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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات االالحملة الفرنسية على مصرقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعالقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين االفغاني

 الخالفة االسالمية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر واالخوان المسلموناالسالمية مثل 

 ودخول الواليات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة االرهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى االصالح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدلالخطاب الديني و

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب األبعاد المختلفة جداَ 

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن

 في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل المراجعة قسموقد تم وضع أهم األفكار الواردة في هذا ال

  .السريعة

خرون بقدر ما يتعامل مع أسئلة الواقع الراهن، وكثير منها أسئلة األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها علينا اآل

أكثر األسئلة المؤجلة تتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحقوق األقليات، وهي الحقوق التي يمكن . مؤجلة

  . الخ..وثمة أسئلة تتعلق بقضايا التعليم والحرية والديمقراطية والتقدم والنهضة). العدل(تصنيفها تحت مفهوم 
  

إنها قضايانا وأسئلتنا منذ عصر النهضة، الذي بدأناه في القرن التاسع عشر، وتعثرت مسيرتنا معها ألسباب 

ال ينبغي إذن أن نتقاعس عن التعامل مع هذه . عديدة، فتأجلت القضايا وتوقف حسمها من أمد ليس بالقريب

خرين، فيركبنا العناد متصورين أننا بذلك ندافع عن القضايا وغيرها لمجرد أنها تثار وتنعكس علينا من مرايا اآل

  )التطور(ومقاومة ) التخلف(ليست هويتنا هي . هويتنا
  

وليس ) الدين(إنه خطاب عن . خطاب إنساني بشري شأنه شأن أي فرع من فروع الخطاب العام) الخطاب الديني(

ا حافزا للتقدم واالزدهار، وقد يكون خطابا ، وهو من ثم قد يكون ـ شأنه شأن الخطاب العام ـ خطاب)الدين(هو 

  )ليس في اإلمكان أبدع مما كان(محافظا يسعي لتأييد الواقع الماثل واعتبار 
  

ـ بل ) الدين(وليس هو ) الدين(هذا المسعي النقدي الخالق ال يكتفي بنقد التراث ـ باعتباره خطابا إنسانيا أيضا عن 

  خر، متبعا خطوات السلف في االنفتاح النقدي الحر علي ثقافات العالم كافةيتناول بنفس المنهج النقدي تراث اآل
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وليس صحيحا ذلك الترويج ألكذوبة أن جيل الرواد منذ الطهطاوي حتى طه حسين مرورا بقاسم أمين وعلي عبد 

الحصر، للتراث إن نقد هؤالء المفكرين األعالم، الذين ذكرناهم علي سبيل المثال ال ). مستغربين(الرازق كانوا 

  الغربي يتماثل في عمقه مع نقدهم للتراث اإلسالمي
 

اإلسالم (ومن السهل للقارئ الناقد أن يتابع الكتابات التي انتشرت كالسرطان في الخمسينيات والستينيات عن 

  تليدرك غياب البعد التحليلي النقدي في هذه الكتابا" اإلسالم واالشتراكية"أو عن ) والقومية العربية

  

في الخطاب الديني نكتشف حقيقته كخطاب انساني بشري، ) اإليديولوجيا السياسية(في سياق الكشف عن بعد 

  ونعري أية قداسة ُمدَّعاة قد يدعيها هذا الخطاب لنفسه

  

باعتبار أن المقصود هو ) الخطاب الديني(ولعل في كثير مما يكتب وينشر في الصحف يؤكد هذا، إذ يفهم مصطلح 

ليس المقصود بالخطاب . علي وجه الحصر والتحديد، وهو فهم قاصر) خطبة الجمعة(في المساجد، ) ابةالخط(

صحيح أن تجديد لغة الوعظ والخطابة . في عمقه المعرفي) الفكر الديني(وإنما المقصود ) الوعظ الديني(الديني 

شتان بين تجديد لغة الوعظ وبين حقيقي، لكن ) تعليم(مطلوب للتخلص من اللغة الرثة التي تسيطر في غياب 

  تجديد الفكر وإطالقه حرا

  

التي بدونها ال يزدهر ) الحرية(وعلى ذلك يجب أن تؤخذ الدعوة لتجديد الخطاب الديني في إطار الدعوة لفتح آفاق 

  ال نجاح ألي مشروع، مصنع كان أو مزرعة دواجن) الفكر الحر(، وبدون )فكر(

  

بضوئه الكاشف ليميز بين ما في التراث من عناصر قابلة " النقد التاريخي"يط منهج فقتل القديم إنما يعني تسل

  للنماء، وما فيه من عناصر جفت وصارت من شواهد التاريخ
 

  في التراث الديني بوصفها شرطا أوليا للتجديد) البحث(نحن إذن في حاجة ملحة عاجلة لحرية 

  

ومن التستر على أي فساد يحتمي ) التآكل(حمي المجتمع من هي وحدها التي تحمي نفسها، وت) الحرية(إن 

  الخ).. حماية القيم(و) الحفاظ علي الهوية(بمقوالت زائفة عن 

  

إن شئنا أن ) التقدم(إن خرق اإلجماع ـ في أي مجال ـ يكون عادة بداية لتأسيس إجماع جديد، وهذا جوهر 

 ُمَحرَّمة في وقت ما ـ تصبح هي حاضنة التطور والتغيير أليس هذا معني أن الفكرة ـ التي تكون كافرة. نتقدم

  في وقت آخر؟

  

حين يطال الظاهرة الدينية في أيٍ من تجلياتها أو تعبيراتها التاريخية جريمة كبرى في الثقافة ) النقد(لماذا يمثل 

أكثر قدرة علي تقبل اإلسالمية الحديثة والمعاصرة، والتي كان يفترض أن تكون ـ بحكم حداثيتها ومعاصرتها ـ 
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  النقد واالستجابة له بشكل إيجابي أكثر من الثقافة اإلسالمية في العصور السالفة
 

، خاصة حين يطال أيا من الظواهر الدينية )النقد(لعل األكثر واقعية أن نبحث عن علة هذا الفزع العام من منهج 

تها النابعة من سياق العالقة الملتبسة بين العالم وإشكاليا) التحديث(و) الحداثة(في التاريخ الحديث، في أزمة 

  اإلسالمي من جهة، وبين أوروبا بصفة خاصة والغرب بصفة عامة من جهة أخرى

  

أن )  هـ٩٠٩ت (لماذا كان ممكنا مثال في القرن التاسع الميالدي لمفكر موسوعي مثل جالل الدين السيوطي 

َي إلى محمد عليه السالم بالمعنى فقط وأنه هو الذي وضع صياغته الكريم ُأوح) القرآن(يسرد الرأي القائل بأن 

  باللغة العربية، ولم يعد ممكنا اليوم مجرد مناقشة هذا الرأي أو حتى حكايته؟

  

ولماذا ينجرح الشعور الديني بصدور رواية أدبية أو نشر قصيدة شعرية، أو عرض لوحة فنية أو رواية 

ةَ في مظاهرات احتجاج ضد ما لم يقرءوا أو يشاهدوا؟ ما سر ذلك العداء العجيب سينمائية، ويحشد الخطباُء العام

للفنون واآلداب، خاصة فنون الموسيقي والغناء، كأن ترتيل القرآن الكريم ال ينتمي إلي فن األداء الصوتي، وكأن 

  القرآن نفسه ليس نصا أدبيا وفنيا راقيا بامتياز؟

  

في التاريخ ) االستعباد(وتفشي قيم ) الظلم(وانتشار ) الجهل(في استشراء ) العلة(من هنا علينا أن نبحث عن 

االجتماعي لإلسالم ال في النصوص المؤسسة للدين، علينا أن نتأمل تاريخ المسلمين ال بوصفه تاريخا مقدسا بل 

واالقتصاد والسياسة بوصفه تاريخ بشر من البشر، بوصفه تاريخا حرَّكته، ككل التاريخ اإلنساني، عوامل االجتماع 

  بكل صراعاتها

  

تزامن مع االحتالل العسكري والسيطرة السياسية واالقتصادية خطاب غربي سياسي ـ أكاديمي فيما عرف بظاهرة 

  هو العقبة الرئيسة التي تعوق المجتمعات اإلسالمية عن تحديث أنفسها كما فعلت أوروبا) اإلسالم(فحواه أن ) االستشراق(

  

: يمثل جوهر مشروع اإلصالح الديني في سياق التحدي األوروبي المزدوج) المسلمين(و) اإلسالم(ين هذا الفصل ب

) التخلف(ممثال في إلصاق تهمة ) التقدم(تحدي القوة العسكرية ممثال في االحتالل والسيطرة المادية، وتحدي 

  ومعاداة التطور باإلسالم

  

على وجه ) محمد عبده(مشروع اإلصالح الديني، في كتابات وال شك أن هذا التمييز كان أداة مهمة مكنت 

الخصوص، من إعادة قراءة النصوص التأسيسية وإعادة تفسيرها وتأويلها بما يتناسب مع التحديات التي طرحتها 

  الحداثة األوروبية

  

ي وتمجيده في لقد ساهم في تجميد صورة الماض. لكن هذا التمييز كان له وجهه السلبي الذي آن لنا أن ندركه

  مقابل إدانة الحاضر ونقده
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  ومع إنشاء نظام التعليم المدني الحديث وفصله فصال تاما عن مؤسسات التعليم التقليدية تزايدت الفجوة بين الثقافتين

  

بقة ، وهي ط)الجهالء(و) العلماء(وساهم انتشار حركة التعليم وتزايد أعداد المتعلمين في إنشاء طبقة وسيطة بين طبقتي 

من اإلنتاج المعرفي الذي تنتجه الطبقة األولى، في الوقت الذي تنظر فيه هذه الطبقة ) التحصيل(تعتمد بشكل أساسي على 

   بعين الريبة واالحتقار- طبقة الجهالء-الوسيطة من أنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين للطبقة الدنيا 
 

في الغالب إلى السعي حثيثا إلدماج المثقف في مشروعها السياسي، وغني عن البيان كذلك أن األنظمة السياسية تميل 

بالمعتزلة وتحالفه معهم ضد الحنابلة ـ وتنفر منها في ) المأمون(فتحتاج أحيانا للعقالنية ـ نموذج عالقة الخليفة العباسي 

ن هذا التراوح في العالقة بين وال شك أ. ضد المعتزلة والتحالف مع الحنابلة) المتوكل(غالب األحيان، انقالب الخليفة 

  )اإلصالح الديني(السياسي والفكري له مردود سلبي ال يمكن تجاهله في تحليل البنية الفكرية لمشروع 

  

ليس من قبيل األمانة الفكرية إذن أن نضع تاريخ البشر، مهما اتسم بالخطأ وامتأل بالخطايا بل والجرائم والمذابح البشعة، 

إن عالقة المقدس بالمدنس أكثر تعقيدا . من خطايا البشر وجرائمهم) المقدس(صورين بذلك أننا نحمي مت) المدنس(في سلة 

  من هذا الفصل الساذج النابع من النيات الحسنة، والتي مهما أشرق بهاء حسنها ال تؤسس حقيقة معرفية

  

إليمان إال على إلغاء دور العقل وهل هناك تناقض جوهري بين نهج التفكير العلمي ومنطق اإليمان، فال يتأسس ا

  والتفكير العلمي؟

  

ابن ) (بين صحيح المنقول وصريح المعقول(وفي تاريخ الفكر اإلسالمي كان هناك دائما محاوالت الكشف عن عدم التعارض 

  )ابن رشد) (الحكمة والشريعة(، أو بين )التصوف) (الشريعة والحقيقة(، أو بين )تيمية

  

، التي )التشريعات(و) واألخالق) (العقائد(يحاول أن يصوغ ) الدين(لتحليل األخير هو خطاب إنساني عن فالفكر الديني في ا

ألم تكن تلك بعض المهمات التي تصدى لها في تاريخ الفكر . ، في نسق كلي مترابط ذي طابع عقالني ما)الوحي(يتضمنها 

نا تأمل حقيقة أن علمي الكالم والفقه قد اعتمدا في صياغتهما ؟ أال يجب علي)الصوفية(و) الفقهاء(و) المتكلمون(اإلسالمي 

وسمي الفقهاء المؤسسون علمهم باسم ) علم أصول الدين(مرجعية مشتركة، فسمي علم الكالم ) أصول(علي هدف تأسيس 

  ؟ )برهانعلوم ال(وسمي الفالسفة علومهم باسم ) علم الحقائق(، بينما سمي المتصوفة علمهم باسم )علم أصول الفقه(

  

نحن إذن إزاء جهد إنساني لصياغة معطيات الوحي صياغة فكرية، ومن الخيانة الفكرية ألصول التحليل العلمي أن نتصور 

األشخاص /أن هذه الجهود الفكرية اإلنسانية تم إنجازها بمعزل عن الظروف التاريخية االجتماعية للمجتمعات أو الجماعات

  الذين أنجزوها

  

تفسير والتأويل ليست في الحقيقة أنشطة مفارقة لبنية النصوص، إذ أنها تتفاعل إنسانيا وتاريخيا مع النص، إن عمليات ال

وفي النهاية . وهما يتصوره البعض، في محاولة لنفي اإلنساني وعزله عن اإللهي) النص الخام(بحيث يكون الحديث عن 

تأسيس في حاجة دائمة للصياغة الفكرية اإلنسانية، ألن ما يخاطب القرآنية التي خاطبت المعاصرين لفترة ال) العقائد(فإن 

الحي التاريخي ) اإلسالم(جيال في سياق ثقافي بعينه يعجز عن مخاطبة جيل آخر في سياق آخر، فأين اإللهي واإلنساني في 
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  الذي نتواصل معه عبر بنية التراث؟

  

ماعي واالقتصادي، وهي مواقف يصعب عزلها عن أخالقية واضحة ضد الظلم االجت/في القرآن مواقف سياسية

  سياق المجتمع التجاري في مكة

  

وكان لزاما على األمويين، الذين وصلوا إلي سدة السلطة والحكم بأساليب ووسائل سياسية دنيوية خالصة أن يصوغوا 

مة السياسة، أي صار محال وهكذا صار الدين في خد. ألنفسهم إيديولوجية سياسية دينية تؤسس مشروعية دينية لسلطتهم

وانخرط الفكر في هذا السباق فأصبح من . للنزاع حول تحديد معناه تحديدا ينحو إلى تحقيق أغراض سياسية نفعية مباشرة

  الصعب تجاهل تلك العالقة المعقدة بين الديني من جهة، والسياسي الفكري، أو الفكري السياسي من جهة أخري

  

على األمة يجسد موقفا عقالنيا، أم يجسد ) عقيدة خلق القرآن( إصراره على فرض في) المأمون(هل كان موقف 

قوة السلطة الغاشمة في محاولة فرض سلطاتها في جميع المجاالت، ومنها مجال الفكر؟ وإلى أي حد كان الهدف 

، بينما كان )بغداد(على ) المأمون(غير المعلن هو تأديب بعض الحنابلة الذين تصدوا لمقاومة سيطرة عسكر 

  ) مرو(األمين؛ في (مشغوال بقتال أخيه 
 

بالكامل لحكم العسكر الذين استغلوا حاجة الناس لألمن، ففرضوا األتاوات على ) بغداد(في تلك السنوات خضعت 

راجع تاريخ الطبري لتجد أن (باسم حمايتهم من اللصوص ــ وكانوا هم اللصوص في الواقع؟ ) بغداد(أغنياء 

اء ــ أسماء الفقهاء ــ الذين تصدوا لمقاومة سلطة العسكر الغاشمة هي التي ترد في سياق نفس األسم

هل هناك فارق بين هذا التوظيف . عقدها لفرض عقيدة المعتزلة على األمة) المأمون(التي قرر ) محاكم التفتيش(

  السياسي للدين في التاريخ القديم وبين هذا التوظيف في العصر الحديث؟
 

  اع التحالف بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية أن يخنق تيارات اإلصالح والتجديداستط

  

مطلبا ) نقد الخطاب الديني(من رحم هذا الوعي بالتوظيف السياسي للدين في تاريخنا القديم والحديث أصبح 

  ية والثقافية والسياسيةمعرفيا ملحا بالنسبة للباحثين، بدءا بالدراسة النقدية للتاريخ في تجلياته األدب

  

بحكم ) التقليد(تمثلت المثبطات الداخلية في استفحال تيار . لكن هذا التطور ظل يعاني من مثبطات داخلية وخارجية عديدة

تنامي قدرته على الحشد الجماهيري وسيطرته على مجاالت الوعظ واإلرشاد في المساجد، باإلضافة إلى سيطرته على 

   الدينيةالمؤسسات التعليمية

  
 عامال قويا في ترسيخ ١٩٦٧ثم كانت الهزيمة الشاملة للعالم العربي أمام القوة العسكرية الغاشمة لالحتالل الصهيوني سنة 

، وعن طريقها يمكن استعادة التاريخ الذهبي )الشريعة(مفهوم أن طريق الخالص الوحيد يكمن في قيام دولة إسالمية تحكمها

في إيران، وتأسيس الجمهورية اإلسالمية على أنقاض " الثورة"ثم أضاف نجاح .  في عصر الخالفةلإلمبراطورية اإلسالمية

عرش الطاووس، عرش أعتى نظام ديكتاتوري فاشي في تاريخ العالم اإلسالمي، مزيدا من الوقود في محركات حركات 
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  اتها على الحشد والتجييشاإلسالم السياسي في سيطرتها على الشارع، األمر الذي زاد من فعاليتها وقدر

  

الذي حرمه اهللا، وتوعد المتعاملين به بالحرب من اهللا ورسوله، ليس هو تعامالت البنوك ) الربا(ولم يكن مهما إدراك أن 

