االعتبارات والمنطلقات المو ِّ
زمن ًّيا في حقل الدراسات اإلسالم ّية القانون ّية والسياس ّية واألخالق ّية التي مثّلت الشريع ُة بُ ْؤ َرت َ َها الرئيسة،
ومن إحساسه الذي ال يتزعزع باالنتساب الشخصي إلى الثقافة العربيّة اإلسالميّة ،ومن انتسابه عمليًّا
إلى الفضاء الغربي ولكن في الهامش النفسي واالعتباري منه ،ومن عدم رضاه عن اختالل موازين
حشة على اإلنسان والعالم ،حتّى إنّه
القوى العالمي وشعور ِِه الحا ِّد ِب َهيْ َم َن ِة الليبراليّة في نسختها المتو ّ
لم يَ ْكتُ ْم حديثَ ُه عن حالة االغتراب التي يَ ْعتَ ِق ُد أ ّن المسلمين وغي َر المسلمين يعيشونها بسبب تلك
الهيمنة(.((4
ظل الحداثة أن ال يَأْ َس َف كثي ًرا على فشل هذا
فكان من الطبيعي مع هذا اإلحساس بانسداد اآلفاق في ّ
ِ
مسالك إنقا ٍذ في النموذج األخالقي اإلسالمي
النموذج ،بل على فقدانه ،وأن يَ ْن َعا ُه بنفسه ويبحثَ عن
خ َب َرهُ بعمق في المستوى النظري والشعوري ،وال سيما أ ّن هذا النموذج تعامل تاريخ ّيا مع إنسانٍ
الذي َ
ِ
كا ِملِ المشاغلِ
واالهتمامات ،إنسانٍ اهت ّم بالعبادة وبأسئلة الوجود وما وراء الوجود ،كما اهت ّم بالمال
جمال والزواج وسائر العالقات االجتماع ّية والسياس ّية ،ونجح نسب ًّيا في تأطيرها
واالقتصاد والحرب وال َ
وتوجيهها روحيًّا.
ك ْونَ كُلَّهُ .ووج َد أنّ األخالق الدين ّي َة هي
حلق في الحداثة نظا ًما َمريضً ا
رأى ّ
أصاب بِدائِ ِه ال َ
َ
ٍ
ٍ
عال ُجهُ ،ال َع ْب َر ج ْر َع ٍة محدود ٍة ت ُ
تحتل فيه
ُّ
جديد للحداثة
بتأسيس
ُضاف إلى البناء القائم ،بل
ُ
كفيل بنقلنا إلى ما بعد
ً
الصلْبَةَ .وع ّد ذلك
األخالق الدينيّ ُة قاعد َة النظامِ السياسي واالجتماعي ُّ
الحداثة.
(46) Scott Morrison, «Book Reviews,» The Cambridge Law Journal, vol. 75, no. 1 (March 2016), p. 163.

