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أنقحل!مظاثوثولىمهـاطيو

العربر!الأسلا"!المجتمعفيالفكرياننخلفاعلىالكلاميفترض

تصورعروصااذاالاافتقدمممذىيتضحولا.التقدملمعنىتلا!يدا

لطبيعةكموضوعوا،كذاتاوكمنتحالانسانبي-نللعلاقيةالعربيالفكر

معسصىتحديدالىبالضرورة،يعيدطاماوهذا.للانتاجكمجالاو

الننراثفيوشاسسنشااكوثانيةءهةءنوالفك!ر،جهةمنالعقل

ك!.العرباليثقافي

نن!حديد.هوذجياتراثيامصدرااطلغزااحامداباالامامسأختار

العربيه،الثقافةل!-(دبانهوصفهيوكنلموذجانهدلك.المتىهذا

تجاوزب".ولا،رؤضء-اولا،هامشيايكنلمانهاعني.موضوعيا

،اعربيتبيىناوال!ثقاؤةالحياةديتر-حلمهاوتبلرانندادا61كانواذما

ل-تا!باببالتاويمثلالاصوليمثل،المبدئيالصعيىدعلى،انه

العربية،المؤسسةقوةيمثل،التاريخيالصع!على،انهثم.الاصول

ل!وجهؤياي،البدمثهـةوجهفيوقفتالنتي،اشقافيةواالسممياسية

ابهاداالعهـبيةوللحياةللاسمتعطثانتحاولكانتالتيالت،رات

دقبلهالثقافةالذيافكرا،لذلك،وهو.الاصولفيموجوإةهـظام

لاكانتوادا.اصولهامنعظي!لماامنإوتعوننجره،ا"-ا؟دةال!ربي!لآ

ولا،قدمهءصاعلى-عترضلافهـانها،تطلبهالذياسمولاؤبتجد

الفكرزمودج،اخيرا،وهو.الاصولمناصلاييخالفمافيهترى

ا!ربي.المجضمعهيمالسائداؤاعلاممىمنمرايزالماالذي

-3-

الثالية:النقاطفي،والفكرالعقلفيالغزاليا-اءنوجز

.والثمرعبالقرآنمشروطواستخدامه،م!دودالعقل-اولا

لاالعمنانكما.الشصنورالىالبصركنسبةاليههس،وفبته

القرآنفهوء،مىالايرىلاكذلكالهقىلفيانالضوء،كلالاترى

.والشرع

المعرفة.الىللوصولالعقلاستحدامهوا!فهـرا-ثانيا

علاقتهفيالا!انيكونانااءموضوعهاوالفهـرمجال-ثالثا

الفكريبحثالاولىال!ناحيةمن.الخالقيكونانواما،بالخالق

الضانية،قىالناحيومن.يكرههوفي!،للانسانالمهايحبهفيما

مماافلاللهيعرفالعاديفالانم!!ان.قاصراعاجزاالهـفكريطل

يعرلىالازبياء،ممااقليعرفانوهذان.الوبراوامالعاالانسانيعرفه

جم*يعاالانبياءقىومعرؤ،محمدالفيفيعرام!ماقليعرفونوهؤلاء

.اوقربن7كةالاامعرؤدةدون

علملكن.الا"صفاتمنلانه،محمودلذاتهالعلم-رابعا

،الشرعمعت،قضاذامذموما:محمودااومذمومابكونالانسان

لهها،وي!دمثوالشرعيقررهاالتيالفائمةمفيدايكنلماذااو

عل!اكاناذاالالذاتهالعلميطلبلالذلك.شرعياكاناذاومحمودا