العصرية، التي يقترض فيها رجال األعمال من مال الفقراء المودع في البنوك، بل هو تشريع ضد استغالل حاجة الفقير 

  الرمقلالقتراض لسد 

  
، بأسلوب تحليلي علمي نقدي صارم لكشف النقاب عن ما وراء سطح هذا الخطاب الذي يزعم )نقد الخطاب الديني(تصدى 

  امتالكه للحقيقة الدينية المطلقة
 

 )الخطاب السياسي(في مجمل اتجاهاته المشار إليها وبين ) الخطاب الديني(والنتيجة األكثر مفاجأة كانت هذا التماثل بين 

  ، بمعنى احتكار الحقيقة التي تؤسس احتكار السلطة)للحاكمية(للسلطة الحاكمة، خاصة في االعتماد على مفهوم سياسي 
 

واعتبروا أن طرح اإلدارة األميركية هذا الموضوع الشائك يدل الى رغبتها في تخريب العقيدة اإلسالمية وتقويض البنية 

هيم التطرف التي تقول إنها تتسرب وتساهم في تكوين اللبنة األولى ألفكار المسلمين التحتية للمسلمين، بإثارة اللغط حول مفا

  ورؤاهم من خالل تدريس مفاهيم الجهاد والغزوات والفتوحات وغير ذلك
 

ورأى هؤالء المتوجسون أن تناول أميركا مفاهيم الخطاب الديني أو تطويره داخل العالم اإلسالمي يؤكد رغبتها في فرض 

في كابول، " طالبان" بإسقاط نظام ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول ١١ا على مقاليد األمور في العالم اإلسالمي عقب أحداث سطوته

وما تال ذلك من أحداث وصلت إلى إسقاط نظام صدام حسين في بغداد، ورصد كولن باول وزير الخارجية األميركي بضعة 

  ربية وتطوير الممارسات الديموقراطية فيهاماليين من الدوالرات لتحقيق التغيير داخل الدول الع
 

وغني عن البيان أن أحد أهم أسباب ضعف موقف دعاة تجديد الخطاب الديني سواء داخل المؤسسات الدينية أو الهيئات 

  الفكرية، ما يعمدون إليه من الربط بين الحداثة والتطوير وبين رفض قبول التراث السلفي ورموزه ومفكريه
 

الطين بلة اشتباك نخب علمانية مستغربة مع الموضوع ودعوتها الملحة إلى إعادة النظر في ثوابت إسالمية مثل وما يزيد 

وغير ذلك من القضايا التي . حكم الردة في الشريعة وفروض اإلرث والمساواة بين الرجل والمرأة وحجاب المرأة المسلمة

  تعد من صميم الشخصية المسلمة
 

قرآن وُسنة وبالجملة كل ما هو قطعي يقيني ال يجوز إنكاره أو مخالفته أو تغييره، فهي محفوظة إلى أما أصول الدين من 

  أن يرث اهللا األرض وما عليها
 

والحقيقة أن جوهر التجديد واالجتهاد يقتضي إعطاء الفرصة للمجدين المجتهدين المعاصرين في كل وقت بعينه لمواكبة 

م اإلنسانية كافة أكثر من مجرد االرتكان إلى اجتهادات السلف، من دون أن يعني هذا إهدار أوجه التطور في األمور والعلو

  قيم السلف واجتهادهم
 

والبون شاسع بين الحداثة واألخذ بمقتضيات التطور واإلحاطة بوسائل التقنية الحديثة وبين الذين يربطون بين 

ي والذوبان في نمطية الغرب االباحية وإضاعة الفواصل معاني الحداثة واالنحالل الخلقي واالنحطاط االجتماع
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  وإلغاء الضوابط الدينية واالخالقية
 

فالخطاب الديني وسيلة توصيل المعنى الذي قصده الشارع إلى المخاطب به وهنا تبرز الدعوة إلى المجادلة بالتي هي أحسن 

  ج والبراهينكما فسرها المحدثون من السلف بالقدرة على االقناع وإلقامة الحج
 

وإذا كانت المطالبات للمؤسسات الدينية الرسمية بضرورة تغيير أو تجديد خطابها الديني فإن الحركات اإلسالمية أيضاً 

وبالقدر نفسه تحتاج إلى تطوير خطابها واتباع استراتيجية جديدة تتواءم حتى مع جدية التحديات التي تواجهها هذه 

  م تعد إقليمية بقدر ما أصبحت دوليةالحركات من نزعات استئصالية ل
 

  هو إظهار ما طُِمس، وإحياء ما اندرس: ويكون التجديد في هذه الحالة
 

  هو إزالة ما زيد في الشريعة أو أضيف إليها: فيكون التجديد في هذه الحالة
 

  : وقد أشار إلى المشروع األمريكي لتطوير الخطاب الديني فقال

هـ تقريراً يتحدث عن مشروع أمريكي يستهدف تطوير الخطاب ١٤٢٣في ذي القعدة نشرت بعض الصحف العربية «

تقريب دور الدين اإلسالمي في حياة العرب والمسلمين من دور الدين النصراني في حياة : الديني، والمشروع يعمل على

اته إلى أن يكون قريباً من الدين تحويل اإلسالم عن وجهته في توجيهه للمسلمين وقيادتهم وفق تشريع: الغرب العلماني؛ أي

  النصراني
 

بالنسبة -تجديد الخطاب الديني مسألة تعلق بها أصناف من غير اإلسالميين طويالً، ودندنوا حولها كثيراً، وهي في رأيي "

  كلمة حق أريد بها باطل، إذ يريدون من تجديد الخطاب الديني مضمون الخطاب ومحتواه ال هيكله، ويريدون-لهؤالء

 أن يأخذوا بالشاذ من األقوال - فيما يريدون-التخفف من تكاليف الشرع المطهر تحت هذا العنوان البّراق الجذّاب، ويريدون 

المنسوبة إلى العلماء، وبالضعيف من المفهوم واالستنباطات، ويجعلوها هي المعتمد ال لشيء إال ألنها توافق هواهم وما 

   خبرنا عدداً من هؤالء فوجدنا دينهم رقيقاً، وأفكارهم مشوشة مضطربةيرتضونه من طرائق العيش، هذا وقد
 

ولقد ساعدهم على ذلك نفر من الصالحين انخدعوا بدعواهم وارتضوا شيئاً من طريقتهم، فصاروا يرددون عبارات التجديد 

  قول إلى التنفيذفي الخطاب الديني دون وعي كامل بخطورة ما يقولون، وال بما تجّره من عواقب، وتعّدوا ال
 

وقرأنا كتابات صحفية كتبها كتّاب مشهورون ومغمورون، كلها تنادي بالتجديد والعصرنة والعقلنة للخطاب الديني، وكلها 

دعاوى إذا ُمّحصت واختصرت يظهر منها أن القوم ال يفهمون الفارق الكبير بين تجديد الخطاب والتفلّت من التكاليف 

  الشرعية كلها أو بعضها
 

وبالقدر الذي بدا فيه تهجم أمثال هؤالء من غير المتخصصين على ثوابت األمة، ومنهجّية القرآن الكريم، وإجماع فقهاء 

  المسلمين انبرى آخرون للذود عن اإلسالم، طارحين رؤاهم في تجديد الخطاب الديني
 

لديني، ورصد عشرة أصول للخطاب الديني المفكر اإلسالمي الدكتور محمد عمارة، تحدث في المؤتمر عن تجديد الخطاب ا

داعياً إلى . ليظل دائماً متجّدداً، منها رفض الجمود، وتقليد الماديات الغربية أو الوافد الغربي دون النيل من الموروث

ضرورة تحرير مضمون المصطلحات من الحداثة، وعدم إحداث قطيعة مع الموروث الديني، وأن يتم التفريق بين التجديد 
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تحديث، وإبراز الفارق بين الثابت والمتغير، وعدم القطعية مع الماضي بحجة أنه قديم، والحرص على أن يظل الموروث وال

  ضمن األصول، وأن يكون التجديد في إزالة الغبار، وليس التغيير كما هو مفهوم
 

التجديد في العالم اإلسالمي، وأن يكون ، والمطالبة بإحداث "توماس فريدمان"وانتقد عمارة كتابات المفكرين الغربيين مثل 

هناك تغيير في المدارس والكتب الدينّية، وإصدار الكتب الحديثة، وأن يكون كل ذلك نابعاً من الداخل اإلسالمي، وليس 

  مفروضاً على المجتمعات العربّية واإلسالمّية
 

يحظى بقبول من جمهور المتلقين لعدم وأشار استطالعه إلى أن الخطاب الديني الذي يقدمه اإلعالم الرسمي ال 

ثقتهم في مقدميه، بصفتهم يمثلون الحكومة، فضالً عن وصفه بالمعقّد وصعوبة الفهم، وفق ما ذكره عموم أفراد 

  العينة، مما يؤكد أن الخطاب الديني المقدم رسمياً ال يساهم في تشكيل الوعي
 

خطاباً دينياً تسويغياً مدجناً ، واصفاً الخطاب الديني الرسمي في البالد واتهم الشيخ سلمان العودة السياسيين بأنهم يريدون 

وانتقد الشيخ سلمان الخطاب الديني المعاصر بوصفه خطاباً يعيد إنتاج الفروع ويكررها ، . العربية بأنه جزء من سياستها 

  ويغرق في تفاصيل مألوفة متكررة ، بينما تغيب عنه القضايا الحضارية الكبرى
 
لم يستوعبوا درس تاريخ العرب بعد اإلسالم ، ولم يستوعبوا مقولة على بن أبى طالب ) تجديد الخطاب الديني ( ن أصحاب أ

  واذا كان القرآن حمال اوجه ، فمن باب أولى أن تكون السنة كذلك" القرآن حمال اوجه " الثاقبة 
 

) تجديد الخطاب الديني ( وليس )  تغيير الخطاب الثقافي (توضح أن المطلوب هو ) حرب النصوص(لعل األمثلة السابقة عن 

  المطلوب أن تكون مرجعيتنا األساسية للعقل ، وان تكون قبلتنا األولي للوطن
 

إن التجديد نعتبره مفهوماً مناقضاً لمفهوم التقليد الذي هو محاكاة الماضي بكل أشكاله وشكلياته، ولقد أدى التقليد 

والعقل وكأنهما متضادان ال يمكن الجمع بينهما، وعملية التجديد تعتبر ضرورة إلعادة إلى انفصال بين الوحي 

ضبط العالقة بين الوحي والعقل حتى ال تضطرب األمور فيصير التجديد نابعاً من الخارج، أو مرتداً نحو الماضي 

 وقاعدة التكليف وااللتزام لمحاولة إعادته، ولكنها تعني أن العقل هدفه تكريم اإلنسان وأساس تحمله لألمانة

  بقواعد االستخالف
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  ٢٠٠٦ابريل ١٣٦العدد/المدنى المجتمع نشرة -  رضوان طلعت

  ٤٠.............................................ال تجديد العقيدة·· تجديد الخطاب الديني 

٤٠........................لبنان في العليا السنية الشرعية المحكمة رئيس /دريان اللطيف عبد الشيخ القاضي :مبقل
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  وليس ما بعده٢٠٠١ما قبل أيلول سبتمبر

معرفية  تجديد الخطاب الديني ضرورة

   سبتمبر١١ استجابة إلستحقاقات وليس

  ١/٦/٢٠٠٤ – نصر حامد أبو زيد.د

من الضروري في البداية إزالة االلتبـاس الـذي          

يمكن أن ينتج عن كون الدعوة لتجديـد الخطـاب          

أحداث الحادي  الديني يعاد طرحها اليوم بإلحاح بعد

وفي سـياق الـضغوط     ). سبتمبر(عشر من أيلول    

واإلسـالمي لتعـديل    بياألمريكية علي العالم العر

برامجه التعليمية، خاصة منها ما يـرتبط بتعلـيم         

الكاتب هنا إلبراز جهوده فـي   ال يحتاج. اإلسالم

خالل أكثر مـن ربـع      ) نقد الخطاب الديني  (مجال  

 .مجمل حياته األكاديمية قرن، هي

األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها علينا اآلخـرون       

قع الـراهن، وكثيـر     بقدر ما يتعامل مع أسئلة الوا     

أكثر األسئلة المؤجلـة تتعلـق      . منها أسئلة مؤجلة  

بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحقوق األقليـات،       

تحـت مفهـوم    وهي الحقوق التي يمكن تصنيفها

وثمة أسئلة تتعلق بقضايا التعليم والحرية      ). العدل(

   .الخ.. والنهضة والديمقراطية والتقدم

عصر النهـضة، الـذي     إنها قضايانا وأسئلتنا منذ     

بدأناه في القرن التاسع عشر، وتعثـرت مـسيرتنا         

معها ألسباب عديدة، فتأجلـت القـضايا وتوقـف         

ال ينبغـي إذن أن  . ليس بالقريـب  حسمها من أمد

نتقاعس عن التعامل مع هـذه القـضايا وغيرهـا          

تثار وتنعكس علينا من مرايا اآلخرين،  لمجرد أنها

  بـذلك نـدافع عـن   فيركبنا العناد متصورين أننا

ومقاومـة  ) التخلـف (ليست هويتنا هـي     . هويتنا

  .)التطور(

) التجمـد (ومن العبث أن ننحاز إلي صفوف دعاة        

وأخيرا فإن المعيار   . باسم الدفاع عن الدين والهوية    

الذي علي أساسه نقيس األمور يجـب أن يكـون          

، وهـو   )الجمـود (معيار حاجتنا للتطور، ومقاومة     

علـي بنائـه أسـس نهـضتنا     قامت  المعيار الذي

الحديثة، والتي لم تحقق كثيـرا مـن طموحاتهـا،          

ال سبيل . كثيرا من القضايا المؤجلة فتركت وراءها

 أمامنا الستئناف مشروع النهضة علي أسس أكثر

متانة إال أن نبحث عن أسباب إخفاقهـا ونواجـه          

المؤجلـة،    أسـئلتنا،  ىبشجاعة أسئلتها، أو باألحر   

تجديـد الخطـاب    (ايا قضية   وعلي رأس هذه القض   

  ).الديني

 تـــقديم
المـسألة األولـي   : مسألتين أتناول في هذه المقدمة

) الخطاب العـام  (بمجمل  ) الخطاب الديني (عالقة  

المسألة الثانية . االجتماعي االقتصادي الخ السياسي

حـين   وداللته، آفاقـه ومحـاذيره  ) التجديد (ىمعن

رة عـن   يتصل بقضايا دينية، ال تنفصل بالـضرو      

ولكن قبـل   . قضايا االجتماع والسياسة واالقتصاد   

الدخول في المسألتين البد من تأكيد البديهيات، التي        

تتعرض للتشويه وتحتاج مـن ثـم إلـي الـشرح           

خطاب إنساني بشري   ) الخطاب الديني (. والتوضيح

إنـه  . فروع الخطاب العام شأنه شأن أي فرع من

هو من ثم   ، و )الدين(وليس هو   ) الدين(خطاب عن   

ـ  شأنه شأن الخطاب العـام ـ خطابـا     قد يكون 

حافزا للتقدم واالزدهار، وقد يكون خطابا محافظـا    

لـيس فـي    (يسعي لتأييد الواقع الماثل واعتبـار       

خطابـا   بل إنه قد يكـون . )اإلمكان أبدع مما كان
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يقوم علي افتراض إمكانية التماثل التام مع تجربة         

 ىالـسياسية، فيـسع   الماضي التاريخية االجتماعية

) يوتوبيـا (لنزع صفة التاريخية عنها لتتحول إلي       

يجب تحقيق نموذجها وفرضه علي الواقع الراهن        

نحــن إذن إزاء أنمــاط . ولــو باســتخدام القــوة

: ومستويات من الخطاب تتفاوت في مسعاها النقدي      

 في الخطاب الحافز للتقدم واالزدهار يعلـو دور 

تـراث، سـعيا لبلـورة      ، نقد الواقع ونقد ال    )النقد(

حيث الطبيعة  إجاباتنا نحن عن مشكالت مختلفة من

. والبناء عن المشكالت التي تعامل معها األسالف       

هذا المسعي النقدي الخالق ال يكتفي بنقد التراث ـ  

وليس هو  ) الدين(باعتباره خطابا إنسانيا أيضا عن      

ـ بل يتناول بنفس المنهج النقـدي تـراث      ) الدين(

االنفتاح النقـدي   بعا خطوات السلف فياآلخر، مت

   .الحر علي ثقافات العالم كافة

وليس صحيحا ذلك الترويج ألكذوبة أن جيل الرواد       

منذ الطهطاوي حتى طه حسين مرورا بقاسم أمين        

إن نقـد   ). مـستغربين (وعلي عبد الرازق كـانوا      

هؤالء المفكرين األعالم، الذين ذكرناهم علي سبيل       

 للتراث الغربي يتماثل في عمقه      المثال ال الحصر،  

المبـدع  ) النقـد (إنه  . مع نقدهم للتراث اإلسالمي   

 اآلباء  ىالخالق المضاد للتقليد األعمي، واتباع خط     

أليس النهي عن التقليد األعمي لآلباء      . دون تبصر 

من صلب دعوة القرآن الكريم؟ وإعادة االعتبـار        

 فـي   لجيل الرواد تنقلنا إلي مناقشة مسألتنا األولي      

هل كان هذا الـنمط اإلبـداعي مـن         : هذا التقديم 

الخطاب الديني المتمثل في خطاب رواد النهـضة        

االجتماعي السياسي،  ) الخطاب العام (إال جزءا من    

فـي  ) النهضة الحديثة (الذي يمكن وصفه بخطاب     

مجاالت السياسة واألدب والتـاريخ واالجتمـاع؟       

ين محمد حس (و) طه حسين (يكفي أن نذكر كتابات     

عبد (و) خالد محمد خالد  (و) توفيق الحكيم (و) هيكل

حيـاة  (و) السيرة النبوية (عن  ) الرحمن الشرقاوي 

ونضعها في سـياق الكتابـة    عليه السالم،) محمد

التاريخية للعبادي وتاريخ الفكر اإلسالمي بـصفة       

في موسوعته ) أحمد أمين(الذي أنجزه  خاصة، ذلك

 ام الذي ينطويالع) التجديد(إنه خطاب . المعروفة

في الخطـاب   . الديني) التجديد(في عباءته خطاب    

الماثل باعتباره  المحافظ الذي يسعي لتثبيت الواقع

تحل اإليديولوجيا السياسية، فـي     " أفضل الممكنات "