(ّ ((4
حلق ،ص .49
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غير أ ّن أطروحته عن تخليق الحداثة وما بعد الحداثة بفلسفة األخالق اإلسالم ّية الرائعة ،بسبب
َ
النطاق اإلسالمي في أحسن األحوال .وهذا
طابعها المثالي ،ربما ال تتجاوز حظوظُها في النجاح
ِ
التعقيد في
يعيش وض ًعا ُملْتَب ًِسا وإشكاليًّا بَالِ َغ
ُ
حلق جيّ ًدا -
النطاق  -كما هو معلوم وكما يعلم ّ
عالقته بالحداثة وبما بعد الحداثة وبالشريعة ذاتِ َها .وليس من الواضح كيف ستباشر هذه الفلسفة
والمؤس ِ
ٍ
سات السياسيّة
ج َملِ ال ُق َوى
ّ
موقف سلبي
ظل
األخالقيّة َع َملَ َها وتأثي َرها في ِّ
ّ
لحلق ِم ْن ُم ْ
المؤس ِ
سات الحكوميّ َة
واالقتصاديّة والثقافيّة السائد ِة في العالَ َميْنِ العربي واإلسالمي؛ يَشْ َم ُل ذلك
ّ
والمؤس ِ
سات المستقلَّ َة والمعارِض َة على السواء ،بما فيها تجرب ُة الثور ِة اإليران ّية وحركاتُ اإلسالمِ
ّ
َب المح َّدثة.
السياسي وال ُّنخ ُ
ِ
ال ّ
نقائص النموذج الحداثي وأه ّميّ ِة األخالق الدينيّة في المجتمع
حلق االنتبا َه إلى
ْت ّ
شك أنّ لَف َ
ما بعد الحداثي ،له ما يب ّرره في البيئات التقليديّة والحداث ّية على السواء .غير أنّ اعتماده على
نظريّة النطاقات المركزيّة والنطاقات الثانويّة من شأنه أن يُفضي إلى تكريس نموذج هيمني َغ ْي ِر
متوازِنٍ في مك ّوناته الذاتيّة ،وفي عالقاته بالطبيعة واإلنسان .كما أنّ التلويح بنموذج جديد تقوم
فيه العالقة بين المعرفة والقيمة على الوصل ال على القطيع ِة والفصلِ ال ُمف ِ
ْض َي ْينِ إلى التنابُ ِذ
وال َه ْد ِر ونفي اآلخر ،من دون بلورة رؤية إبستمولوج ّية بديلة وك ُْفء تتّسق مع نموذج الوصل،
يبقى صرخ ًة في َوا ٍد ال ت ُجدي نف ًعا .نضيف إلى ذلك أنّ وض َع األخالقِ الدينيّ ِة  -التي
تجس َدتْ
َّ
ِ
قلب مشرو ِع مجاوز ِة الحداث ِة ،والدعو َة إلى
تاريخ ًّيا في نظام الشريعة  -في ِ
تشييد نظامِ المجتمعِ
لكن من المستب َع ِد
ما بعد العلماني على أساسها ،فكر ٌة قد تكون جذّاب ًة لعدد من المسلمين،
ْ
ب أيضً ا على كثي ٍر من العرب والمسلمين ت َ َقبُّلُها ما لم
أنْ ينخرطَ فيها َغيْ ُر المسلمين؛ ويَ ْ
ص ُع ُ
جزات اإليمان الديني
ح ُد فلسف ًّيا  -وليس ِش َعا َراتِ ًّيا فقط  -بين ُم ْن َ
ت ُ َق َّد ْم لهم في صيغ ٍة عقالن ّية ت ُ َو ِّ
ب بصراح ٍة وجزمٍ المشروعات اليوتوب ّي َة الفاسد َة عقل ًّيا إلقامة الدولة
ومنجزات الحضارة ،وت ُ َ
جانِ ُ
الدينيّة.
إ ّن النظرة الجدليّة ال ُم ِق َّر َة بتاريخيّة األشكال والمفاهيم الثقافيّة واالجتماعيّة من جهة ،وبضرورة البناء
حق َِّق الثما َر
على تاريخ الذات من جهة أخرى ،نظرة واقع ّية ومجدية في اآلن نفسه .إالّ أنّها لكي تُ َ
َّب ً
ح ًّرا ُم ْستَ ِني ًرا وقدر ًة ذهن ّي ًة على توسيع النظر باستمرا ٍر وتَ َمثُّلِ الواقعِ في أوسعِ
عقل ُ
المأمول َة منها تَتَطَل ُ
أس ِ
س تَ َقبُّلِ الدينِ في ضو ِء
أبعا ِد ِه .ويقتضي ذلك في الحالة اإلسالميّة ِ -م ْن ضمن ما يقتضي  -مراجع َة ُ
ِ
اعتبارات العص ِر وتعقيداتِ ِه وتح ّدياتِ ِه.
ِ
معضالت الحيا ِة المعاصر ِة ال تفرض علينا
جا ِد َل بشأنه في هذا السياقِ هو أ َّن
األم ُر الذي يَ ْ
ب أ ْن نُ َ
ص ُع ُ
وأي مشروع نظري أو سياسي في
مراجع َة مشرو ِع الحداث ِة فحسب ،بل مراجع َة فه ِم َنا للدينِ أيضً اُّ .
يذهب بعي ًدا .وهذا ما أَث ْ َبتَتْ ُه
َص ُّو ِريَّ ٍة ال يُ ْم ِك ُن ُه أ ْن
ح َد ٍة ت َ
العالم اإلسالمي ال يأخذ بالمطل َب ْينِ م ًعا في إطا ِر َو ْ
َ
ُّ
كل التجار ِ
ِب العرب ّي ِة واإلسالم ّي ِة السابقة ،بَ ْد ًءا بمشرو ِع الدول ِة ال ُقطْ ِريَّ ِة الحديث ِة ،ووصولً إلى مشاريعِ
ٍ
جديد.
إقام ِة الخالف ِة ِم ْن
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لقد كانت ِ
حلق ،على الرغم من طابَ ِع َها التحفيزي ،قطاع ّيةً ،في
ح َها ّ
صيغ ُة التجاو ِز التي اقْتَ َر َ
تحتاج أزم ُة الحداث ِة األخالق ّي ُة إلى بنا ِء وحد ٍة عضويّ ٍة بين الفكر الديني المستنير والفكر
حينِ
ُ
الحداثي وما بعد الحداثي في إطار رؤية تجمع بينها ،وهو ما يقتضي مراجع َة العالقة بين
تعديل ِ
البعض اآلخ َر َويَخْد َم ُه ِوف َْق نظريّة النطاقات المركزيّة
بعضها لِيُالئِ َم
َ
هذه الفعاليّات ،ال
َ

والنطاقات الثانويّة.