.الئرعمعيتاقضلافيمالفائدتهفيطلبعداهوهـ،.بالله

ء-عيتهارضلاوالذيلذا!"يطلبلاالذيالعلمحتى-خامسا

لااي.ف-يا-ةواوالفلاهـثةكالطب،كفايةفرضهوانماالثرع

يقومان،ثابةجهةمن،ويكفي،جهـلأمنفببهالاستقصاءيجوز

الاخرين.عنيسقطلكيواوربه

!-صو(الحديثبمصطلح:ا،اثقافةااو)اذناًلعلمسسادلسا

معهيتعارضلابرمهـااو،المقديمتفسيراي!ونبمااوبالهـقديمالطم

يتعارضمحدثكلرفض،الاول،امرانذلكعلىويترتب.يكملهبل

موجودالعلمانهواثانيوا،الجمهورعببهاتنق!وان،القديممع

بالسلف.،تشبها!ثرهمعلمساالخلفاكثروانالمأضيفي

ا،عمالثمرته.ووالاحوالالطوم.الاصلهوالفكر-سابعا

الفهـر.يتبعوالعلم،العلميتبعرالحالى،الحاليتبعالعمل

ال!وبل!!المه!بمفد!ال!41

فى!موالىالنبيصمقالىيهديا!هم!هوالعقلدور-ثامنا

وافالمهرفة.الارباعولز،م،اطراحه/يجبذلكعداوفي!،.سنننه

وهـ؟الدينيةالثقافة،هيلمعقليةتكونحينخنى،الصقيةالثقالمحة

شرعيا،يكون،اخربتعبكل،المقل.هديهاوعلىضوئههـافييعرف

الباطن،لاالظاهـسرالفكرمجاليلاونوهكذا.يونلااو

..)1(ا4لخاقىلاوالمخلوق،المج!وللاوالمعلوم

العرر!هر،المجتمعيسودالذيهو،وكاياتهبقواعده،افياهذا

المدرلسةفي-واء،السائدظالايديولوي!ةفان،،دلك.اجوما

انكل-ا،والكتابوالاذاعة-،فةلصوا،ب"التربووالبرامجوالجطمعىة

.ومعثالموروالراهنعلىمحافطةوقوة،الماضينحبوارتدادقوةهي

باسهـالجماهيرقامت،الاخيبرةالعقودفيحدثتالتبمالتغييرحركاتان

ومع،ؤلأح!يىناوع!،لا،للجماهيرسلور!ةايةتبنكلؤ،ذها

العلاقاتهدهؤ،ن،ا،وروثةالانتاجعلا!اتعلىالقضاءباسمقامتانها

الايديولوصةابىض!يةتجاوزباسمقامتانها،وءعالسائدةهيتزالما

لقشد.السائدةهي،كذلكلمكرالماالبنيةهذهفان،التقليدية

التف!ر.ومنالحياةمنصديدنمطتوليمدعن/الحركاتهذهعجزت

اقنروطانضاجعرقلهـةفكا"ااسا!ثرانفسهاهيتلهبلذلك

عليهات!سيطراالبنكإالجماهيرانخصوصا،الثوريللتغيرالموضوعية

الايديولوءقيهذهانبحيثالموروثةالايديولوجيةتتشربأزالاماوتوجهها

ارطابقيرالوما.جنريثوريتحرككلعناتعرا!فوةتش!ل

واهـياسسه،!الدببيناي،وتدبهرهالواقعتصوربلىصالقديم

وف!سالا.فائ!ا

-5-

،النمقدمواحدد،الماصبمحولمحورالتنزعقىبانهالصخلفاحدد

هذامنانطلاقا.اهـتقبلحولالتم!ورنزعةبانه،العكسعلى

فيمتتمثلالعربيا(جتمعفيالفكريالتخلفمظاهـرانارىالتحديد

