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    زكي امليالد  -بقلم  

أن تبدأ املؤلفات اليت أصدرها يف  كانطعمانويل د الفيلسوف األملاني الشهري تعّم 

الصادر  الشطر األخري من حياته بكلمة نقد، اليت صدر بها كتابه )نقد العقل اخلالص(

الكتاب الذي وصفه ول ديورانت بأنه هز العامل وأيقظه من وهو  ، م1781عام 

نقد ملكة وهكذا يف كتابه ) كتابه )نقد العقل العملي(،، واعتمدها يف نومه العقائدي

وذلك العتقاد كانت أن عصره هو عصر النقد، أو هكذا هو أراد احملاكمة أو التمييز(. 

الة آنذاك، حيث أراد أن خيضع كل شيء للنقد، ويرفع حني أطلق هذه الكلمة الفع

 احلصانة واملمانعة عن كل شيء، ويعترب أن ليس هناك ما هو خارج عن دائرة النقد.

كما أنه أراد بهذه املؤلفات أن يدشن بنفسه هذا العصر، ويضع نفسه وفلسفته    

وروح العصر. ألنه يف قلب هذا العصر، وجيعل من النقد وجهة الفكر، ونفحة الفلسفة، 

)نقد العقل أراد أن يطلق طاقة العقل يف أعلى درجاته، وهذه كانت مهمة كتابه 

ويقال أن كانت أرسل نسخة من هذا الكتاب إىل صديقه هرز ليطلع عليه،  اخلالص(،

لكن هرز أعاد الكتاب إىل كانت بعد أن قرأ ، وعمق تأمله، اطالعهوهو املعروف بسعة 

نه خيشى على نفسه اجلنون، لو واصل قراءة الكتاب إىل نهايته، نصفه، قائاًل له أ

 .واعتربه شوبنهور بأنه أعظم الكتب يف األدب األملاني وأكثرها أهمية
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جنح كانت يف هذه املهمة، ووصف ما أجنزه بالثورة الفلسفية، وقدم فتحًا    

إىل ذروتها، عظيمًا للفلسفة األوروبية، حيث غري وجه الفلسفة، ومضى بالعقالنية 

وبات يقال أن الفلسفة بعد كانت هي غري الفلسفة قبل كانت، وأحدث قطيعة فكرية 

وأصبح النقد هو عالمة الفلسفة، بعد أن كانت . كربى يف تاريخ تطور الفكر األوروبي

والشك هو عالمة الفلسفة يف  الدهشة هي عالمة الفلسفة يف العصر اليوناني القديم،

 ي سبق كانت حبوالي مائة سنة.العصر الديكارتي الذ

وحينما ظهرت يف هذا العصر، تيارات ما بعد احلداثة يف داخل الفكر األوروبي، 

كان يف طليعة منطلقاتها اخلوف من انطفاء شعلة النقد اليت ظلت متوهجة طيلة قرون، 

واليت جعلت الفكر األوروبي متوهجًا ومتحفزا، وباحثًا دومًا عن التقدم، حيث أرادت 

ذه التيارات إطالق طاقة جديدة من النقد، حتافظ على ديناميته يف داخل الفكر ه

 األوروبي.

والسؤال متى يبدأ الفكر اإلسالمي املعاصر عصره النقدي، مستفيدا من تلك 

التجربة اليت مر بها الفكر األوروبي احلديث، وقاد من خالهلا مراحل التحول 

ن ثم إىل احلداثة، وهو يتطلع اليوم إىل إجناز واالنتقال من النهضة إىل التنوير، وم

 ؟مرحلة ما بعد احلداثة

ال شك يف ضرورة أن يتخذ الفكر اإلسالمي، من هذا العصر، عصرًا خيوض فيه    

جتربته النقدية، وهي املهمة اليت تأخرنا كثريًا يف إجنازها، ودفعنا مثنًا باهضًا بسبب 

دام على هذه املهمة، وعطلنا بسبب ذلك هذا التأخر، وكنا خنشى ونتهيب من اإلق

ملكة النقد، إىل أن وصلنا إىل مثل هذه األوضاع، اليت تظهر وكأننا دخلنا عصر القرون 
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الوسطى، اليت جربتها أوروبا من قبل. فقد أصبح التعصب والتطرف والتكفري يتنامى 

األمة، وهم ويتفشى بصورة خطرية للغاية، ويتغلغل يف صفوف أفضل وأمثن الطاقات يف 

الشباب، وحيوهلم إىل عقول بال أمل باملستقبل، وبال سعي أو تطلع حنو التقدم 

والتمدن، وهم الطاقات اليت ال ترى األمم األمل باملستقبل بدونهم، وال تنظر إىل التقدم 

 إال بهم.

  

 