 ومـن  .النفعية، محل النقـد  جماتيةاصورتها البر

 السهل للقارئ الناقد أن يتابع الكتابات التي انتشرت

اإلسالم (الخمسينيات والستينيات عن كالسرطان في 

" واالشـتراكية  اإلسـالم "أو عن ) والقومية العربية

ليدرك غياب البعد التحليلـي النقـدي فـي هـذه           

ولذلك كان من السهل علي بعض ممثلي       . الكتابات

هذا النمط من الخطاب أن يجدوا تبريرا إسـالميا         

ــاعي   ــسياسي االجتم ــسبعينيات ال ــاب ال لخط

قـانون اإلصـالح    ( اكتـشاف أن     االقتصادي، فتم 

ضـريبة  (مناف لإلسالم، وأن قـانون      ) الزراعي

التجارة (غير إسالمي، بل تم اكتشاف أن       ) التركات

، وأن نظـام   )الحـالل (تقع في دائـرة     ) في العملة 

البنوك الحالي نظام ربوي خـارج عـن قواعـد          

وهذا الخطاب اإليـديولوجي كـان هـو        . اإلسالم

شركات االستثمار   (الخطاب الذي أسس مشروعية   

التي لم يعد ثمة حاجة لشرح ما انتهت  ،)اإلسالمية

 فـي   .إليه أحوال إيداعات المواطنين المخـدوعين     

فـي  ) اإليديولوجيا السياسية (سياق الكشف عن بعد     

الخطاب الديني نكتشف حقيقته كخطـاب انـساني        

بشري، ونعري أية قداسة مدعاة قد يـدعيها هـذا          

تحـذيرا فحـواه أن     أطـرح وهنا. الخطاب لنفسه
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ممثلي هذا النمط الثاني من الخطاب الديني، وهـم         

عالية مسموعة، قـد يفهمـون    كثيرون وأصواتهم

الدعوة لتجديد الخطاب الديني بأنها دعوة مدفوعـة        

من العام ) سبتمبر(الحادي عشر من أيلول  بأحداث

الماضي وتوابعه، وأنها من ثم مجرد دعوة لتحسين        

والمسلمين إزاء رد الفعل المعادي     صورة اإلسالم   

في الغرب وسعي الواليات المتحدة للتـدخل فـي         

 .ترضي عنـه وتؤيـده    ) خطاب إسالمي (صياغة  

ولعل في كثير مما يكتب وينشر في الصحف يؤكد         

باعتبار أن  ) الخطاب الديني (هذا، إذ يفهم مصطلح     

خطبـة  (فـي المـساجد،     ) الخطابة(المقصود هو   

صر والتحديد، وهـو فهـم      علي وجه الح  ) الجمعة

الـوعظ  (المقصود بالخطاب الـديني    ليس.قاصر

 في عمقـه ) الفكر الديني(وإنما المقصود ) الديني

 صحيح أن تجديد لغة الوعظ والخطابـة        .المعرفي

فـي   مطلوب للتخلص من اللغة الرثة التي تسيطر

حقيقي، لكن شتان بين تجديـد لغـة        ) تعليم(غياب  

بهـذا  . حـرا  وإطالقـه الوعظ وبين تجديد الفكر 

تجديـد  (نتحدث عن   ) تجديد الفكر ( األخير   ىالمعن

 تجديد ىألن الدعوة إل هذا تمييز واجب،). الخطاب

الفكر تنبع أساسا من الحاجة الملحة لتأسيس مجتمع        

محـال للـسعادة   (والحرية، لتأسيس الوطن  العدل

إن ). والمصنع المشتركة بيننا، نبنيه بالحرية والفكر

وعلى ذلك   الوطن هو حلم كل مواطن،       تأسيس هذا 

يجب أن تؤخذ الدعوة لتجديد الخطاب الديني فـي         

التـي بـدونها ال     ) الحرية(إطار الدعوة لفتح آفاق     

ال نجـاح ألي    ) الفكر الحر (، وبدون   )فكر(يزدهر  

  .مشروع، مصنع كان أو مزرعة دواجن

ـ : ينقلني إلي المـسألة الثانيـة   هذا التحذير  ىمعن

ه ومحاذيره، وذلك من دون حاجة إلي       التجديد وآفاق 

إفاضة الحديث عن النمط الثالث من أنماط الخطاب        

، التي تتجلي فـي صـورة       )اليوتوبيا(الديني، نمط   

وفـق مثالـه    ) الحاضـر (يجب صياغة   ) ماض(

هذا خطاب ضد التاريخ وضـد التـراث        . المتوهم

) التزمـت (وضد الواقع، وإن كان يجد في حالـة         

  .لترويج دعواهالراهنة أرضا خصبة 

أمين ( التجديد أقتبس عبارة الشيخ      ىفي تحديد معن  

حـين  ) القتـل (استعارة  التي استخدم فيها) الخولي

، ما معني هـذه  )القديم بحثا أول التجديد قتل: (قال

االستعارة وما داللتها لصياغة مفهوم التجديد؟ وفي       

ــ ال   ) القتل(ـ استعارة   ) االستعارة(تقديري أن   

) الخطـاب التجديـدي   (مها في سياق    تفهم حق فه  

 تتكرر أيضا فـي     ىللشيخ إال باقتباس عبارة أخر    

تعد الفكرة حينا ما كافرة تُحـرم       (كتاباته، تلك هي    

وتحارب، ثم تصبح ــ مع الزمن ــ مذهبا، بل         

). عقيدة وإصالحا تخطو به الحياة خطوة إلي اإلمام       

كـر  إنها سنة الحياة المطردة المتكررة في حياة الف       

اإلنساني عامة، وفي حياة الفكـر الـديني بـصفة          

 )التجديد(هذه الظاهرة المطردة ال تعني أن . خاصة

إنه يبدأ من   . وثب في فراغ، أو سعي نحو مجهول      

 فقتـل  هـذا،  ولكنه ال ينتهي عند" قتل القديم بحثا"

" النقـد التـاريخي   "القديم إنما يعني تسليط مـنهج       

التـراث مـن    بضوئه الكاشف ليميز بين ما فـي        

عناصر قابلة للنماء، وما فيه من عناصـر جفـت          

 ىهذا في تقديري معن .وصارت من شواهد التاريخ

ـ  ) بحثا(، قتل القديم    )القتل(استعارة    ىكمقدمـة أول

نحن إذن في حاجة ملحة عاجلـة لحريـة         . للتجديد

في التراث الديني بوصفها شـرطا أوليـا      ) البحث(

هـا إال برفـع     وهذه الحرية ال ضـمان ل     . للتجديد

إذا كان  . في ممارسته للحرية  ) العقل(الحصار عن   
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هذا هو الشرط األولي للتجديد، فإن آفاق التجديـد         

يجب أن تكون بال ضفاف، فالحديث عن ضرورة        

بمعزل عن التـساؤل    ) مناطق فكرية آمنة  (وجود  

علـي  ) الحجـر (والنقد والنقاش الحر هو مقدمـة       

جود لها فـي    العقول، وممارسة سلطة رقابية ال و     

  .تاريخ الفكر اإلسالمي

حين وجدت هذه السلطة كان هذا إيـذانا ببدايـة           

فـي  " االنحطاط"و) الجمود(النهاية، ودخول عصر    

. كل المجاالت، ال في مجال الخطاب الديني وحده       

، فـي   )الخطاب الـديني  ( أن   ىيؤكد هذا مرة أخر   

الماضي كما في الحاضر، جزء ال يتجزأ من نسق         

إذن أن تتسع دعوة التجديـد   يجب. امالخطاب الع

لتشمل كل مجاالت الفكر واإلبداع، وأن تتسم بقدر        

هائل من التسامح مع بعض النتوءات، بـل ومـع          

بعض ما يمكن تصور أنه شذوذ وخـروج علـي          

هي وحـدها التـي تحمـي      ) الحرية( إن   .اإلجماع

ومن التـستر   ) التآكل(نفسها، وتحمي المجتمع من     

الحفـاظ  ( بمقوالت زائفة عن     على أي فساد يحتمي   

 ، ذلـك أن الـخ ).. حماية القـيم (و) علي الهوية

مجتمعات الثقة ـ وعمادها الحريـة الفكريـة ـ     

في آن  ) التحلل(التجمد و "قادرة علي التحصن ضد     

 إن خرق اإلجماع ـ في أي مجال ـ يكون   .واحد

إجماع جديـد، وهـذا جـوهر     عادة بداية لتأسيس

ألـيس هـذا معنـي أن       . دمإن شئنا أن نتق   ) التقدم(

الفكرة ـ التي تكون كافرة محرمة في وقت ما ـ   

 تصبح هي حاضنة التطور والتغيير في وقت آخر؟

التطور من خالل   : أليس هذا هو معني الصيرورة    

بالمناسـبة   ممارسة مستمرة للنقد، الذي ليس هـو 

وهدم كما يشيع في الخطاب العام أحيانـا        ) نقض(

الخطـاب الـديني؟ ومـن      ب) النقـد (حين يتصل   

الضروري أن أؤكد أننا في حاجة لحمايـة حـق          

. والتعبير عن الرأي في االجتهاد والتجديد،) الخطأ(

محصنا في الفكـر اإلسـالمي      ) الخطأ(أليس حق   

بالمكافأة؟ أليس من قبيل التناقض المنطقي أن يكون   

 من جهة،) اإلجماع(مرهونا بعدم مفارقة ) التجديد(

من جهة أخري؟ أي    ) عدم الخطأ (ومرهونا بشرط   

تجديــد متوقــع إذن، وأي حريــة؟ لنتنــاول اآلن 

بالعرض، مجرد العرض، بعـضا مـن قـضايانا         

 وأسئلتنا المؤجلة، لنري كيف يمكـن أن نتعامـل  

   :معها

  :في بنية الثقافة المعاصرة) النقد(أزمة 
حين يطال الظاهرة الدينية في أيٍ  )النقد(لماذا يمثل 

 تعبيراتها التاريخية جريمة كبـرى      من تجلياتها أو  

الثقافة اإلسالمية الحديثة والمعاصـرة، والتـي    في

كــان يفتــرض أن تكــون ـ بحكــم حــداثيتها  

ومعاصرتها ـ أكثـر قـدرة علـي تقبـل النقـد       

 واالستجابة له بشكل إيجابي أكثـر مـن الثقافـة   

هل يمكن أن يكون    . اإلسالمية في العصور السالفة   

باس الداللي النابع من التشابه     السبب كامنا في االلت   

بالـدال  ) نقد(الصوتي في اللغة العربية بين كلمتي       

بوصفه ) النقد(فصار ينظر إلي  بالضاد،) نقض(و

، وهكذا انتقلت داللة الـسلب فـي        )نقضا(هدما و 

؟ ال أظن أن )النقد(إلي مفهوم مصطلح ) نقض(كلمة

 وااللتباس التشابه الصوتي يقدم تفسيرا مقنعا للخلط

) نقد(في كلمة   ) الفرز والتمييز (الدالليين بين معني    

إن اللغة في   ). نقض(في كلمة   ) الهدم(وبين معني   

النهاية عملة تداولية تتحدد دالالت مفرداتهـا مـن         

خالل التواصل اللغوي االجتماعي، ال من خـالل        

الدالالت المعجمية التي تحددها القواميس، وعلـي       

ـ         ذا االلتبـاس   ذلك يتعين البحث خـارج إطـار ه

ال  ىهذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـر  . الصوتي

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤١ من١٤                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٣-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

) النقـد (يصلح هذا التعليل لتفسير ظاهرة الهلع من        

  .الناطقة بالعربية في المجتمعات اإلسالمية غير

ـ          إغـراء   ىوبالمثل ال يمكن أن يكون االسـتناد إل

التعليل، الذي يلجأ إليه البعض، بالقول إن األزمـة         

، ذلك أن الحـديث     )إلسالميالعقل ا (تكمن في بنية    

عن عقل إسـالمي خـارج محـددات الجغرافيـا          

والتاريخ مـن جهـة، وبمعـزل عـن الـشروط           

ــة ــات اإلســالمية -االجتماعي ــة للمجتمع  الثقافي

، ىبمرجعياتها التاريخية المختلفة من جهـة أخـر       

 لعـل  . أسس واقعيةىميتافيزيقي ال يستند إل حديث

الفزع العـام   األكثر واقعية أن نبحث عن علة هذا        

، خاصة حـين يطـال أيـا مـن          )النقد(من منهج   

فـي أزمـة    الظواهر الدينية في التاريخ الحديث،

وإشكالياتها النابعة من سياق    ) التحديث(و) الحداثة(

العالقة الملتبسة بين العالم اإلسالمي مـن جهـة،         

وبين أوروبا بصفة خاصة والغرب بصفة عامة من    

لعالقة مؤشـرات  نجد في هذه ا ربما. جهة أخرى

 لمـاذا كـان     . بعض األسئلة الحائرة   ىلإلجابة عل 

ممكنا مثال في القرن التاسـع المـيالدي لمفكـر          

 ٩٠٩ت  (موسوعي مثل جالل الـدين الـسيوطي        

الكـريم  ) القرآن(الرأي القائل بأن  أن يسرد) هـ

 ُأوحي إلى محمد عليه السالم بالمعنى فقط وأنه هو

بية، ولم يعد ممكنا    الذي وضع صياغته باللغة العر    

 حكايتـه؟  اليوم مجرد مناقشة هذا الرأي أو حتـى 

لماذا إذا ذكر مؤرخ ـ مجـرد ذكـر ـ الحقيقـة      

التاريخية المعروفة أن محمدا، عليه السالم، فـشل        

في دعوته في مكة حيث تعـرض هـو وصـحبه           

الضطهاد غير محتمل من قريش، ومـن ثـم لـم           

أوال، ) الحبشة(يجدوا مناصا من هجرة بعضهم إلي 

ثانيا، تهـيج الـدنيا     ) يثرب(ثم هجرة الجميع إلي     

ويحتج المحتجون فيحاكم الرجـل ويحكـم عليـه         

الشعور الـديني بـصدور    ولماذا ينجرحبالسجن؟ 

رواية أدبية أو نشر قصيدة شـعرية، أو عـرض          

         لوحة فنية أو رواية سينمائية، ويحـشد الخطبـاء

ا أو  العامةَ في مظاهرات احتجاج ضد ما لم يقرءو       

يشاهدوا؟ ما سر ذلـك العـداء العجيـب للفنـون           

واآلداب، خاصة فنون الموسيقي والغنـاء، كـأن        

ترتيل القرآن الكريم ال ينتمـي إلـي فـن األداء           

الصوتي، وكأن القرآن نفسه ليس نصا أدبيا وفنيـا         

  راقيا بامتياز؟

وأخيرا لماذا نحرم ثقافتنا من فنون المسرح واألداء        

ر بعـض الشخـصيات   محاذير ضد ظهـو  بوضع

التاريخية؟ في البدء انْصب التحريم علي ظهـور        

األنبياء، ثم أخذ ينسحب تدريجيا علي الصحابة وآل 

البيت، واآلن توضع المحـاذير ضـد الممثـل أو          

الممثلة الذي يشخص دور شخـصية مهمـة مـن          

التابعين، كأن يقال مثال إن عليـه، أو عليهـا، أن           

. دوار التشخيـصية  يجعل من هذا الدور آخـر األ      

) الشخـصية ( ذلك أن التمييـز بـين        ىأليس معن 

الذي يشخصها غائب غيابا تاما من أفق       ) الممثل(و

) المثـل (التـام بـين    الوعي العام؟ إنه التوحيـد 

، سواء فـي اللغـة ـ بـين األلفـاظ      )الممثول(و

والمعاني والدوال والمدلوالت ـ أو في الواقع بين  

داء الفني واألدبـي    ، أو في األ   )الشخص(و) الفكر(

وكأن الثقافة اإلسـالمية    ). الواقعي(و) المتخيل(بين

، الذي  )السحري(ما تزال في مرحلة التفكير البدائي     

ال فارق فيه بين اللغة كنظام رمزي وبين ما تمثله          

والـدور  ) الممثل(وترمز إليه من دالالت، وال بين       

الذي يمثله والشخصية التي يقدمها، وال بين العمل        
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الذي ينبثق عنـه، أو     ) العالم(فني أو األدبي وبين     ال