فياعا.،1اعرضسائدةنزعاتاربع

بينالفصلفيتغال!االتيالىزعةر!،،واعنياللاءـوتانجبة-اولا

لله،اديهطاالتصورمنوت!جعل،واللهالطبيع!ةوببنوالا4الاونان

الروحانهوالمرهوتانيةاليناؤيزةمطاًلبهد.والغاي!والمحورالاصل

نفس،ومادةروح:ثناب"فالعالمءالوجوديؤسسالديالمبدأهي

فالاتان.يمومةلدواالكمالوحدهااهاو،المروحليةوالاو،،دنو

منيجيءبل،الارضءنالارضالىيجيءلا.الروجفياولاموجور

الطبيعة.حزءاًمنيىس،طبيعيانموااش،اصلمر،فهو.اورماء

بدولا،امتحاناًنه.سقوطالطبيعةؤطوجودهان،العكسعلى

.الاولع!وهفالطبيع-ة.يتجاوزالمطبيعةانامن،تجولكي،هـ"

الهربر!،4جتمعافبىالقبم!وتأسس!متالمفاهيم!مامت،البعدهذاعلى

يشبثقهجمداالبهءهذافمن.!،ئدةتزالمااتعلقيموالمفاهبهم!6و!

في،نظرياابىهدهذاويتهثل.العربيالمجتمعديوالحملالصر

اليقيسنواووير،الاذسانيةللمعرؤةالاولكرالمصالوحياعتبلر

بمقتضىالارضعلىمجتمعاقىمةءيعملياويتمثل.اكهائطالكامل

،ايالارضانقاذالىيهدف!فالوحي.السماءمنالهاب!اأوحيهذا

الهرويض،هذااجلومناسماء.اصورةعلىتكونلكبمترويض!االى

تضيقهتكفلخا!ةالفكالفيالانساف-كأاحب!اةاز:ءظماىيجب

احمسل.الوجهعلى

ا!ين،ااحياءعلومعلىكهاب:النظاطهذهتخلاصفيا!اعتولمدنا)1(

،1(6-1(ع،1/041:(تاريخثون،لقاهرةا)اثبادارطبعة
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الاصتماعيةالحياةعلىللاهوتانيةالمفيويالبصدانعكسهمن!امن

العولة.اوالجطعةاوالامةفياللاهوتانية!تشيات،والسياسية

الاليست،ايلاهوتانيااسقاطاالاالدولةاوالجماعةاوالامةفليست

غكلفيالانسانوجود.نشكلااللاهوتانيةكافتواذا.،نحيبتجريدا

هـيتجرببكيان،الاجتماءىاالص*يدعلىالفرد،ارتباطل!ان،فاته

الانمسانيكونوان.ذاتهفيرفيالانسانوجودكلنشكلايفساهو

ليستذاف*اناي،9!ةآفميموجودانهيعه!ذانهغيرفيموجودا

.لغيرهبل،له

الاسهاسي"البنية،تاريخيا،اكدالدينيالتقليدانوالوا!ع

الانسان.الابويالنظاماعنبم،الجاهليالأربيللمجتمعالاولس

سياسيا:لسلفامرسومةفحياته.نوعيطلاك!موجودالبنيةهذهفي

فيهي.ذلكيضركوانبامرهذايفملان،سلفا،عليه.وفكري!ا

كهي.واالامر:طرفينبيسنيولدانه

.مثاليثانيةجهةمن،وقمعي،جهة.ن،مثاليابوينظاموكل

بالنهوذجعنايتهفثر،التاريخيوالننغير6الحيةبالتجربةيدنيلالاف"