إ ّن الصيغ َة التي تبدو لنا أقد َر على تحقيق وحدة الحضارة المعاصرة ،وتخطّي أزمة األخالق المتفاقمة؛
هي الصيغة التي ت ُعي ُد التفكي َر في الوضع ّية العرب ّية اإلسالم ّية والوضع ّية الغرب ّية وسائ ِر الوضع ّي ِ
ات
ٍ
حاالت متداخل ًة متفاوت ًة متناقضةً ،لك ّنها تنتمي جمي ًعا إلى
السياس ّية والثقاف ّية الراهنة من حيث كونها
حضارة واحدة وإلى أفق إنساني واحد ،هو األفق الحضاري الحديث ،وأنّهاِ ،م ْن ث َ َّم ،مدع ّوة إلى
التقارب وطلب التجانس ،والتخلّي عن عقليّة القالع المغلقة واألسوار الفاصلة .كان هذا هو النهج
ٍ
خطوات مه ّم ًة يُ ْم ِك ُننا االستنارة بها ومواصل ُة البنا ِء
خطَا على َد ْر ِب ِه
الفكري الذي ابتدأه مح ّمد إقبال و َ
مجمل أعماله الشعريّة والنثريّة ،ونَط ََق ِب َها ب ِ
ِص َف ٍة متم ّيز ٍة كتابُ ُه المحوري تجديد
ُ
عليها .وقد َع َّب َرتْ عنها
التفكير الديني في اإلسالم.
حلق .وكان
حا بين «الغرب» و«الشرق» يختلف عن الموقع الذي ات ّخذه ّ
ُّ
كان إقبال
يحتل موق ًعا ُمنف ِت ً
نقدي النزعة
جا َه «الذات» وتجاه «اآلخَر»
َّ
يعيش وض َع ُه ذاك في أ ْريحيّ ٍة فكريّة ونفسيّة تا ّمة .كان ،تُ َ
تناقض أو في حرب مع أحد .ولم يُ ِ
ٍ
س ِب ُغ ْربَ ٍة تجاه ذاتِ ِه أو
في الوقت ذاته .ولم يكن في
وإيجابيًّا ِ
ح َّ
مجتمعه أو تجاه أوروبّا .كان مجالُ ُه الروحي واألخالقي وحتّى الفلسفي موصولً ُعضْ ِويًّا باإلسالم
موصول كذلك بفكر الحداثة
ً
كامل :القرآن .وكان
ً
وبثقافته المتن ّوعة وبالكتاب الوحيد المع ِّبر عنه تعبي ًرا
وفلسفتها وعلومها وفنونها من خالل مصادرها المتن ّوعة .كان يقوم بالذهاب واإلياب في االت ّجا َه ْينِ
من دون حواجز نفس ّية أو معرف ّية ،ومن دون أن تكون خلف ّيتُ ُه هي خدم َة ِ
خرِ.
أحد ِه َما على حساب اآل َ
حا بفضلهما آفاقًا نظريّة وعمليّة
ج ِي التناهي-الالتناهي والفصل-الوصل ،فات ً
وكان يشتغل على نمو َذ َ
خرِ .ولئن صار حضو ُر الدين
جيْنِ ُمطْلَقًا أو نقيضً ا نا ِفيًا لآل َ
ح ِد طَ َرف َِي النموذ َ
واعدة ،متج ّنبًا أن يرى في أَ َ
التباسا وتعقي ًدا م ّما كان عليه الحال في عصر إقبال ،فإ ّن معنى ذلك أ ّن الدين
في المجتمع اليو َم أش َّد
ً
أيضً ا  -وليس الحداثة فقط  -يحتاج إلى مراجعة وإصالح جذري في إطار نظرة عضويّة واحدة .وهذا
هو بالضبط مغزى مشروع إقبال الفلسفي.
المراجع

References

العربية

حالق ،وائل .الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي .ترجمة عمرو عثمان .ط
 .2الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2015 ،

Volume 6 / 22 العدد
Autumn 2017  خريف

84
األجنبية

Hallaq, Wael B. The Impossible State Islam Politics and Modernity's Moral Predicament.
Columbia: Columbia University Press, 2012.
Morrison, Scott. «Book Reviews.» The Cambridge Law Journal. vol. 75. no. 1 (March
2016).
Tine, Antoine. «Jürgen Habermas: entre pluralisme et consensus. La réinvention de
la modernité?» Ethiopiques (Revue négro-africaine de littérature et de philosophie),
no. 64-65 (1er et 2ème trimestre, 2000).