  .الفنان الذي يبدعه

كله غريبا في ظل ثقافة دينية انطلقت من  يبدو هذا

آفاق مرجعية تراثية رحبة، انبثقت بـصفةأساسية       

 العقل ـ نقيـضا   ىتأسست دعوته عل) قرآن(من 

ـ ) جاهلية(ىللجهل والتعصب وضيق األفق المسم    

 قـوة  ى للظلم الذي يتأسس عل    نقيضا) العدل (ىوعل

ـ     ) الجهل( ) الحريـة  (ىفي كل مناحي الحياة، وعل

نقيضا للعبودية بكل معانيها االجتماعية والسياسية      

من هذه المرجعية األساسية ـ وبفعل  . واالقتصادية

التـاريخي   الفكر في تفاعله مـع قـضايا الواقـع   

اإلسالمي ـ تولدت أبنية ثقافيـة فكريـة فلـسفية     

ست قواعد الخروج من أسـر الثقافـة        عقالنية أس 

لكن الثقافة الفلسفية العقالنيـة ال      . السحرية البدائية 

تقضي قضاء نهائيا علي التصورات الثقافيـة ذات        

ـ        ) الهـامش  (ىالطابع السحري، بل تدفع بهـا إل

وتحصرها في أطر الممارسات الشعبية، خاصة في       

ظل نسق ثقافي يحرص علي التمييز تمييزا مطلقا        

ــين ــين )العامــة(و) لخاصــةا(ب ــاء(، وب ) العلم

مـن جهـة    ) أهل الحل والعقد  (وبين  ) الحشوية(و

من جهة أخري، أو باختصار في ظـل        ) الطغام(و

 .المعرفة والعلم ) ديمقراطية (ىثقافة ال تتأسس عل   

في استـشراء   ) العلة(من هنا علينا أن نبحث عن       

في ) االستعباد(وتفشي قيم ) الظلم(وانتشار ) الجهل(

اريخ االجتماعي لإلسـالم ال فـي النـصوص         الت

أن نتأمل تاريخ المسلمين ال  المؤسسة للدين، علينا

بوصفه تاريخا مقدسا بل بوصفه تاريخ بشر مـن         

تاريخـا حركتـه، ككـل التـاريخ      البشر، بوصفه

اإلنساني، عوامل االجتماع واالقتصاد والـسياسة      

وعلينا في التحليل الثقـافي ونقـد       . بكل صراعاتها 

في مجمـل   لفكر أن ننظر لتاريخ الثقافة اإلسالميةا

 نهج انتقـائي    ىاتجاهاتها، أي أال يعتمد تحليلنا عل     

يمكن ) العقالنية(ففي قلب  .غير تحليلي وغير نقدي

. ال يجـب تجاهلهـا    ) سحرية(أن نتلمس عناصر    

وبالمثل في قلب الثقافة الـسحرية يمكـن تلمـس          

ن الفـصل   إ. عناصر عقلية ال يجب االستهانة بها     

التام بين األبنية الثقافية في تاريخنا الفكري يفترض        

. العالم ية لرؤيةرأنها ال تتشارك في عناصر جوه

ولعل أخطر من الفصل المشار إليه في بنية الثقافة         

الفصل غير المنهجي بـين   ـ أو الثقافات ـ ذلك 

، كما يفعل منـا الـبعض،       )المسلمين(و) اإلسالم(

الحديث عن إسالم مفـارق   ىإل فيفضي هذا الفصل

لبنية التاريخ، إسالم مثالي ذهني طوباوي بـريء        

البشر، ومطَهر من تـراب الجغرافيـا    من أخطاء

ال  هذا اإلسالم المثالي الطوبـاوي . وغبار التاريخ

  .وجود له في األعيان

  اإلصالح الديني"أزمة الحداثة ومشروع 
أسباب كثيرة تقف وراء محاوالت التمييـز   وهناك

التمييـز    األصحىوالمسلمين، أو عل) اإلسالم(بين 

لعل أقرب هذه األسـباب   ). الدنيوي(و) الديني(بين  

االستعمارية الـشرسة ضـد    زمانيا ضغط الهجمة

العالم اإلسالمي في أواخر القـرن الثـامن عـشر        

التاسع عشر، وهي هجمة ما زالـت   وأوائل القرن

 .طينتوابعها مستمرة في الوجود الصهيوني في فلس

مع االحتالل العسكري والسيطرة الـسياسية   تزامن

واالقتصادية خطاب غربي سياسي ـ أكاديمي فيما  

) اإلسـالم (فحواه أن   ) االستشراق(عرف بظاهرة   

هو العقبة الرئيسة التي تعوق المجتمعات اإلسالمية       

وكـان مـن    . عن تحديث أنفسها كما فعلت أوروبا     

ب لـسياق   المصاح) رد الفعل (الطبيعي في سياق    
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المقاومة السياسية للسيطرة االستعمارية أن يكـون       

فـي  . الخطاب اإلسالمي خطابا دفاعيا اعتـذاريا     

  الذي يمكن أن نضرب مثال-القلب من هذا النهج 

محمـد  (وتلميذه  ) جمال الدين األفغاني  (له بخطاب   

الفصل بين   الحرص الشديد علي-المصري) عبده

مـن التخلـف    ) حال المـسلمين  (وبين  ) اإلسالم(

يتم فقط تبرئـة   في مثل هذا الخطاب لم. والهزيمة

من ذنب تخلف المسلمين، بل تـم فـي         ) اإلسالم(

الوقت نفسه وضع التاريخ اإلسـالمي فـي حيـز          

هـذا  . ىالذي يجب أن يحتـذ    ) النموذج(و) المثال(

يمثـل جـوهر    ) المسلمين(و) اإلسالم(الفصل بين   

 مشروع اإلصالح الـديني فـي سـياق التحـدي         

تحدي القوة العسكرية ممـثال     : األوروبي المزدوج 

) التقـدم (في االحتالل والسيطرة المادية، وتحـدي    

ومعاداة التطـور  ) التخلف(تهمة  ممثال في إلصاق

فـي مواجهـة التحـدي األول كانـت         . باإلسالم

االستجابة هي التـسلح بالتكنولوجيـا العـسكرية        

) القـوة (وتكوين الجيوش القوية باستيراد عناصر      

وفـي مواجهـة    . من العدو لمنازلته بنفس سالحه    

، )التخلف(لم يكن ممكنا إنكار حقيقة      ) التقدم(تحدي  

بل كان البد من اإلقرار بها، وذلك من أجل تسويغ          

لكن اإلقرار بحقيقة التخلف كـان  ). االستيراد(نهج  

عن اإلسـالم ذاتـه،     ) التخلف(يستدعي نفي صفة    

) اإلسـالم (ن البد من التمييـز بـي   ومن هنا كان

، فإذا تم وصف السلمين بالتخلف فإن       )المسلمين(و

وال شـك أن    ). اإلسالم (ىالوصف ال ينسحب عل   

هذا التمييز كان أداة مهمة مكنت مشروع اإلصالح        

علـى وجـه    ) محمـد عبـده   (الديني، في كتابات    

الخصوص، من إعادة قراءة النصوص التأسيـسية       

ع التحديات  وإعادة تفسيرها وتأويلها بما يتناسب م     

  .التي طرحتها الحداثة األوروبية

لكن هذا التمييز كان له وجهه السلبي الذي آن لنـا           

الماضـي   لقد ساهم في تجميد صـورة . أن ندركه

وقد احتاج  . وتمجيده في مقابل إدانة الحاضر ونقده     

لكن هذا النقد حدث في   جيل آخر،ىنقد الماضي إل

سالمية قـد   سياق أكثر تعقيدا، كانت المجتمعات اإل     

بداية مرحلة االنشطار والتشظي الفكري  دخلت فيه

في محاولة تأسيس تفسير عقالني يسمح      . والثقافي

 خاصة فـي    -بتقبل بعض منجزات الوافد الغربي      

مجال العلم والتكنولوجيا ومؤسسات الدولة الحديثة      

في الـسياسة والتعلـيم اإلدارةــ تمـت إدانـة           

زيارة األضـرحة  الممارسات الدينية الشعبية ـ ك 

والموالد والتوسل باألولياء لشفاء األمراض وحـل       

ـ .. المشكالت األمر الذي عزز الفصل بـين   الخ 

ـ     الثقافتين الرسمية ـ ثقافة العلماء والمتعلمـين 

 ال يمكـن    ىوهذه سـلبية أخـر    . والثقافة الشعبية 

مكثف مـع   تجاهلها، إذ توجه النقد للحاضر بشكل

ومع إنـشاء نظـام     . ائبةتبرئة الماضي من أي ش    

التعليم المدني الحديث وفصله فـصال تامـا عـن          

مؤسسات التعليم التقليدية تزايـدت الفجـوة بـين         

  . الثقافتين

وساهم انتشار حركة التعليم وتزايد أعداد المتعلمين       

) العلمـاء (في إنشاء طبقة وسيطة بـين طبقتـي         

، وهي طبقة تعتمد بشكل أساسي علـى        )الجهالء(و

من اإلنتاج المعرفي الذي تنتجه الطبقة      ) التحصيل(

األولى، في الوقت الذي تنظر فيـه هـذه الطبقـة           

الوسيطة من أنصاف المتعلمين وأشـباه المثقفـين        

 بعـين الريبـة     - طبقـة الجهـالء    -للطبقة الدنيا   

غنـي عـن البيـان القـول إن تيـار           . واالحتقار

بعقالنيتـه المـذكورة وسـعيه      ) اإلصالح الديني (

طته المعرفية كان يتراوح في مواقفـه       لتأسيس سل 
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الديكتاتورية الـسياسية   األنظمة) نقد(السياسية بين 

وبين االستعداد للتعاون معها إذا أبدت تعاطفـا ـ   

 وغني عن البيان .مع مشروعه الفكري ولو مرحليا

كذلك أن األنظمة السياسية تميل في الغالـب إلـى          

السعي حثيثا إلدمـاج المثقـف فـي مـشروعها          

عالقة  سياسي، فتحتاج أحيانا للعقالنية ـ نموذج ال

بالمعتزلة وتحالفه معهم   ) المأمون(الخليفة العباسي   

ضد الحنابلة ـ وتنفر منها في غالـب األحيـان،    

ضد المعتزلة والتحـالف    ) المتوكل(انقالب الخليفة   

شك أن هذا التراوح في العالقـة   وال. مع الحنابلة

 سـلبي ال يمكـن      بين السياسي والفكري له مردود    

اإلصالح (تحليل البنية الفكرية لمشروع  تجاهله في

  ).الديني

  نفصالإتصال ال إالديني والدنيوي، 

إن الدين، أي دين، صناعة بشرية وليس اإلسـالم         

وليس المقصود بالقول إنه    . استثناء من هذا القانون   

من أفق اإليمان   ) الميتافيزيقا(صناعة البشر استبعاد    

يزيقي المتعين الحـالِّ فـي التـاريخ،        الديني، فالف 

بالمعني االجتماعي للتـاريخ، هـو مـرآة تجلـي       

 يبرز اهللا من خالل  ىأو بعبارة أخر  ). الميتافيزيقي(

لقـد عـرف    . ، وتتجلي كلمته في اللغة    )اإلنسان(

 ىالبشر وجود اهللا من إنسان مثلهم امتلك القدرة عل        

وا التواصل مع المطلق، ومن فم هذا اإلنسان استمع       

 كلمات اهللا بلغـتهم التـي يعرفونهـا وكـانوا           ىإل

  . فيها كلمات اهللاىيتواصلون بها قبل أن تتجل

ليس من قبيل األمانة الفكرية إذن أن نضع تـاريخ          

البشر، مهما اتسم بالخطأ وامـتأل بالخطايـا بـل          

) المـدنس (والجرائم والمذابح البشعة، فـي سـلة        

ايـا  مـن خط ) المقدس(متصورين بذلك أننا نحمي     

إن عالقة المقدس بالمدنس أكثر     . البشر وجرائمهم 

تعقيدا من هذا الفصل الساذج النابع مـن النيـات          

الحسنة، والتي مهما أشرق بهاء حسنها ال تؤسـس         

والـشاهد أن الفـصل التـام بـين         . حقيقة معرفية 

، بـين   ى، أو لنقل بعبارة أخر    )المدنس(و) المقدس(

ــساني( ــي(و) اإلن ـــ أو ) اإلله ــيالفيزي(ـ ) ق

ــ ال يساعد كثيـرا فـي فهـم         ) الميتافيزيقي(و

.  القول إنـه يزيفهـا     ىالظاهرة الدينية، بل األحر   

أو ) الـشيطان ( سبيل المثـال قـصة       ىلنتأمل عل 

ألم . في القرآن من منظور إنساني فلسفي      ) إبليس(

تكن الخطة اإللهية منذ البداية، والتـي أعلنهـا اهللا          

؟ ألـم   )يفـة في األرض خل  (للمالئكة هي أن يجعل     

تطرح المالئكة تـساؤالتها التـي شـاءت اإلرادة         

؟ ألم  )إني أعلم ما ال تعلمون    (اإللهية إال ترد عليها     

ـ       (يعلِّم اهللا آدم      ىاألسماء كلها ثـم عرضـهم عل

المالئكة فقال أنبئوني بأسـماء هـؤالء أن كنـتم          

صادقين، قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك          

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمـا       . أنت العليم الحكيم  

أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلـم غيـب           

السموات واألرض وأعلم ما تبـدون ومـا كنـتم          

؟ ألم يكن ذلك كافيا ليدرك المالئكة حكمة        )تكتمون

الخطة اإللهية وتفوق آدم الخليفة المنتظر ليـسكن        

  األرض؟ 

ارها كان ال بد للخطة اإللهية أن تـسير فـي مـس          

الخاص، فكان من الالزم أن يأمر اهللا المالئكـة أن         

) العـصيان (تسجد آلدم، وكان من الالزم أن ينبثق        

، وأن يخرج من وسط المالئكـة       )الطاعة(من قلب   

الذين ال يعصون اهللا ما أمـرهم ويفعلـون مـا           (

لكن رغـم أن    . من يعصي األمر اإللهي   ) يؤمرون

اء اهللا أن   الخطة كانت أن يسكن آدم األرض، فقد ش       

يسكنه الجنة أوال، وأن يأمره أال يأكل من شـجرة          

أليس ). الشيطان(بعينها حددها له مع التحذير من       
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 هذا أن الخطة اإللهية تضمنت منذ البداية ما         ىمعن

لم يكن معلنا، وأن هذا المضمر أراد انبثاق الـشر          

من الخير، وأن يـرتبط كالهمـا بربـاط وثيـق           

ين المدنس فـي الخطـة      باإلنسان؟ أين المقدس وأ   

اإللهية؟ بنزول آدم األرض نزل معه الشر ـــ         

ـــ  ) ىالهـد (قمة الدنس ــ مع الوعد بإنزال       

مطلق المقدس ــ ليتـشابكا معـا فـي مـسيرة           

لو تصورنا مـن بـاب االفتـراض أن         . اإلنسان

المالئكة سجدوا جميعا ــ غياب المـدنس ـــ         

ها الشر ــ أكانت الخطة اإللهية تتحقق في مسيرت       

المضمرة؟ ولو تصورنا غياب الشر فكيف نـدرك        

 للمقدس في غيـاب     ى الخير؟ وبالمثل ال معن    ىمعن

. المدنس، ومن وجودهما معا ينبثق وجود اإلنسان      

الدين هو ذلك التركيب العضوي المعقد من المقدس        

والمدنس، اإللهي واإلنساني، الفيزيقي والميتافيزيقي 

 يفترقان، وليس   الدين والتاريخ إذن صنوان ال    . الخ

والالفت لالنتباه أنه في    . استثناء من ذلك  ) اإلسالم(

الثقافة الدينية الشعبية، التي تم استبعادها ووصمها       

بالوثنية والشرك، ال نجد هذه الهوة الواسعة بـين         

). البشري(و) الديني(، أو بين    )المدنس(و) المقدس(

حول ضريح الولي ــ رمز المقدس ــ تعقـد         

غلب عليها طابع تجاري دنيوي خالص،      احتفاالت ي 

تمارس ) مدنس(بل تتسم بعض الممارسات بطابع      

وتقديم القرابين اللتمـاس    ) األذكار(جنبا إلي جنب    

ومن المهم هنا اإلشارة، مـع      ). الولي(البركة من   

الفارق طبعا، أن هذا الجمع بين الديني والـدنيوي         

في الممارسـات الـشعبية للـدين، خاصـة فـي           

ت بموالد األولياء، يمكن أن يجد مرجعية       االحتفاال

دينية في ممارسة شعيرة الحج وزيـارة األمـاكن         

أال يحدد القرآن نفسه    ) المدينة(و) مكة(المقدسة في   

ليذكروا اسم اهللا   (أن الغاية من الحج ليس فقط دينية        

، بل هي بالقدر نفسه غاية دنيوية )في أيام معلومات 

 قبيل المصادفة أن    وليس من ). ليشهدوا منافع لهم  (

في الـنص   ) ذكر اهللا (قبل  ) المنافع الدنيوية (تذكر  

  ).٢٨سورة الحج ــ (المشار إليه 

  الوحي والتاريخ، هل ينفصالن؟

) مرحلة التأسيس (يز إجرائيا ال فعليا بين      ييمكن التم 

) تبرئـة (ومراحل التطور التـاريخي، ال بهـدف        

خيـة،  مرحلة التأسيس من أبعادها اإلنسانية والتاري     

فـي مرحلـة    . بل بهدف دراسة تطور الظـاهرة     

يمكن اكتشاف إنسانية الوحي، أو لنقـل       ) التأسيس(

يمكن اكتشاف ظاهرة الوحي في سياقها التـاريخي        

تلك هي القضية األساسـية التـي       . الثقافي اللغوي 

دراسـة فـي    : مفهوم النص (حاولت مقاربتها في    

 ١ء ط القاهرة، بيروت والدار البيضا   ) (علوم القرآن 

ـ   ىوالذي توالت طبعاته حت   ) م١٩٩٠  ى وصلت إل

هل يعني التحليل   .  اآلن ىحوالي عشر طبعات حت   

االجتماعي التاريخي لمرحلة التأسيس، بما يفضي       

بوصـفها ظـاهرة    ) الـوحي (إليه من فهم ظاهرة     

اإلسالم كمـا   ) هدم (ىتاريخية اجتماعية ثقافية، إل   

ض وهل هنـاك تنـاق    يروج أعداء التفكير العلمي؟     

جوهري بين نهج التفكير العلمي ومنطق اإليمـان،        

فال يتأسس اإليمان إال علـى إلغـاء دور العقـل           

  والتفكير العلمي؟ 

: ال شك أن هناك فارقا بين نمطين مـن اإليمـان          

الحجــة (وإيمــان ) التــصديق والتــسليم(إيمــان 

) اليقـين (، حيث يكتفي األول بـسذاجة       )والبرهان

ـ    القلبي، وال يقنع الثاني إال      ى باليقين المؤسس عل

إنهمـا  . أدلة العقل وبراهين المنطق وحجج العلـم      

طريقان ال يجب النظر إليهما بوصفهما طـريقين        

وفي تاريخ الفكر اإلسالمي    . متعارضين بالضرورة 
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كان هناك دائما محـاوالت الكـشف عـن عـدم           