هـرزابمقتضىوالفر،الساوكياطرلانه،وقم!.الثابتالاصلي

فمن.عليهالخروجاشكالمنشكلايثونويحول،المثاليالتصور

انفسكل.الاسلا!هؤلاءيقتلكانهاسسموهاوالاس!لثرعهمايئترفى

مظهراا،ليسفهو.العربيةالحياةفى،بالمافيالتمسمكهنهاومن

برصالعوبييعيشوهكذا.وثربعتهالاببسلطةالتمسكمطاهرمن

النهاية:ومثا)ية،امةنجبرالأرب:البداقيمثالية:مثالشين

،وانماوالتاريخالارضبرمنطقيعيشلافهو.اللهوعدهياليالجنة

اأنهاية.وتلكالبدايصةهدهبمنطقيعيش

ورئيسهالةال!و.الع!لةنجهصورنهابس!لياس!يةالابويالنظاميجد

ولشى.العالىسحقواماللهانكماالمجصممةوامالعربيالمجتمعفى

فانهذاوعلى.السم!لارارةاًتعكاساالااًلعولةتفرزهالذيالننمثريع

عبرعلاقته،والسماءالانسانبين!لعلةتفبرايكونانيجبالف!ر

التيالعلاؤةلهذهانعكاسا،اخربممنى،يكونانيجب.باددولة

الفلسفة،ليسستهناومن.مطلقاخضوعياللسمماءالارضفيهاتفضع

وانمابالتجربةتنشاالاجتماعيالوعيمناشكيالاالفن،اومعس

اعلى.مناسقاطهي

لسمماء،تبعيت!ابمدىالارضعلىالتقدميمحددطورالمونهذاوفي

فوانينثلا*لنهالننبعيةولهذه.للالولةتبعيتهبمدىالفردسعادةوت!مد

ايمححاة"فيهيشككاو"ههيتارضماابتداعوعممالاصلمدحاكلأة

)ايالاصللمقتضياتوفقاوالانسانالعالمتكييفوالثاني،"العولة

استقرماعلىالؤوجنف!هواثوالثا،(الدولةرايالارايلا

لااي)تقويمهيجباعوجاجااوانحراقاوا!تبارهالاصلبمقتضى

:الوحدةمفاهيمفىتجلعاتهاالقوافيصنهذهوتجد(.للمولةسارضة

وصنبم،المجتمعفيكالتناقضنةالوحدةوتعني.وا!وفيقوالانسجام

.ال!ثورةن!التنوفيقويمئي6المراعنفيالالسعجام

.ذلكالاصلعلىاكحافطةمنالب"5شكلاالاانناننقعمليس

وتنوعا.اتساعااحري!لالاصلف!وتنىالعالماتسممهماانه

المملفتيجةولشي،السماءمن،فودمنهبةالمعنىبهلا،التق!م

محمنوانأسا،بذاتهمالهماقيممسةلافهذان.الانسانيينوالكر

وفيلخهماعنهوتعبيرهماالاصلعلىتوكيدهماهدىفيقيمتهى،

مصه.

مهن،ضو.بمئيا،ذاتهعنفييباالعربيالنرديعيشهكذا

اًلمولة.ساًلامةفياودنيويا،(ءالسيفى،ديعيا:موجود،المبده

فياليومالسائ!ةالظاهرةلتفسيراساسياع!نصرايق!دمماهذاوفي

القاثمالنظاميسوغهـاقو!مةببلأ،جهةمن:العربياجمتمع

ترمزر!مية،ثانبةجهةومن.الاجتماعبىواسقاعاباللاهوتافة

منيتحررلصةالاذاتهفيموجودانهيشعر،العربيانالى

فين!"لعلمابرل.السياسي-الاجتمامم!تشيبهاومنام!وتانية

العربتىالمجتمعفيالثقاف!ةمنمشويينسيالةلتفسيراساساذلك

واح!ل.التناسسلوثق!افة،المورو&الراهنالنظامتمجيدقافة

للحياةالحيواني-الاليالمستولىفيمصورالحاثينفيوالربى

،سواءالابداعصية:الانسانيجوهرهيمارسانيق!رولاالانسالية

العمل.اوالدينابر،الفلسفةاوالزنفي

ورفضالمجهولبالمعاومالتعلقنزعةبهاواعني،المافهوية-جاثا

يقصرلاالازمصانبانالوبيايمانيفسرماهذاوفيمنهالخوف!بل

يجاريهاانخيالهيستطيعالتيوالاهكارالاشياءمعالايت!فان

ولايرفف!هافانه،تفسيرهاعنيعجزالتيتلىلم!اما،بهاويقبل

يحاول،تراثهخارجمنشيئايواجهالعربيكانحينهكذا.يواجهلأ

يكونلاومين.يفهمهمامعاي،ممهبا!قارنةيفهمهان،اولا

ومخيفامشوشالهيبروالشيءهذاهـانفقد،للمقارنةمجالثمة

لهويسمحيذهمهصاهو،الواضحهو،اليهبالنسبه،المهم.وحطرا

ومنص.جهةع4واالحياةكل،والثقافهةالطبتفيبالتوجه

بانههاليقين،منوتفكيأرهسلوكه،في/بدفسا،ينطلقالعربياخذ

يفقدحسانهاي-ية5ثقانماذجلهتكنلماذا،وفيفيا،ناأض

بل.سديماليويتحولذاتهعلىالسيطرةوي!دوالوكةالتوجه

ومنظوهـ"ت!،.ا!اضويةالرموزاست!رارعلىيتوفيفوجودهانيشعر

.وفىعضفيامسسلكا،ر!ااوشكا،يه!طعامنازاءيسلكوهو

الجميع.يعر!هم!وساالمسلكهذاعئيكشفما،العربيالفكرتاريخ

ي!ض.ئه،ومىا،شي،كليعرورلكيمو!و"العربييستخدمهكذا

نابرمننه.قيمةابلأيعطيبانء*يراجمونلاالمولوثهلىا

فهـيهامماليرىالذفيموروثهويهدد،الفهمعلىطاقتأهيهددالمجهول

الدينمية،وبرخاصة،اكنسبةموفتهحدوكليخنجاوزفما.والمصمة

وء!ا.كلملالهالى،يعتقدكما،و!ؤدي،وحيرةكلقفييجعله

فيالمرحلةوندرك،المأضيفي،البمهةمنالمو!طدلالةنفهمالمعمى

لىميمماابدأ!العريالمجتمعداخلالافكارصراع!الدلالةالحاضرة

للصراعاورغعادةيكونانيهـادفهو.اليومحتىالنه!فةبعصر

لييدو،خىالمستقبلإقىالتحول،وقيمالماضويةالثباتقيمبيىنا!اضي

اقمعيسةاوبالوسائل،تقريبا،ذاتهاالماضيةبالكيفيةيجريانهغالبا

تقريبا.ذاتهاوالانعتاقية

،وايسسابقاالمعنىواعتباءوال!مالمعنىبينالفصلنزعةسثالثا

التجرب!ةتض-ئهماوهذا.تزيينيارسمااولهصورةالاالم!م

ناذرأك،الكتابةعلىالخطابةيغضلفالعربر.ذاتهاالتاريخية

من،المعنىاي،الوحياوالالأيالنح!محاكاةالىاؤربالخطابة

اصلاف.فيالزمانسقطوقدال!نطقالاليستاًلكتابة.الكعابة