) بين صحيح المنقول وصريح المعقول    (التعارض  

ــة( ــن تيمي ــين )اب ــشريعة(، أو ب ــةال )  والحقيق

ابـن  ) (الحكمـة والـشريعة   (، أو بين    )التصوف(

 فلماذا في أيامنا هذه يجفل الناس من التفكير         ).رشد

العلمي الفلسفي في قضايا الدين، إال إذا كانت العلة         

كامنة في أزمة خلقتها ظروف تتعلـق بتاريخنـا         

المشترك ــ نحن المسلمين ـــ فـي العـصر     

 التـاريخي   الحديث؟ وإذا كـان مـنهج التحليـل       

ممكنـا للمرحلـة    ) النقد(االجتماعي، وأهم أدواته    

، فإنه يمثل ضرورة ال     )الوحي(التأسيسية ولظاهرة   

 بديل عنها للفكر الديني في عـصوره المختلفـة،        

فالفكر الديني في التحليل األخير هو خطاب إنساني        

) واألخالق) (العقائد(يحاول أن يصوغ    ) الدين(عن  

، في نـسق    )الوحي(تضمنها  ، التي ي  )التشريعات(و

ألم تكـن تلـك     . كلي مترابط ذي طابع عقالني ما     

بعض المهمات التي تصدى لها في تاريخ الفكـر         

؟ أال  )الصوفية(و) الفقهاء(و) المتكلمون(اإلسالمي  

يجب علينا تأمل حقيقة أن علمي الكالم والفقه قـد          

) أصـول (اعتمدا في صياغتهما علي هدف تأسيس      

علم أصـول   (سمي علم الكالم    مرجعية مشتركة، ف  

علم (وسمي الفقهاء المؤسسون علمهم باسم      ) الدين

، بينما سمي المتصوفة علمهم باسـم       )أصول الفقه 

علوم (وسمي الفالسفة علومهم باسم     ) علم الحقائق (

؟ نحن إذن إزاء جهد إنـساني لـصياغة         )البرهان

معطيات الوحي صياغة فكريـة، ومـن الخيانـة         

ليل العلمي أن نتصور أن هذه      الفكرية ألصول التح  

الجهود الفكرية اإلنسانية تم إنجازها بمعزل عـن        

الظروف التاريخيـة االجتماعيـة للمجتمعـات أو        

  .األشخاص الذين أنجزوها/الجماعات

   العقائد واألفكار، أنسنة الوحي

مـن  ) المسلمين(و) اإلسالم(إن الذين يميزون بين     

 خالل منهج دفاعي اعتذاري سبق شـرح بعـض        

الـذي  ) اإلسالم( أي حد أن     ىأسبابه ال يدركون إل   

) العقائد(إن  . يتحدثون عنه صنعه المسلمون أنفسهم    

ــ والمقصود بها معطيـات الـوحي بمنطوقـه         

ومفهومه السياقي، أي ما فهمه المعاصرون لمرحلة      

التأسيس ــ تتمثل فـي مرحلـة التأسـيس فـي         

ا معطيات عامة معبر عنها بلغة ملتبسة بحكم بنيته       

 األقـل فـي المرحلـة       ىالمجازية المكثفة ــ عل   

المكية ــ من جهـة، وبحكـم اسـتمدادها مـن           

المخزون الثقافي العربـي ـــ فـي تركيبيتـه          

ـــ مـن    ) اللغوية والالهوتية المعقدة  (التاريخية  

الديني بإعادة صياغة   ) الفكر(وقد قام   . ىجهة أخر 

هذه المعطيات في قالب منطقي متماسك، وذلك عن        

 فك شفرات اللغة المجازية وتفكيـك بنيـة         طريق

ـ   . المخزون الثقافي الذي قامت عليه      ىلننظـر عل

 من معطيات الوحي فـي      ىسبيل المثال ألهم معط   

، )عقيـدة التوحيـد   (مرحلة التأسيس، أعني معطي     

ونحاول ــ باختصار نرجو أال يكون مخال ــ        

 كيف  ى، ونر )الوحي(أن نكشف عن بنيتها في لغة       

الفكر (ت أبعادا ودالالت مختلفة في      تطورت واتخذ 

هناك صياغات دقيقة وصـارمة دالليـا       ). الديني

لمفهوم التوحيد، الذي هو مفهوم مركزي في بنيـة         

نجد ذلـك مـاثال فـي سـورة         . الوحي اإلسالمي 

لم يلـد   . اهللا الصمد . قل هو اهللا أحد   ) (اإلخالص(

، كما نجده ماثال في     )ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد      

ال تدركه األبصار وهو يدرك     ) ( كمثله شيء  ليس(

لكن هذه العقيدة لم    ). األبصار وهو اللطيف الخبير   

بإسـناد  ) اهللا(تمنع لغة الوحي من تشخيص فكرة        
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بعض الـسمات والمالمـح والـصفات الـشبيهة         

بالصفات اإلنسانية إليه، مثل األعضاء ــ كالوجه       

والعين والجنب ــ والصفات والعواطـف مثـل        

) الرضـا (و) الكره(و) الحب(و) المكر(و) مالكال(

) التوحيد(وفي سياق تأكيد عقيدة     . الخ).. البغض(و

اشتبك القرآن في جدل مع ممثلي األديان الـسابقة         

النصرانية، كما اشتبك   ) التثليث(خاصة ضد عقيدة    

بالمثل مع العقائد اليهودية، خاصة في ما يتـصل         

ـ    عيـسي وعـدم تـصديقهم لـه،         ىبهجومهم عل

واألهم من ذلك أن    . تهاماتهم الشنيعة للسيدة مريم   وا

) أحبـاء اهللا  ( اليهود قولهم إنهـم      ىالقرآن ينكر عل  

برغم تكراره الدائم في معرض المنِّ عليهم بأفضال 

هل يمكن النظـر    ). فضلهم علي العالمين  (اهللا أنه   

في صيغتها القرآنية بمعـزل     ) التوحيد(إلى عقيدة   

لمين ـــ متكلمـين     عن محاوالت المفكرين المس   

وفقهاء وفالسفة وصوفية ــ صياغة هذه العقيدة،       

أو باألحرى إعادة صياغتها، وفق نهـج منطقـي         

مترابط يزيل االلتباس أو بـاألحرى يفـك شـفرة          

  االشتباه؟ 

وفي ظل هذا السعي اإلنساني ألم تتعدد االجتهادات        

والنظريات الشارحة للتوحيد، بين معتزلة وأشعرية      

حنبلية، ال حول الصفات اإللهية فقـط       وماتريدية و 

من حيث عالقتها بالذات اإللهية، بل حول عالقـة         

الجبـر  (هذه الصفات باإلنسان فيما عرِف بقضية       

 هـل يمكـن     ؟)قضية خلق األفعال  (أو  ) واالختيار

اآلن التراجع عن ذلك التمييز الداللي، الذي احتكم        

) بهالمتـشا (و) المحكم(إليه الفرقاء المسلمون، بين     

 اآلية السابعة من سورة     ىفي بناء القرآن تأسيسا عل    

آل عمران، وذلك بصرف النظـر عـن تعدديـة          

المعاني وكثرة الدالالت التي اجتهدوا في إبرازها،       

وبصرف النظر عن عدم اتفاقهم حول تعيين اآليات        

 أي حد يمكـن     ىالمحكمات وتحديد المتشابهات؟ إل   

ص القرآنـي،   الفصل بين هذه االجتهادات وبين الن     

بين المنطوق والمفهوم؟ ما هو الفـارق إذن بـين          

في صياغتها القرآنيـة المجازيـة وبـين        " العقائد"

يمكن متابعة المناقشات   (الفرق اإلسالمية؟   ) عقائد(

االتجاه العقلي في التفسير، دراسة     (في دراستنا عن    

بيروت ) في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة      

يد طبعه عدة مرات وصلت     ، والذي أع  ١٩٨٢ ١ط

إن عمليات التفـسير والتأويـل      ).  ست طبعات  ىإل

ليست في الحقيقة أنشطة مفارقة لبنية النصوص، إذ      

أنها تتفاعل إنسانيا وتاريخيا مع الـنص، بحيـث         

وهمـا يتـصوره    ) النص الخام (يكون الحديث عن    

البعض، في محاولة لنفي اإلنساني وعزلـه عـن         

القرآنيـة التـي    ) العقائد (وفي النهاية فإن  . اإللهي

خاطبت المعاصرين لفترة التأسيس في حاجة دائمة       

للصياغة الفكرية اإلنسانية، ألن ما يخاطب جـيال        

في سياق ثقافي بعينه يعجز عن مخاطبة جيل آخر         

في سياق آخر، فـأين اإللهـي واإلنـساني فـي           

الحي التاريخي الذي نتواصل معه عبـر       ) اإلسالم(

  بنية التراث؟

  نية السياسية للدين الب

 التحليل السابق للفكـري والـديني، أو        ىليس معن 

لإلنساني واإللهي، افتراض غياب السياسي بالمعني      

االصطالحي للفعل الـسياسي، أي آليـات الفعـل         

االجتماعي في إدارة شؤون الجماعة، مهما كانـت        

فـي  .  تلك الجماعة في التطـور     ىدرجة أو مستو  

ية واضحة ضد الظلم    أخالق/القرآن مواقف سياسية  

االجتماعي واالقتصادي، وهي مواقـف يـصعب       

 .عزلها عن سياق المجتمع التجـاري فـي مكـة         
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وإدانة أكـل أمـوال     ) اليتيم( معاملة   ىالتركيز عل 

 السياق االجتماعي،   ىيعكس، باإلضافة إل  ) ىاليتام(

وتجربة اليتم في مجتمـع ذي بنيـة        ) محمد(حالة  

قصص األنبيـاء معروضـة فـي       . بوية صارمة أ

المستضعفين (القرآن بوصفها قصصاً للصراع بين      

، حيــث يقــود األنبيــاء نــضال )والمــستكبرين

ــل  ــضعفين، ويمث ــار(المست ــا دور ) الكف دائم

ألم يلم القرآن محمدا لومـا      . المستكبرين الظالمين 

وجوه  (ىوإقباله عل ) ىاألعم(شديدا إلعراضه عن    

تسابهم للدين الذي يدعو إليه؟ ومـا       بأمل اك ) قريش

واسـتغالل  ) الربا(داللة هذا الموقف الصارم ضد      

حاجة المعوزين والفقراء لدرجة أنه اعتبر بمثابـة        

ضد ) الحرب من اهللا ورسوله   (تهديد يستلزم إعالن    

ــوق   ــة حق ــان حماي ــه، إال إذا ك ــن يتعاطون م

المستضعفين في مواجهة قواعد وقوانين اقتصادية      

  .يطرةظالمة مس

ـ       حمايـة  ) يثـرب  (ىوهل كان قرار الهجـرة إل

للمسلمين من اضطهاد قريش، ومحاولـة لتوسـيع        

للقاعدة البشرية الصغيرة، إال قرارا سياسـيا فـي         

 األقل، بالتفاوض مع القبائل في      ىآليات اتخاذه عل  

الستعادة " قريش"موسم الحج؟ وهل كانت محاوالت 

ـ    )الحبشة(المهاجرين إلي    ميم  تـس  ى، والـسعي إل

 في الحبـشة، إال     ىالعالقة بين المسلمين والنصار   

ـ        القاعـدة   ىجزءا من مخطط سياسي للقضاء عل

البشرية للدين الجديد؟ إن قراءة دقيقـة لـصحيفة         

) وثيقة المدينـة  (، التي تعرف اآلن باسم      )المدينة(

تؤكد أنها كانت اتفاقية سياسية للتعايش والتعـاون،        

ـ     ىبالمعن سياسة فـي ذلـك      الدقيق ووفقا لقواعد ال

العصر، بين الجماعات االجتماعية السياسية ـــ       

). يهود(و) مسلمين(و) عرب(الدينية في يثرب من     

بداية االعتـراف بالمـسلمين     ) الوثيقة(وكانت هذه   

كجماعة مستقلة، وبداية اإلقرار بزعامـة محمـد        

وقد تم اإلقـرار بـذلك      . لهذه الجماعة ) السياسية(

ش فـي صـلح     إقرارا رسميا مـن جانـب قـري       

 الرغم من استمرار قـريش فـي        ى، عل )الحديبية(

هذا التحـول   . محمد كما هو معروف   ) نبوة(إنكار  

السياسي في موقع الجماعة المسلمة كان له تأثيره        

ـ         حـد   ىفي بنية الوحي لغة وأسلوبا ومضمونا عل

) المسالمة(سواء، فتم تحول في الخطاب القرآني من

المـشركين   إعـالن البـراءة مـن        ى إل )الصبر(و

وإعالن حق المسلمين في شـن الحـرب علـيهم          

 انكشاف أمـر التحـالف      ىوقد أد ). سورة التوبة (

السري، الذي عقده اليهود مع مشركي مكة ضـد         

 السماح للمـسلمين بتغييـر      ىحلفائهم المسلمين، إل  

الوحي . شروط الوثيقة وإعالن الحرب ضد اليهود     

ع، بل  هنا، وفي هذا كله، ال يتجاوب فقط مع الواق        

يصاغ وفقا لمعطياته المتغيرة بنفس القـدر الـذي         

  . تغييرهى فيه إلىيسع

 واألمر في التفاعل بين الديني والسياسي في مـا         

هـل كـان    .  بيان ىبعد فترة التأسيس ال يحتاج إل     

، وما حدث فيه مـن اخـتالف،        )السقيفة(اجتماع  

) أبي بكر (اجتماعا سياسيا أم دينيا؟ هل كان اختيار        

ـ     خليفة ل   ىلمسلمين اختيارا دينيا أم اختيارا قائما عل

عن واقعة  ) عمر( قول   نىتوازنات سياسية؟ وما مع   

؟ وهـل   ) اهللا شرها  ىكانت فتنة وق  (أنها  ) السقيفة(

عن طريق أبـي بكـر، ووفقـا    ) عمر(كان تعيين   

لقواعد التشاور المرعية آنـذاك، قـرارا دينيـا أم          

التـي  قرارا سياسيا؟ وهل كانت الشروط والقواعد       

قواعـد  ) الـستة (لالختيار من بين    ) عمر(وضعها  

وشروطا دينية أم كانت شروطا سياسية؟ لقد كـان         
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 وعي كامـل بـأنهم كـانوا        ىالمسلمون آنذاك عل  

) عمـر (، فَقٌتل الخليفة الثاني     )السياسة(يمارسون  

ألسباب مختلفـة   ) علي(والرابع  ) عثمان(والثالث  

فـي  ) جالخـوار (ولقد كانت صرخة  . كلها سياسي 

طلب التحكيم تعكس رغبة عميقة في الفكاك مـن         

ـ : (كلها، فقـال قـائلهم    ) مضر(أسر حكم     ال  ىحت

كمـا ورد فـي     )  قيام الساعة  ىيحكمنا مضري إل  

ناقشنا األبعـاد   . (لنصر بن مزاحم  ) صفين(كتاب  

السياسية إلشكالية الخليفة تفصيال في تقديمنا للطبعة 

الخالفـة وسـلطة    (العربية الثانية لترجمة كتـاب      

، عـن   ١٩٩٢، والتي صدرت في القـاهرة       )األمة

والكتاب األصلي صدر في تركيـا فـي        . التركية

سياق الفصل الكماليين في تركيـا بـين الخالفـة          

، وذلك قبل إلغائها إلغاء تاما      ١٩٢٣والسلطنة سنة   

  ). ١٩٢٤سنة 

   التوظيف السياسي للدين

، )لفتنةا(حدث االنقسام السياسي األساسي في سياق       

فظهرت بوادر التـشيع، الـذي تأججـت أبعـاده          

) الحسين بن علي (العاطفية واإليديولوجية باستشهاد    

بكـل انقـساماتهم    ) الخـوارج (وكان  . في كربالء 

 .وتشعباتهم قد صاروا فرقا وطوائف سياسية ودينية

وكان لزاما على األمويين، الذين وصلوا إلي سـدة         

ياسـية دنيويـة    السلطة والحكم بأساليب ووسائل س    

خالصة أن يصوغوا ألنفسهم إيديولوجية سياسـية       

وهكذا صار  . دينية تؤسس مشروعية دينية لسلطتهم    

الدين في خدمة السياسة، أي صار محـال للنـزاع          

حول تحديد معناه تحديدا ينحو إلى تحقيق أغراض        

وانخرط الفكـر فـي هـذا       . سياسية نفعية مباشرة  

ـ       ك العالقـة   السباق فأصبح من الصعب تجاهل تل

المعقدة بين الديني من جهة، والسياسي الفكري، أو        

  .الفكري السياسي من جهة أخري

لكن يجب التمييز بين التواصل الطبيعي وعالقات       

التفاعل الحتمية وبين التوظيفات الذرائعية لتحقيـق       

يمكن إعطاء نمـوذج لهـذا      . مصالح مؤقتة وزائلة  

ـ   ىالنمط من التوظيف، إضافة إل     ويين،  موقف األم

بموقف الخلفاء العباسيين في ما صار يعرف باسم        

في ) المأمون(هل كان موقف    ). محنة خلق القرآن  (

علـى  ) عقيدة خلق القـرآن   (إصراره على فرض    

األمة يجسد موقفا عقالنيا، أم يجسد قـوة الـسلطة          

الغاشمة في محاولة فرض سـلطاتها فـي جميـع          

ـ         ان المجاالت، ومنها مجال الفكر؟ وإلى أي حد ك

الهدف غير المعلن هو تأديب بعض الحنابلة الذين        

علـى  ) المـأمون (تصدوا لمقاومة سيطرة عسكر     

األمين؛ في  (، بينما كان مشغوال بقتال أخيه       )بغداد(

بالكامل ) بغداد(في تلك السنوات خضعت     . )مرو(

لحكم العسكر الذين استغلوا حاجة النـاس لألمـن،      

باسم حمايتهم ) بغداد(ففرضوا األتاوات على أغنياء 

من اللصوص ــ وكانوا هـم اللـصوص فـي          

راجع تـاريخ الطبـري لتجـد أن نفـس      ( الواقع؟

األسماء ــ أسماء الفقهاء ـــ الـذين تـصدوا         

لمقاومة سلطة العسكر الغاشمة هي التي ترد فـي         

عقدها ) المأمون(التي قرر   ) محاكم التفتيش (سياق  

ارق هل هناك ف  . لفرض عقيدة المعتزلة على األمة    

بين هذا التوظيف السياسي للدين في التاريخ القديم        

 حـين   وبين هذا التوظيف في العـصر الحـديث؟       

سقطت الخالفة العثمانيـة فـي عـصر سـقوط          

 كل الحكام العـرب ليعتلـوا       ىاإلمبراطوريات سع 

وفي هذا الـسياق    . سدة الكرسي الذي صار خاويا    

اضطهدت السلطات السياسية المفكرين الذين وقفوا      
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. نظـام دينـي   ) الخالفـة (لفكر ضد مـسألة أن      با

واستطاعت هذه السلطات أن توظف المؤسـسات       

الدينية الضطهاد مفكرين من أبنائها كما حدث مع        

) اإلسالم وأصول الحكم  (مؤلف  ) علي عبد الرازق  (

 حالة االنقسام   ىوكان هذا مؤشرا عل   . ١٩٢٥سنة  

 .والتشظي في تاريخنا الحديث كما سبق لنا اإلشارة       

ستطاع التحالف بين المؤسسة السياسية والمؤسسة      ا

  . الدينية أن يخنق تيـارات اإلصـالح والتجديـد        

، كمـا   )اإلصالح(من عباءة   ) السلفية(فانبثق تيار   

والـسؤال  ). محمد عبده (و) رشيد رضا (في حالة   

سـلفي  (تيـار   ) اإلصـالح (كيف ينبثق عن تيار     (

مـن   ما سبقت اإلشارة إليه      ى، يعود بنا إل   )تقليدي

عجز تيار اإلصالح ــ بحكم ظـروف مـيالده         

ونشأته وتطوره في رحم الـضغوط االسـتعمارية        

حقيقـي،  ) وعي نقـدي  (وتحدياتها ــ عن بلورة     

  . حد كبيرىاكتفاء بخطاب اعتذاري دفاعي إل

   نقد الخطاب الديني

من رحم هذا الوعي بالتوظيف السياسي للدين فـي         

) لخطاب الديني نقد ا (تاريخنا القديم والحديث أصبح     

مطلبا معرفيا ملحا بالنسبة للباحثين، بدءا بالدراسة       

النقدية للتاريخ فـي تجلياتـه األدبيـة والثقافيـة          

وقد بدأ هذا المطلب في التبلور تدريجيا       . والسياسية

في تأريخه لألدب العربي،    " طه حسين "في كتابات   

ـ (باإلضافة لكتاباته وأبحاثه التاريخيـة مثـل        ىعل

علـي  ) (الشيخان) (ىالفتنة الكبر ) (ةهامش السير 

فـي  " احمد أمـين  "كما تبلور في كتابات     ). وبنوه

ـ ) فجـر اإلسـالم   (تاريخ الفكر من     ظهـر   (ىإل

عبـد الحميـد    (، وكذلك فـي مـساهمات     )اإلسالم

وتطـور  . في مجال التـاريخ الـسياسي     ) العبادي

الشيخ أمـين   ( يد   ىعل) اإلصالح الديني (مشروع  

محمد احمد خلـف اهللا،     (ة  وتالميذه، خاص ) الخولي

بنت (، و )الفن القصصي في القرآن الكريم    (صاحب  

، )التفسير البياني للقرآن الكـريم    (الشاطئ صاحبة   

مثل ) األزهر( كوكبة من علماء     ىهذا باإلضافة إل  

 عبد الرازق ومحمـد محمـود شـلتوت         ىمصطف

لكن هذا التطور ظل يعاني من مثبطات       . وغيرهما

 تمثلت المثبطات الداخليـة     .داخلية وخارجية عديدة  

بحكم تنامي قدرته علـى     ) التقليد(في استفحال تيار    

الحشد الجماهيري وسيطرته على مجاالت الـوعظ       

واإلرشاد في المساجد، باإلضافة إلى سيطرته على       

 ىولقدرة هذا التيار عل   . المؤسسات التعليمية الدينية  

التعبئة والحشد مع رفع شعارات مقاومة التغريـب        

ومة االحتالل، تحالفت معه السلطات السياسية      ومقا

ـ      وال .  نفـسها  ىبهدف إضفاء مشروعية دينية عل

يمكن هنا التقليل من شأن عنصر خارجي حاسم في 

قوة سـحرية   ) دولة دينية (إعطاء مشروع تأسيس    

هذا العنصر هو تأسيس دولة إسـرائيل       . جماهيرية

 أساس ديني، بصرف النظر عن      ى عل ١٩٤٨سنة  

) دولة يهودية : (المراوغة إليديولوجيتها الصياغات  

ومما له داللة أيـضا فـي هـذا         ). دولة لليهود (أم  

السياق انفصال المسلمين الهنود وتأسيس دولـتهم       

وممـا  .  أساس ديني كذلك   ىعل) باكستان(المستقلة  

هو جدير بالتأمل أن أوروبا االستعمارية ــ ممثلة 

: في بريطانيا ــ كانت وراء تأسـيس الـدولتين        

 بهدف تقسيم العالم العربي بـزرع كيـان         ىاألول

غريب في قلب جـسده الجغرافـي والتـاريخي،         

 دويالت  ىوالثانية بهدف تقسيم شبه القارة الهندية إل      

 ثم كانت الهزيمة الشاملة للعالم العربـي        .متنازعة

أمام القوة العسكرية الغاشمة لالحتالل الـصهيوني       

وم أن طريق  عامال قويا في ترسيخ مفه١٩٦٧سنة 

الخالص الوحيد يكمن في قيـام دولـة إسـالمية          
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، وعن طريقها يمكـن اسـتعادة       )الشريعة(تحكمها

التاريخ الذهبي لإلمبراطورية اإلسالمية في عصر      

فـي إيـران،    " الثـورة "ثم أضاف نجاح    . الخالفة

وتأسيس الجمهورية اإلسالمية على أنقاض عرش      

 في  الطاووس، عرش أعتى نظام ديكتاتوري فاشي     

تاريخ العالم اإلسالمي، مزيدا مـن الوقـود فـي          

محركات حركات اإلسالم السياسي في سـيطرتها       

على الشارع، األمر الذي زاد من فعاليتها وقدراتها        

  . على الحشد والتجييش

وفي اللحظات السياسية التي سمحت فيها السلطات       

السياسية لممثلي هذا التيار في المشاركة الـسياسية        

ف طبيعة الشعارات التـي يرفعونهـا،       كانت تنكش 

 واضحا ما يختبئ خلف صياغاتها البراقـة        ىويتجل

من أطماع ومصالح سياسـية واقتـصادية نفعيـة         

حين أمكن لهذا التيار أن يكون له عدد من         . ضيقة

الممثلين في البرلمان المصري يقـود المعارضـة        

تركز سعيهم في استصدار قوانين وقرارات ضـد        

 العاديين من فقراء مصر، فقـد       مصالح المواطنين 

قانون اإلصـالح   (اكتشفوا ــ هكذا فجأة ــ أن       

ــ الذي بمقتضاه تم تفتيـت الملكيـة        ) الزراعي

الزراعية وتوسيع رقعة المـالك ـــ مخـالف         

قانون ضـرائب   (وبالمثل تم اكتشاف أن   . للشريعة

، التي تستهدف تحقيق    )ورسوم األيلولة ) (التركات

حد المقاصد الكلية لإلسالم    العدل االجتماعي ــ أ   

ــ قانون مضاد لشريعة اإلسالم، ألنـه يـورِّث         

هـذا  . ــ في زعمهم ــ مـن لـم يورِّثـه اهللا          

 صك الفتاوي بأن تجارة العملة حالل       ىباإلضافة إل 

ومعامالت البنوك حرام، ألنها تعتمد نـسبة فائـدة         

) الربـا ( اإليداع واالقتراض، وهذا هو      ىثابتة عل 

وأحـل اهللا   (هللا، واستشهدوا بقول اهللا     الذي حرمه ا  

لم يكن مهما فـي كـل تلـك         ). البيع وحرم الربا  

تـضر  ) تجـارة العملـة   (االكتشافات الباهرة، أن    

االقتصاد القـومي ضـررا بالغـا، وأن تأثيرهـا          

االقتصادي تأثير فادح مدمر، خاصة بالنسبة لذوي       

لم . الدخل المحدود الذين يمثلون أغلبية المواطنين     

) ضريبة التركات (ومنها  ) الضرائب(ن مهما أن    يك

هي السبيل لتحقيق عدم تركيز الثروة بتوزيع المال        

 ال يكـون دولـة بـين        ىحت(إعماال للمبدأ لقرآني    

ـ    )األغنياء منكم  ضـريبة  ( أن   ى، هذا باإلضافة إل

 وجه الخصوص معمول بهـا فـي        ىعل) التركات

ية  األنظمة الرأسـمال   ىقوانين الدول التي تمثل أعت    

الـذي  ) الربا(ولم يكن مهما إدراك أن      . في العالم 

حرمه اهللا، وتوعد المتعاملين به بالحرب مـن اهللا         

ورسوله، ليس هو تعامالت البنوك العصرية، التي       

يقترض فيها رجال األعمال من مال الفقراء المودع 

في البنوك، بل هو تشريع ضد اسـتغالل حاجـة          

ك ال قيمة لـه     كل ذل . الفقير لالقتراض لسد الرمق   

وال اعتبار بالنسبة لخطاب كان جل همه أن يفـتح          

توظيـف األمـوال    (الطريق ممهدا أمام شـركات      

 أموال المودعين، الـذين     ى، لتستولي عل  )اإلسالمية

 فائدة فـي الوقـت      ىيغريهم الربح الحالل، واألعل   

وقبل أن ينكشف المستور وراء الـشعارات       . نفسه

دية الدنيويـة   ــ المصالح الـسياسية واالقتـصا     

العاجلة لفئات بعينها يمثلها منتجو هذا الخطاب ــ 

، بأسـلوب تحليلـي   )نقد الخطاب الـديني   (تصدى  

علمي نقدي صارم لكشف النقاب عـن مـا وراء          

سطح هذا الخطاب الذي يزعم امتالكـه للحقيقـة         

 حد ادعاء الحـديث     ى بل يصل إل   الدينية المطلقة، 

ي تم اكتـشاف أن     وفي هذا التحليل النقد   . باسم اهللا 

ــ خطاب  ) الرسمي(الفوارق بين الخطاب الديني     

المؤسسة الدينية ــ والخطاب الديني المعـارض       
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ــ والموصوف عادة بالمعتـدل فـي اإلعـالم         

الحكومي ــ من جهة، وبين خطاب الجماعـات        

الموصومة إعالميا بالتطرف ــ فوارق سـطحية       

ين هذه وتنعدم الفوارق ب). المنطوق(ال تتجاوز أفق 

التـي  ) المنطلقـات الفكريـة   (الخطابات من حيث    

) آليات(يتأسس عليها الخطاب معرفيا، ومن حيث       

 والنتيجة األكثـر مفاجـأة      .ووسائل إنتاج الخطاب  

في مجمل  ) الخطاب الديني (كانت هذا التماثل بين     

) الخطـاب الـسياسي   (اتجاهاته المشار إليها وبين     

 على مفهـوم    للسلطة الحاكمة، خاصة في االعتماد    

، بمعنى احتكار الحقيقـة التـي       )للحاكمية(سياسي  

  .تؤسس احتكار السلطة

 ١٢/٩/٢٠٠٢ التاريخ ١٣١٠العدد ) الزمان(جريدة 

طريق ال يجوز : تجديد الخطاب الديني

 إغالقه

  محام مصري وكاتب إسالمي/منتصر الزيات

تزايد الجدل في اآلونة األخيرة حـول مـا سـماه           

ب الديني، ومـدى مواءمتـه      البعض تجديد الخطا  

للباعث على إطالقـه، فربطـه الـبعض بحملـة          

 ،"اإلرهـاب "الواليات المتحدة األميركيـة ضـد       

واعتبروا أن طرح اإلدارة األميركية هذا الموضوع 

الشائك يدل الى رغبتهـا فـي تخريـب العقيـدة           

اإلسالمية وتقويض البنية التحتية للمسلمين، بإثارة      

رف التي تقول إنها تتسرب     اللغط حول مفاهيم التط   

وتساهم في تكوين اللبنة األولى ألفكار المـسلمين        

ورؤاهم من خالل تدريس مفاهيم الجهاد والغزوات       

  .والفتوحات وغير ذلك

ورأى هؤالء المتوجسون أن تناول أميركا مفـاهيم        

الخطاب الديني أو تطويره داخل العالم اإلسـالمي        

ليد األمور  يؤكد رغبتها في فرض سطوتها على مقا      

 أيلـول   ١١في العالم اإلسـالمي عقـب أحـداث         

في كابول،  " طالبان" بإسقاط نظام    ٢٠٠١) سبتمبر(

وما تال ذلك من أحداث وصلت إلى إسقاط نظـام          

صدام حسين في بغداد، ورصد كولن باول وزيـر         

الخارجية األميركي بضعة ماليين من الـدوالرات       

ير لتحقيق التغيير داخل الـدول العربيـة وتطـو        

  .الممارسات الديموقراطية فيها

وغني عن البيان أن أحد أهم أسباب ضعف موقف         

دعاة تجديد الخطاب الديني سواء داخل المؤسسات       

الدينية أو الهيئات الفكرية، ما يعمدون إليـه مـن          

الربط بين الحداثة والتطوير وبين رفـض قبـول         

وما يزيد الطين    .التراث السلفي ورموزه ومفكريه   

شتباك نخب علمانية مستغربة مع الموضـوع       بلة ا 

ودعوتها الملحة إلى إعـادة النظـر فـي ثوابـت           

إسالمية مثل حكم الردة في الـشريعة وفـروض         

اإلرث والمساواة بين الرجـل والمـرأة وحجـاب         

وغير ذلك من القضايا التي تعـد       . المرأة المسلمة 

، وحينما تصل األمور    من صميم الشخصية المسلمة   

صل بواقع بعض البلدان إلى حد ضـم        إلى دواعٍ تت  

المساجد األهلية إلى وزارات األوقاف والـشؤون       

الدينية ومنع أئمة من الخطابـة والـوعظ، فـإن          

هواجس قطاعات كثيرة من المسلمين تتزايـد إزاء        

مثل هذه التدابير، ويندفع الـبعض إلـى حـصر          

الخطاب الديني فـي الكتـاب والـسنّة وإجمـاع          

 المطالبة بتجديد الخطاب    الصحابة، ومن ثم تصبح   

الديني تبديالً لشرع اهللا، وفي هذا السياق يفـسرون     

الدعوة إلى الحوار مع أصحاب العقائـد المخالفـة         
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لألديان ومقررات مؤتمرات النساء والـسكان وأي       