هـاخر،بتعبي،انها.ظلهالاالوجودمنتمثللاوهي،للنطقشاحابه

الا،الكاملحضورهمالعصسة-،تمثللاانهااي،النطققناع

الكاميل.الغياب

تعيرانبحيثوالوظيف!ةالشكليخنطابقحضاريتطوركلوفي

فس-ءالشأسروظيفةانمعلم!ن.اأبكلتغيريستتبعالوظيفة

،فاناجاهليةافيعليهكانتعأساالاسلامفيتنرتالعربيالمجتمع

وا،والم!صال!لامبنالانفصالىاكدمماوهذا.يتفيرلمشكله

هـننوعاالشعريالتعبيريصبحانالىوادى،والمحتوىالشكل

المعنصهذا.قبلياالموجود،ايالقديموالمعنىاملامبينالمطابقة

جهة،م!نيكشفماوفيهذا.وقيمهالاسلامهوايالحقهو

والشعر6اللفهجاهليةالىينررالعربيجعلتالننيالاسباب!عن

الاولىجوانبهبعضسلهييقومالقرآناعجازانذلك،دينيمنظورمن

تحداهالجاهليالشعرالقرآنتحدىوحين.الجاهليالا!زعلى

اللفةاكت:تهناومن،والفصاحةللبيانالكاملالمثالانهحيثمن

المربيواصبح،دينيابعداالجاهليوالشعرالجاهليهالعربية

وفى.دينبمش!رعناهملياالثقافيماضيهالىنظرتهفييصعر

فالقديم.القديممعالمطابقةمعنىعن،ثانيةحهةمنيكشفماهذا

والمطابقةع!نهويصدراني!كيف!مه،بعدهييمماوعلىكاملاصل

الاصلميالنموذجمعاليخلفسلولرنطافىانهيالاضقية:ولغويةاخلاجمبة

ابنموذجممالفردش!بيريتطابقانهيواللغوية.-للسلوكالسلفي

بالأالايمانسمنالهقديمبعوتن!ؤء،؟لمطابقة.للتعبيرالاصليالبيانبم



ناا،نسانعليوانيتعيرلاثابتالحقوبان،الحقوحدههوالقديم

عنىصهالتعبيريكونيجبانلذلك،واصجالمقوبان،مه!ي!هب!ف

يج!بولذلكانفعاليعاكلفيلا،منطقبمعقليالحقوان،اواضح

،لاامقلواالعسبينمتو!طزةدر-نجبلفالى،ا!ي!لا-!اد

المجازو؟ن،ويضللهميوالعكسعق،بليصنيةقيمصؤالىيومل

ولا،اصلالهوضعتلمماهيفا!كلمات،يستبعدانيجباخيىرا

المجازواستبعاد.الاصليمص"هاعنالهخبيربهايحيدانيجوز

الصعيدعلى،التآوبصهللاستبعادالبهاني-اللمغويالمقابلهو

الديني.-الفلسفي

مثلا،القديمالعربي(بعامة،والثقافة)الثسعريهونهكذا

مفلا،القرآنانكما،الاجمالمقامفي،الحدباىابمالنسبة

فيم!قا،بعدهياتي،وماالاجمال"قامفي،الدينيالفكرالى؟كممسبة

ومرآته.وشرحهوترجمالهالاجماللسانهوفالتفصيل.التفصيل

وهذا.لهومظهرللمجملثرحهووانماابتكاراليساذنوالمفصل

،،بالغرورةهوالاسبقوان،الافضل،بالفرورة،هوالاؤكمانيعني

ديبا،،الوصة!،اوله:واحدالعربيفالنور.لاحقكلمنالاعلم

لقربالتدرجتبداالاذضليةتتصرجو.باشمر،اولهلجاهلياوالشعر

.وهذاالاولب!حلااةتمرس!االااليوبكأا)حياةويىست.الاولمن

الكاملة.الاصليةبثاتهيحدرر،الدينثأن،انرعرانيتي

هونوعكذلكالشعرفن،كقسيترارايتدبنالدبنان!كط

طقسي.تكرارفيوالستعادتهالماضيبفهمالشمرسمن

اىابالنسبة،القديمفغي:العداثةممالت!اؤضنزعة-رابعا

لا،والعهامةالخاصة،لمفاهيمهمصدرايكونل!كاطاؤشة،العروي

بالمال3وعدلاؤتهايضايتصلفيما،بلوحدهبشخصهيتصلفيما