  .حديث عن فقه الواقع وفقه المقاصد

وعلى رغم توافر مثل هذه المخاوف إال أن ذلك لم          

ـ     ضرورة االجتهـاد لتجديـد     يمنعهم من القناعة ب

قطاعات الحياة اإلسالمية، وأيضاً ضرورة الـربط       

. بــين التجديــد واالجتهــاد بمدلوالتــه الواســعة

ويعتبرون أن غياب التجديد يضع األمة في حـرج         

شديد لجهة تعطل مصالحها، مـا تأبـاه مقاصـد          

الشريعة ذاتها، وإن احتفظوا بثوابتهـا وأصـولها        

اعتبـار أن التجديـد     وتحفظوا عن المساس بها، ب    

واالجتهاد يقتصران على فقـه الـشريعة وآليـات         

أما أصول الدين من قرآن وسنة وبالجملة       . فهمهما

كل ما هو قطعي يقيني ال يجوز إنكاره أو مخالفته          

أو تغييره، فهي محفوظة إلى أن يرث اهللا األرض         

  .وما عليها

وإلى ذلك ذهب الشيخ طارق الشامخي وآخـرون        

وهـي  " المتغيرات" واسعاً للتغيير في     يرون المجال 

األحكام والمسائل الظنية التي يندب االجتهاد فيهـا        

  .لمالءمة الزمان والمكان

 والحقيقة أن جوهر التجديد واالجتهـاد يقتـضي         

إعطاء الفرصة للمجدين المجتهدين المعاصرين في      

كل وقت بعينه لمواكبة أوجه التطور في األمـور         

فة أكثر من مجرد االرتكان إلى      والعلوم اإلنسانية كا  

اجتهادات السلف، من دون أن يعني هذا إهدار قيم         

، بقـدر مـا ال تتغـول علـى          السلف واجتهادهم 

اجتهادات المعاصرين باعتبارهم أدرى بمتطلبـات      

ولعل هذا هو ما توخاه المـشرع       . الزمان والمكان 

الحكيم من ترك المجال واسعاً أمـام التفـصيالت         

ث تتـواءم الفتـوى مـع زمانهـا         والجزئيات بحي 

وعلى هذا ال يجوز إغالق الطريق أمـام        . ومكانها

التجديد واالجتهاد، فذلك أمر يوصل إلى اسـتبداد        

الحكام ويعطي الفرصة لكثيرين إلغالق الباب أمام       

  .الحداثة والتطوير

 والبون شاسع بين الحداثـة واألخـذ بمقتـضيات          

ثة وبين الذين التطور واإلحاطة بوسائل التقنية الحدي 

يربطون بين معاني الحداثة واالنحـالل الخلقـي        

واالنحطاط االجتماعي والذوبان في نمطية الغرب      

االباحية وإضاعة الفواصل وإلغاء الضوابط الدينية      

فذلك أمر ال حداثة فيـه وال مواكبـة         . واالخالقية

للتطور، إنما هي ردة للجاهلية األولى، فاإلسالم هو 

مل على تنمية العلـوم اإلنـسانية       األحق بكل ما يع   

التى ترتفع بتفكير اإلنسان وتقدمه العلمي بما يخدم        

فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها     . البشرية عموماً 

وحساسية الـبعض تجـاه تطـوير       . فهو أحق بها  

الخطاب الـديني ينبغـي أال تـرتهن بمـؤامرات          

المتآمرين أو نيات المستغربين، فاهللا سبحانه يحفظ       

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له      (يعة ويحمي الدين    الشر

وإنما علينا أن نبني على شرع اهللا ابتناء        ) لحافظون

فنشرع ما يتواءم مع أصل الدين ومقاصده في ظل         

إطار عام وضوابط حددها لنا في الوقـت الـذى          

أعطى اإلنسان حرية واسعة في اتباع ما يتواءم مع         

ــة  ــاتهم الدنيويـــ ــيل حيـــ   .تفاصـــ

فصل بين مرامي تجديد الخطاب الديني      وضرورة ال 

وأصل الشريعة الزم، فالدمج بينهما، كما أسـلفنا،        

 فالخطـاب   .تعطيل للتجديد وغلق ألبواب االجتهاد    

الديني وسيلة توصيل المعنى الذي قصده الـشارع        

إلى المخاطب به وهنا تبرز الدعوة إلى المجادلـة         

بالتي هي أحسن كما فسرها المحدثون من الـسلف         

، لقدرة على االقناع وإلقامة الحجـج والبـراهين       با
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فاإلخالص وحده غير كاف ألداء وظيفة الدعوة بل        

. يلزم معه العلم واالحاطة بواقع الناس وحاجـاتهم       

وفي ظل تعـرض العـالم اإلسـالمي لتحـديات          

معاصرة كثيفة وخطيرة يكـون تجديـد الخطـاب         

الديني ضرورة ملحة ال لخدمة أغراض الواليـات        

 أو الغرب في تقويض مناهجنا التعليمية أو        المتحدة

إضعاف عقيدتنا الدينية وإكـساب األمـة حيويـة         

افتقدتها في ظل سباق رهيب يدور الستالب زمام        

ريادة في الدنيا كنا أسبق في مـضمارها ولـدينا          

الفرصة الستعادتها ببذل الجهد ولـيس باألمـاني        

  .وحدها

اجة وعلى هذا فالمؤسسات الدينية الرسمية في ح

ماسة لتطوير أدائها وتجديد خطابها، وقدر كبير من 

التجديد يكون باتباع وسائل قديمة، فوقت أن تم 

تعويق دور األزهر تحت مزاعم تطويره تم تغيير 

نظامه بوقف الحيوية فيه بإلغاء انتخاب شيخ 

األزهر بين هيئة كبار العلماء وجعل تبعيته للحكام 

والنعي . ار رئاسيبجعل والئه يكمن في تعيينه بقر

هنا ال يبدو، كما يحلو للبعض أن يصوروه، 

استخفافاً بمجرد تقاضي راتبه من الدولة فذلك أمر 

ال نعي فيه، إنما النعي على استالب إرادة مشيخة 

األزهر وصفوة علمائه وجعلها في يد إرادة الحاكم 

واألمر نفسه في هيئة . إن شاء عينه وإن شاء عزله

مجمع البحوث "لتي تحولت إلى كبار العلماء ا

الذي صار يضم فنانين وكتاباً للسيناريو " اإلسالمية

والقصص وموظفين، وتحت مظلة التطوير أيضاً 

شغل طالب األزهر بعلوم إنسانية وتجريبية، لها 

مجال واسع في الجامعات المدنية، فغاب عن خريج 

األزهر أهم ما كان يتمتع به من الجودة في 

 الشرعية، فصار الوعاظ في تحصيل العلوم

المساجد ال يجيدون فنون التالوة أو علوم النحو 

والصرف إال من رحم ربي وكان موهوباً بفطرته 

ولهذا أيضاً أصبحت الهوة واسعة . متديناً برغبته

بين رواد المساجد ووعاظ المؤسسة الرسمية في 

األزهر وغيره في الدول اإلسالمية األخرى، واتجه 

إلى الدعاة غير الرسميين والتمسوا المستمعون 

وأدى غياب مواضيع مهمة تتعلق . الصدق فيهم

بالحكم والحكام من أجندة العلماء الرسميين إلى 

صرف اهتمام العامة عنهم، ولم يجد صدام حسين 

من يقف في طريقه من العلماء حتى صار عبئاً 

وإذا كانت المطالبات للمؤسسات . على شعبه وأمته

رسمية بضرورة تغيير أو تجديد خطابها الدينية ال

الديني فإن الحركات اإلسالمية أيضاً وبالقدر نفسه 

تحتاج إلى تطوير خطابها واتباع استراتيجية جديدة 

تتواءم حتى مع جدية التحديات التي تواجهها هذه 

الحركات من نزعات استئصالية لم تعد إقليمية بقدر 

خ يغلف ، فيما ال يزال الصراما أصبحت دولية

خطاب قطاعات واسعة من فصائلها والدعاء على 

الطغاة والمستبدين ال يكاد يجاوز الحناجر، ألن 

اللعنات لم تعد تصب على الطغاة وإنما اختلطت 

  .لتطول رموزاً وقادة ودعاة من المسلمين
 

  تاب جديدقراءة في ك

تجديد الخطاب الديني بين التأصيل 

  والتحريف

 ٢٠٠٤ -محمد بن شاكر الشريف :تأليف

تجديد «تساءل المؤلف في مقدمة كتابه عن معنى        

؟ وما مراد المتكلمين بـه اآلن؟       »الخطاب الديني 

ومتى كانت البدايات الحقيقية له؟ وما أهدافهم من        

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤١ من٢٨                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٣-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 ومـا   وراء ذلك؟ وما وسائلهم في تحقيق أهدافهم،      

أثر ذلك على المسلمين في دينهم ودنيـاهم؟ ومـا          

مستقبل هذه الدعوة؟ وما دورنا نحـن أو واجبنـا          

  إزاء ذلك؟

بعد تلك التساؤالت التي يطلقها المؤلف يقول فـي         

  :مقدمته

تلك مجموعة من التساؤالت المهمة فـي هـذا         «

الموضوع، تحتاج إلى بيـان وإيـضاح، وهـذه         

عدت لذلك الغرض، وقد    األوراق التي بين أيدينا أُ    

تجديد الخطاب الديني بـين التأصـيل       «: سميتها

  .»والتحريف

أما الفصل  . جعل المؤلف كتابه في فصلين وخاتمة     

األول فقد خصصه للبحث في التجديد من الناحية        

والفصل الثاني تحدث فيه عن التجديـد       . التأصيلية

وفي الخاتمـة بحـث فـي       . من الناحية التحريفية  

 التجديد، ودور المسلمين في مواجهة      مستقبل دعوة 

  .التجديد التحريفي

ويوضح الكاتب معنى التجديـد الـسائغ شـرعاً؛         

انطالقاً من التعريف اللغوي واسـتناداً للحـديث        

إن اهللا يبعث إلى هـذه األمـة        «: النبوي الشريف 

  . »على رأس كل مائة سنة من يجدد لهـا دينهـا          

 بيـان   وقد بين المؤلف أن أهل العلم ذكروا فـي        

المراد بالتجديد عدة أقوال متقاربة المعاني؛ فمـن        

تعليم الناس السنن،   : تعليم الناس دينهم، ومنه   : ذلك

: ونفي الكذب عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم أي         

: تمييز األحاديث الصحيحة من غيرهـا، ومنـه       

إظهـار  : إظهار كل سنَّة وإماتة كل بدعة، ومنـه       

ياء ما اندرس مـن   إح: السنة وإخفاء البدعة، ومنه   

العمل بالكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما، وإماتة      

تبيين الـسنَّة   : ما ظهر من البدع المحدثات، ومنه     

من البدعة، وتكثير العلم وإعزاز أهلـه، وقمـع         

إحياء السنن ونـشرها    : البدعة وكسر أهلها، ومنه   

ونصرها، وإماتة البدع ومحدثات األمور ومحوها      

 أو تــصنيف الكتــب وكــسر أهلهــا باللــسان،

والتدريس، وكل هذه األقوال تدور علـى معنـى         

حفظ الدين على النحو الذي بلَّغه رسول اهللا صلى         

  . اهللا عليه وسلم

ويؤكد المؤلف أن التجديـد مطلـوب بـضوابطه         

الشرعية، فيتحدث أوالً عن القائم بالتجديد، ويحدد       

  :له صفات منها

  أن يكــون مــن أهــل هـــذا الدين      -أ  

المؤمنين به على النحو الذي جاء به رســـول         

  . اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم

 أن يكون من المتفقهين فيه المتمسكين به في         -ب  

أقوالهم وأفعالهم، ال يظهر منـه تهـاون فيـه أو           

  . خروج عليه،أو تساهل وتفريط فيمـا دل عليـه        

 أن يكون خبيراً بواقع األمة عارفاً بعللهـا،         -ت  

اً باألحوال العالمية مـن حولـه       وأن يكون محيط  

  .والتي لها عالقة بأمته؛ فإنه ال يتحرك في فضاء

  : وقد تحدث عن حدود التجديد المـشروع فقـال        

هناك ثالث دوائر كبرى تمثل حـدود التجديـد         «

  :المشروع، وهي

 نشر العلم بين الناس، وإظهار الشرائع التي        - ١

هل خفيت في المجاالت الشرعية المختلفة بفعل الج      

الذي خيم على كثير من مجتمعات المـسلمين، أو         

بفعل التأويل الفاسد الذي أضاع كثيراً من دالالت        

هـو  :  ويكون التجديد في هذه الحالـة      النصوص،

ــدرس ــاء مــا ان ــس، وإحي إظهــار مــا طُم.   

 إزالة كل ما علق بالدين مما ليس منه مـن           - ٢
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أخطاء، أو بدع، أو تصورات وقعت في سـلوك         

، أو أقوالهم، أو عقائدهم، ورد األمر       بعض الناس 

إلى ما كان عليه النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم            

هو إزالة : فيكون التجديد في هذه الحالة   وأصحابه،  

ــا  ــشريعة أو أضــيف إليه ــي ال ــد ف ــا زي    .م

 التمسك بما ورد في الشرع كله، والتقيد بـه          - ٣

والعمل على وفْقه، وعدم تـرك جـزء منـه أو           

هو إعادة ما : ن التجديد في هذه الحالةفيكوإهماله، 

، ومن أهم تلك األمور في عـصرنا        نُزِع أو نقص  

الذي نُحِّي وُأبعد   (الحاضر إعادة التحاكم إلى الدين      

؛ ليكـون   )عن الغالبية العظمى من ديار المسلمين     

ويدخل فـي   . الحكم في شؤوننا كلها بما أنزل اهللا      

ـ        شرعية هذه الدائرة أيضاً البحث في النصوص ال

وأدلة الشريعة اإلجمالية، والقواعد الفقهية للتوصل      

  . »..إلى األحكام الشرعية للنوازل والمستجدات

: وقد أشار إلى فوائد تجديـد فهـم الـدين فقـال           

 - على ما تقدم توضيحه وبيانه       -وتجديد الدين   «

له فوائد عظيمة؛ إذ يكون طريقاً إلى حفظ الـدين          

البدع التي ُأضـيفت    على صورته النقية بعيداً عن      

إليه، أو األقوال الباطلة التي نُسبت إليه، كما أنـه          

يؤدي إلى تآلف القلوب واجتماع الكلمـة ووحـدة         

األمة؛ إذ ال مجال وال مسوغ للتفرق واالخـتالف         

  . »عند العودة إلى المنابع واألصـول

التجديد مـن الناحيـة     : (وفي الفصل الثاني وهو   

هين في المراد بالـدعوة     يشير إلى اتجا  ) التحريفية

  : إلـــى تجديـــد الخطـــاب الـــديني   

وهو الذي ينادي بذلك على الوجه الـذي        : األول«

تقدم في هذه الدراسة، وهؤالء قلة، وصوتهم يكاد        

أن ال يسمع من الصخب والجلبة التـي يثيرهـا          

الفريق اآلخـر، وهـؤالء غـالبيتهم مـن أهـل           

كبعض المفتين،  : االختصاص في العلوم الشرعية   

ووزراء األوقاف، وأساتذة العلوم الـشرعية فـي        

الجامعات، وبعض الدعاة وطلبة العلم، وإن كـان        

بعض هؤالء لم يخُل خطابهم وحديثهم من بعـض   

الشوائب التي كدرت صفْو كالمهم؛ وذلك بفعـل        

  . الصياح الذي يكاد يصم اآلذان من الفريق اآلخر       

هـم  وهو الذي ينادي بالتجديـد، لكنـه يف       : الثاني

التجديد على أنه التغيير أو التطـوير؛ أي تغييـر          

المحتوى والمـضمون، ولـيس     : الخطاب الديني 

الطريقة أو األسلوب؛ ليجاري التغيرات الـسريعة       

في واقع المجتمعات داخلياً، وفي العالقـات بـين         

الدول خارجياً؛ بحيث تـصير قـضية الخطـاب         

هــي إقــرار هــذا الواقــع وتــسويغه : الــديني

ــسويقه،و ــر  وت ــا تغي ــه كلم   . »التجاوب مع

ويبين خطورة التجديد بمعنى التغيير أو التطوير،       

  :فيقول

 إخضاع الدين الذي هو وضع إلهـي إلـى          - ١«

عقل اإلنسان وتفكيره؛ مما يجعل الدين عرضـة        

للتغيير والتبديل المستمر، وهذا بدوره يؤدي مـع        

مرور الزمن إلى ضياع الدين كليةً، كما حدث مع         

بلنا اليهود والنصارى، حينمـا عمـد       الذين من ق  

األحبار والرهبان إلى تغيير بعض األحكام التـي        

أنزلها اهللا في كتبهم بزعم المصلحة، وقد بين اهللا         

ذلك في كتابه؛ فقال مبيناً سوء صنيعهم وعاقبـة         

اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأربابـا مّـن       {: فسادهم

 ونِ اللَّهقـال ابـو البختـري      ]٣١: التوبـة [} د ، :

انطلقوا إلى حالل اهللا فجعلوه حراماً، وانطلقـوا        «

وعند ذلـك يـدرس     » إلى حرام اهللا فجعلوه حالالً    

اإلسالم، وتعود البشرية إلى الجاهلية مرة أخرى؛       

فهذه دعوة تحريفية تسعى إلـى خـراب العـالم          
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وإفساده؛ بإبعاد البشرية عن هداية اهللا لهـم فيمـا          