وظلألف!هاتنبعث!قة،اخربتعبير،القديم.العالممع

ونغسية.اجتماكليةاخرىوظائفتتولدالوظائفهذهومن،ية3ثقا

الماضي-حولتتمحور،ثقاؤتهثان،العربيسخصيةانيعنيو!دا

الحداثصةمنموقفهفيالتناقضعنيكثمفماهذاوفي.القديم

لذيابسها.العقلياالمبدا-كلفضلهـكنه،منجزاتهايأخذفهو-لغرب!يئا

فىو.بذاتهاالمينجزاتف!الاالابداعؤ!هيالحقعي!-"وا(حداثة

وظبوله،المجهولاكتشارفيالمغامرة:الحقيقيةاءداثةا-!ؤضانن

العالم.وتفييرالطبيعةعلىالسيطرةمنءؤ!سدا.لىمن
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الروح،معاوالواقعالنيبفيهاللهكانعالمفيالاسلامششأ

اًلانسانصورة.والانسانيالالهيبينوحدةثمةكان.مها!،جسدوا

العالممبداالوحد"هذهوكانت.انساناوصارتحسد،الههوا،الله

يةكانتالرهنياومن.ينننهيليه!(وايخكارابدابه!ا:وهحوره

يخربالقدرةاي،باللهالانسانيننوحدف!ها.نهائيةولامطلقة

اليها.يئتمىالننيا،حمودة

الوحدةمبداوالذى،والانسانللهابينفصلفقدالاسلاماما

.وقدالدينبمقتضىيتمانوتدبيرها،الدبامروجعل.بينهها

اذصلطةممارسةاصبحتب!يثالنظيرهذاا،ولالمسلمونطنق

التاريخ:حولثيتكونالتيالنواة،هيالسياسةاي،الدنيوية

والتاريخ،عليهويسيطرال!نسبيالعالميوجهالذيالمطلقهوادينا

الدين.بروخللذيابناء

مناوالمملي،الصبدعليالسلطةصاحباصبحهناومن

ةالحربهذه.ومثلالحرالوحيدالشخصهو،موقعصافييكون

فييكونونلاالذبنالاشخاصجميععنداللاحريةحتماتفترض

كلالبنيةفالاخرون.الاخرعبوديةنف!رضانها،اياورلمطةموقع

وقائع!نها!كلشفكماالممارسةفي،ايالاسلاميةالاجتماعهة

السلطة،حربةفيحريتهم-!ونثبقصرالااحرارغير،التاريخ

السلطة.لصاحبالامريفوضونءسابقدراي

غراهـعلىالعبوديةتقابلهاالاسلامكلالحريةكانتوهكذا

بخاصة.اليوفانوفي،المسيحيةقبلالمجتمعاتفيالحالكانتما

.وتعنيالمسيحيةقبلهـ4الىعودةالاسلامي!ةالصاةكانتهذاوفي
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الذيالمبداوانه،الانسانالساطهرسالةهوالوحيانالعودةهذه

هوفالوحي.واللهالانسمانبينالصلة،انالاتوحياةالعالمينظم

اشكالها.،فيشتىالا/سانيةالفعاليةيوجهالذي

لهذاالسياسيبالواقعونوحد،ال!نظامدينالدينصار

الانسجامواجبانهحيثمنالوالنعالىين!رال!!،م!ار.النظام

لله،العالملخضوعتجسيداالنهـكامكان.انؤيوسياسته4ديئمع

معيتعارضلاذلكمنانطلاقهـاالفكروصار.اللمغيبوالواقع

.واحداثممشاوالدولةالفكرص،راي،واحداصارابل،الواقع

علماووكتدب!ر،ال!لإسةكمهر،قى:لدينادورتجسدالدولةوفى

.دفي!وي

اللغةمجال(ديالمولة)والجماعةالفردبينالصراعويتجلى

والموضوعالذاتيسسللاندماجالاولستوى9اتم!ثلهاللغة.اولا

الذيى،لانفصالالاولالمستوىكذلكتوثلوهي.(والجماهـةالفرد)

اتصطلقوة،اخربتع!بير،اللغة.وتميزهالفردلتفرداي

ويفكرتمويواهـوالفردانحيثءىاتصالقوة:؟نفياوانفصال

يعرفالفردانحيثممنانفصالوقوة.قبلمهموجودةكةض!ن

.مكمايريدهوماوضعهيع!و،عنهانفسهيميزو،يسصهيهاوالاشياء

ينفمسلانلهتننيحفانها،الجطعةمعالمردتوح!اللغةان

،افصالاالعحاسمالعورهذااللغىلآ/وتآخذ،تبابنهرو!!بان،ع!نها

بقدريملكاويعوللاالعرجميلان،العربيالمجتمعفي،اذفصالااو

.آنفيوعملوملككلام،الهربيالمجتمع،!ب!فاللفة.يلضمهـا

ارتباط،لمربياوكلالمجهمع،بالدولةارقي،لديناانوبما

سياسياش!لاالجماعهـةمعالفردوحم!اتخذتف!قمد،تامةوحثظ

فالخروج.والحقوفيةالسياسيةللا)زاماتقخضعواخذت،وحقو!،

سياسسخروج،نفس!الوقتفيهو،فكريا،الجمادةعلى

،وصار"اللف:الوحيدةتهو!لدالانسانبينحيلوهكذا.وفانوني

المستويات.جميععلىمستلباصار:يتكلمولايكلملولايملكلاالنرد

حيثمن،بمديولدلمالعربيالانسانانالقوليمك!نالمعنىوبهذا

تجريدا.الا،ايضا،هيالجماعةوليست،حرمتميزفردهو

غير.لال!الهربياكجتمعك!ن

يخغعلاما4!و،روريتجهالعربياخذانناريخيةالتجربةوفي

كابداعس،اللغةعنيتخهـكاخذ.السياسياو،الديئمىللالزام

يزداداشيءباتسكهوكان.ايىوميةللحياةكماد!بالشيءويتمسك

اصبسحوهكذا.ي!،صرهالوحياوالدينبانشهورهلازديادتبعا"

فيممثلاالواقعويستعبده،ادينانم!ممثلةالفرةتستعبدهالوبي

هذااًن.حافرانهبهر6لهالشيءبالستعباد.الحياةاثياء

استعبسادفيغيابهعنالشيءلهيقد"4الذيالبديلهوالحضور

،والشيءالوحي:طرفينبينمعثومموجودفالعربي.لهالفكرة

،مشعبد،الحادنفي،انه.ذاقهفيموجودفيرنالحا&فيوهو

مستلب.
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السائدالعربيالفكرانالقولالى،تقدممافيضوء،اخلص

الابداعويدينه.ررؤضوانما،وحسبالاتباعيوكدلا،اتباعيفكر

انتنهفي،اخربتعبهـيريمكنلا،حقيقيتقعمايدونيحولولها

السائدة.الفهـريةالهـتقليدي!ةالبن!ةتتهثملماذا4الرببالصاة

مزيلوان،سلفيةكلمنيخررانالعرجمبماعلىيتوجبهكذا

ملزمةغيرهعرفةاوتجربةمنجزءاويعتبره،المأضيعنالقسمية

كونهفيليسالانسانجوه!ران،لرلك!بعا،يؤمنوان،اطلاؤا

.)1،مغيرا-للاؤاكونهفيوانما،متابعاوارئا

السالدالموروثالفكرتصفانتحاولالكلمةهذهانواضح)1(

يصعواوكلاالعربيالمجتمعان،بال!ع،يعني!وهذا.وقخلفه

الهلمةهذهفمدار.وينفويجاوزيرفضالذيالخلاقالفكرمن

وابماده،الخلا!للفكراتعرضلمولفان،وابعادهالفكريالتخلفهو

الاتبا!الابدهعفيبحث:والمتحولاًلثابت)ءكتابفيالررءماوهو

الشهر.هذايصدرالذي،"العربعند