لى عبده ورسوله األمين محمد بن عبد اهللا        أوحاه إ 

ــلم   ــه وســـ ــلى اهللا عليـــ   . صـــ

 إفقاد األمة اإلسالمية أهم مصدر من مصادر        - ٢

عزها وقوتها، حتى تصير بعد ذلك أمة بال هوية،         

بال تاريخ، بال ثقافة، وأخيراً بال دين، وتصير بعد         

  . ذلك نهباً لكـل طـامع فـي خيـرات بالدهـا           

أمام الحركات أو جمعيات  إفساح المجال بقوة - ٣

التنصير التي تنشط في المجتمعات واألماكن التي       

ــالم   ــة اإلســـ ــل حقيقـــ   . تجهـــ

 تحويل األمة من أمة قائدة هادية للحق إلـى          - ٤

ــالة   ــة ضــ ــة ذليلــ ــة تابعــ   . أمــ

 إماتة روح الجهاد في نفوس األمـة؛ ممـا          - ٥

يسهل اختراقها واحتالل بالد المسلمين من قبـل        

بصين، كما يـساهم فـي تثبيـت        الصليبيين المتر 

احتالل اليهود لفلسطين وسـيطرتهم علـى بيـت         

  .المقدس

 العبث بحاضر األمة ومستقبلها؛ مما يحوِّلها       - ٦

في النهاية إلى مجرد قطيع يسوقه راعي الصليب        

إلى حيث يشاء؛ فتنساق خاضعة مستسلمة حتى لو        

ــا   ــك هالكهــ ــي ذلــ ــان فــ   . كــ

 حتى إنـك     إيجاد قطيعة مع سلف هذه األمة،      - ٧

لو نظرت في أقوال المجددين العصريين وقارنتها       

بسلف هذه األمة خُيِّل إليك أنهم يتحـدثون عـن          

شريعة غير الشريعة التي يتمـسك بهـا الـسلف          

  . »الــــصالح، ويتحــــدثون عنهــــا  

ثم يتابع الحديث عن التجديد من الناحية التحريفية،        

فيبين أن المجددين العصريين مقلـدون، ويـذكر        

التجديد عندهم، ثم يرسم مالمـح مـنهج        ضوابط  

  .التجديد العصري

أما مراحل تحريف الدين فيقـسمها إلـى خمـسة       

  :أطوار

  . طـــور البدايـــة :  الطـــور األول- ١

  . طــور التغريــب :  الطــور الثــاني - ٢

ــث - ٣ ــور الثال ــصرانية :  الط ــور الع   . ط

  . طــور العولمــة :  الطــور الرابــع - ٤

يـف  طـور فـرض التحر    :  الطور الخامس  - ٥

  . بالقوة

وقد أشار إلى المشروع األمريكي لتطوير الخطاب      

ــال ــديني فقــــــــ   : الــــــــ

نشرت بعض الصحف العربية فـي ذي القعـدة         «

هـ تقريراً يتحدث عن مشروع أمريكـي       ١٤٢٣

يستهدف تطوير الخطاب الديني، والمشروع يعمل      

تقريب دور الدين اإلسالمي في حياة العرب       : على

صراني فـي حيـاة     والمسلمين من دور الدين الن    

تحويل اإلسالم عن وجهتـه     : الغرب العلماني؛ أي  

في توجيهه للمسلمين وقيادتهم وفق تشريعاته إلى       

ويقتـرح  ... أن يكون قريباً من الدين النـصراني      

المشروع أيضاًً تشكيل لجنـة دينيـة عليـا مـن           

تهدف إلى تبصير   : المسلمين والمسيحيين واليهود  

ات النظر، والتقارب   كل شعوب العالم بالتقاء وجه    

بين الديانات التوحيدية الثالثة، ويقترح المـشروع       

أيضاً أن تعقد هذه اللجنة أربعة اجتماعات سـنوياً         

  . »في القدس، ومكة، والمدينة، ومقر الفاتيكان

دور المسلمين في مواجهة «: ومما قاله في الخاتمة  

  :»التجديد التحريفي

عه أو  على كل مسلم واجب في ذلك مكافئ لوض       «

مكانته التي جعله اهللا فيها؛ فصاحب السلطان لـه         

دور، والعالم والداعية له دور، وأصحاب األموال       
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لهم دور، وهذه األدوار متنوعة بحسب تخصصات 

المذكورين وصالحياتهم، ولكنها تتكامل فيما بينها      

لتؤدي المطلوب منها، وبقية الناس لهم دور أيضاً؛        

ن، وهذا ال يعفى منـه      فإن هذا من الدفاع عن الدي     

أحد، وقد حمي اآلن الوطيس، والمعركـة علـى         

أشَدِّها بين جند الرحمن وعبيد الشيطان، والغلبـة        

لجنــد الــرحمن، والخــذالن والهزيمــة لعبيــد 

  .»الشيطان

فإن هذه العجالة ال تفي ببيان مـا احتـواه          : وبعد

الكتاب من قضايا نحياها، وما اشتمل عليـه مـن          

  . ئ الحصيف الباحث عن الحقيقة    مسائل تهم القار  

---------------------   

  . م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥: األولى: الطبعة
.  سم٢٤ * ١٧: قياس.  صفحة١٥٢: عدد الصفحات

  . غالف
  .  سلسلة كتاب البيان-  لندن -مجلة البيان : الناشر

  .٤٦٤١٢٢٢ هاتف -الرياض : مكتب السعودية

 تجديد الخطاب الديني

 اذاعة طريق -٢٠٠٥ / ٤/ ١٧- سليمان الخراشي

 االسالم

هذا مقال مختصر بديع للـدكتور محمـد موسـى          

 عن موضوع يكثر طرحـه  -اهللا حفظه-الشريف 

من أهل الصحف ومدعي الثقافة والفكـر، ممـن         

الدولـة الـشرعي، ويريـد     اليرتضي مسلك هذه

هـذا الموضـوع هـو      . صرفها عنه بشتى الحيل   

ــسمى ــاب : " ماي ــد الخط ــديني تجدي  ! "ال

 :قول الدكتوري

 ..كلمة حق أريد بها باطل

الخطاب الديني مسألة تعلق بها أصناف من  تجديد"

كثيراً، وهي  غير اإلسالميين طويالً، ودندنوا حولها

 كلمة حق أريـد بهـا       -بالنسبة لهؤالء -في رأيي   

الخطـاب الـديني    باطل، إذ يريدون من تجديـد 

مضمون الخطاب ومحتواه ال هيكلـه، ويريـدون        

المطهـر تحـت هـذا     ف من تكاليف الشرعالتخف

 - فيما يريدون  -ويريدون  ،  العنوان البراق الجذّاب  

من األقوال المنسوبة إلى العلماء،  أن يأخذوا بالشاذ

وبالضعيف من المفهوم واالستنباطات، ويجعلوهـا      

المعتمد ال لشيء إال ألنها توافق هواهم ومـا   هي

عدداً  يرتضونه من طرائق العيش، هذا وقد خبرنا

من هؤالء فوجدنا دينهم رقيقاً، وأفكارهم مـشوشة        

  .مضطربة

على ذلك نفر من الصالحين انخدعوا  ولقد ساعدهم

بدعواهم وارتضوا شيئاً من طـريقتهم، فـصاروا        

عبارات التجديد في الخطاب الـديني دون   يرددون

 وعي كامل بخطورة ما يقولون، وال بما تجره من

، إذ رأينـا نفـراً       التنفيذ عواقب، وتعدوا القول إلى   

وهم كـذلك إن  - ممن نؤمل منهم الخير والصالح

 تساهلوا في عـرض العـورات،       -شاء اهللا تعالى  

في برامجهم بدعوى  واستضافة الكاسيات العاريات

إتاحة الفرصة للرأي اآلخـر وللمناقـشة الحـرة،         

أو هكـذا يـزعم   -تربويـة   ورأينا برامج فضائية

يها لمناقشة مسائل مهمة     يتصدر ف  -القائمون عليها 

األوالد نساء غير ملتزمات بالحجـاب،   من تربية

 وأفكارهن فيها عوج ظاهر وميل واضح عن جادة

الشريعة، ورأينا بعض المجالت اإلسـالمية التـي        

إظهار   تتساهل في-فيما يزعمون-جددت خطابها 

صور النساء على صفحاتها، وبعضهن جمـيالت       

المرأة  ويظهرون!! فاتنات، بدعوى أنهن محجبات 
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وهي ضاحكة أو مبتسمة، وربما ظهر شيء مـن         

  .شعرها وزينتها

  !أي تجديد هذا؟ فيا عباد اهللا

ممن يقول بجواز كـشف      -وهل يقول فقيه واحد     

المـرأة علـى صـفحات      بجواز ظهـور -الوجه

المجالت وهي ضاحكة تثير الغرائز، وتلوي أعناق       

 شـعر  المراهقين بحجة أنها غطت الشباب، وتفتن

  !رأسها؟

رأسها بغطاء  هذا ولم تكتف المرأة بذلك بل غطت

جميلـة وأرسـلت    ) بلـوزة (جميل ملون ولبست    

  !حجـاب؟  لضحكتها العنان بعد ذلك، فهل هـذه 

إن الحجاب شرع لستر مفاتن المرأة فهل حقق هذا         

هذا المقصد الشرعي الـذي ال   الذي يسمونه حجاباً

ن هـذا لـيس     إ! خالف عليه بين جمهور الفقهاء ؟     

فتنة واستدراج وكيد من الـشيطان   بتجديد بل هو

   .اللعين وحزبه المضلين

لنفر مـن المـشايخ األخـذ     وأيضاً سول الشيطان

باألقوال الضعيفة والرخص المرذولـة المتروكـة       

عجيبة غريبة، رحب بهـا دعـاة    فظهرت فتاوى

 أو إذا أردنا الدقة دعاة -التجديد في الخطاب الديني

 وطنطنوا بها ومـألوا     -لدين نفسه وتكاليفه  تجديد ا 

صحفية كتبها   وقرأنا كتاباتالدنيا ضجيجاً حولها،

كتّاب مشهورون ومغمورون، كلها تنادي بالتجديد      

الديني، وكلها دعاوى  والعصرنة والعقلنة للخطاب

إذا محصت واختصرت يظهر منهـا أن القـوم ال          

لتفلّـت  الكبير بين تجديد الخطاب وا يفهمون الفارق

   .من التكاليف الشرعية كلها أو بعضها

مطالبون دوماً بمسايرة العصر فـي طرائـق    إننا

 العرض والجذب ألكبر عدد ممكن من الناس؛ لكن

-ليس على حساب شرعنا المطهر، ويمكن الجمع        

العرض   بين جمال-لمن تحقق له التقوى والورع

  .وصحة المضمون

بين التدخل ..الخطاب الديني تجديد

  الغربي والضرورة اإلسالمّية

 االسالم -٣١/٧/٢٠٠٥ - القاهرة/ عمرو محمد 

                 اليوم

لم تحظ قضية منذ أحداث الحادي عشر مـن         

ما حظيت بـه   سبتمبر بقدر من االهتمام مثل

؛ حتـى إنهـا     "تجديد الخطاب الديني  " قضية  

األلسنة كل  أصبحت أشبه بالظاهرة التي تلوكها

ــر تخصـــــ  ــي غيـــ  .صهفـــ

وما يؤكد ذلك أن المؤتمر الذي دعت إليه كلية         

والعلوم السياسية في جامعة القاهرة؛  االقتصاد

وإن كان قد حضره حشد من المتخصصين في        

اإلسالمية، لكن حضره في المقابـل   الدراسات

وبالقدر الذي  . من هم من غير المتخصصين      

تهجـم أمثـال هـؤالء مـن غيـر       بدا فيـه 

 األمـة، ومنهجيـة     المتخصصين على ثوابت  

وإجماع فقهاء المسلمين انبرى  القرآن الكريم،

آخرون للذود عن اإلسالم، طارحين رؤاهم في  

ــاب  ــد الخطــ ــديني تجديــ  .الــ

التـي  -وإجماالً فقد تناولت أبحاث المشاركين      

يحتاج للتنقيح  وصفت باألولية كمشروع بحثي

تجديد الجدل النظري حول الدين      "-واإلضافة

الديني من الحملـة   تجديد الخطابوالعلمنة، و

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤١ من٣٣                                                        ٢٠٠٦ -آب

 



 التحدي الصهيوين                  )٣-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

خطاب الهوية  : الفرنسية إلى الحملة األمريكية   

وتجديـد الخطـاب الـديني     وهوية الخطاب،

اإلسالمي في الكتابات الغربيـة، واتجاهـات       

الخطاب الديني في الـوطن   الجدل حول تجديد

 "العربي، وخريطة الخطاب الديني

 أصول الخطاب

، تحدث  د عمارة الدكتور محم المفكر اإلسالمي   

الخطاب الديني، ورصد  في المؤتمر عن تجديد

عشرة أصول للخطاب الـديني ليظـل دائمـاً         

الجمود، وتقليد الماديـات   متجدداً، منها رفض

الغربية أو الوافد الغربـي دون النيـل مـن          

إلى ضرورة تحرير مضمون  داعياً. الموروث

المصطلحات من الحداثة، وعدم إحداث قطيعة      

وأن يتم التفريـق بـين    وث الديني،مع المور

التجديد والتحديث، وإبراز الفارق بين الثابـت       

القطعية مع الماضي بحجة أنه  والمتغير، وعدم

قديم، والحرص على أن يظل الموروث ضمن       

التجديد في إزالة الغبار،  األصول، وأن يكون

ــوم   ــو مفه ــا ه ــر كم ــيس التغيي   .ول

 اإلصالح فـي  عمارة إلى خطاب. وتعرض د

اإلسالم، ودور دعاة اإلصالح األوائـل مـن        

ومحمد عبـده ،   أمثال جمال الدين األفغاني ،

والطهطاوي ، في هذا المجال ، باعتبارهم أول 

مطـالبين  " الحـل  اإلسالم هو"من رفع شعار 

بالعودة إلى الجـذور، والقـول بـأن سـبيل          

وعدم العدول  اإلصالح للمسلمين هو اإلسالم،

ح باإلسـالم، ولـيس     عنه، وأن يكون اإلصال   

   .بالتحرر منه

ضرورة الـوعي الـديني تجـاه     ويشدد على

القضايا الجارية، واستخراج علـم االجتمـاع       

ذاته، بهدف الوصول إلـى   الديني من اإلسالم

التجديد، وفق المدرسة اإليحائية أو التجديدية،      

الثنائيات التي أدخلتها الحضارة  والخروج من

ــة   .الغربيــــــــــــ

 طار يرى عمـارة ضـرورة أن  وفي هذا اإل

تكون الدولة مدنيـة المؤسـسات وإسـالمية        

 المرجعية في األساس، وفي حـدود الحـالل  

ــاعي،  ــل االجتم ــق التكاف والحــرام، وتحقي

  .وإنـــــــصاف المـــــــرأة

إلـى الـصياغات    ودعا إلى أهمية االلتفـات 

والنظريات المعرفية عند الحديث عن الخطاب      

ليكـون  التجديـد، و  الديني، بغرض إحـداث 

رافضاً أن يظل األمريكيون يتحدثون     . مستمراً

اإلسالمي، وضرورة أن يكون  عن تجديد الدين

التجديد نابعاً من الداخل، وليس طبقاً للنموذج       

ــي   .األمريكـــــــــــ

وانتقد عمارة كتابات المفكرين الغربيين مثـل       

التجديد  ، والمطالبة بإحداث"توماس فريدمان"

 هناك تغيير في في العالم اإلسالمي، وأن يكون 

وإصـدار الكتـب    المدارس والكتب الدينيـة، 

الحديثة، وأن يكون كل ذلك نابعاً من الـداخل         

على المجتمعـات   اإلسالمي، وليس مفروضاً

ــالمية ــة واإلســــ   .العربيــــ

 عمارة النظر إلى غضبة المـسلمين . ولفت د

جراء ما حدث للقرآن الكريم في جوانتانـامو،        

 مريكيـون المـصحف  عندما أهان الجنود األ

  .الــــــــــــــشريف

 أن هذه ليست بداية العداء لإلسالم، وأن        ةًَعاد

لإلسالم نابع منـذ   الخطاب العدائي األمريكي
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زمن بعيد، فضالً عن الخطاب العدائي عموماً       

نشأة اإلسالم ذاته، وإن  لإلسالم، الذي نبع منذ

 سبتمبر حركت هذا العداء لإلسـالم       ١١كانت  

ــح  ــشكل واضـــــ   .بـــــ

ة على ضرورة أن تجمع المسلمين      وشدد عمار 

المنعزلـة،   روح واحدة، وأال يكونوا كالجزر

وتشكيل مؤسسات علمية في العالم اإلسـالمي       

المسلمون لمثل هـذه   في الوقت الذي يفتقر فيه

المؤسسات، التي يظهر غيابها ضعف األمـة       

المقارنـة بـسببها مـع     اإلسالمية، وصعوبة

  .مؤسساتالغرب، الذي تنتشر فيه مثل هذه ال

 الفصل بين اإلسالم والتغريب
تجديد الخطاب الديني مـن     "كما كانت دراسة    

للدكتور " الحملة األمريكية الحملة الفرنسية إلى

 مـدير برنـامج حـوار       - سيف عبد الفتاح  

من أبرز األبحاث في  -الحضارات في المركز

وتوصل فيها إلى أن الحملتين اتـسم       . المؤتمر

للغة والتورية تـارة  ا خطابهما بالزيف وحبس

ــرى ــارة أخـــ ــه تـــ  .والتمويـــ

 وطرح مفهوماً للخطاب الديني بأنه خطـاب 

عام، صادر عن مصدر ديني، يتصل بالحيـاة        

العامة وإصالحها أو صادر عن مصدر غيـر        

لكن في موضوعات ذات ارتباط بالدين  ديني،

وتصوره، وأن الخطاب الديني عموماً يتميـز       

أو بمصدره الخطابات إما بموضوعه  عن سائر

 .ومتعلقاتـــــــــــــــــــه

  علىفهمي هويديوحرص المفكر اإلسالمي 

سيف عبد الفتاح داعيـا     . التعليق على ورقة د   

 إلى ضرورة حل الفصام بين التيار التغريبي

الموجود بعض منه في السلطة وبـين التيـار         

اإلسالمي نفسه، إضافة إلى حل هذا الفـصام        

التيارات األخرى والتيـارات اإلسـالمية    بين

-اصة أن األمة أصبحت في حاجة شـديدة         خ

 إلى مساحة مشتركة لمواجهـة  -تعبيره حسب

  .تحدياتها

 استطالع ميداني
ومن األوراق التي أثارت اهتمام المـشاركين       

الجمهور تجاه الخطاب  جاء استطالع عينة من

إبراهيم البيـومي   الديني، وخلص فيه الدكتور     

ماعية بمركز الدراسات االجت األستاذ- إبراهيم

 إلى احتالل الموضوعات العقديـة      -والجنائية  

  فـي الخطـاب الـديني ،    موقـع الـصدارة  

وذكر أن أكثر أصحاب العينـة اعتبـروا أن         

: في الـوطن العربـي   إذاعات القرآن الكريم

السعودية واإلمارات ومـصر هـي األكثـر        

التي تعبر لهم عن  استماعاً، وأنهم يدركون أنها

ــديني   . الخطــــــاب الــــ

 ر استطالعه إلى أن الخطاب الديني الذيوأشا

يقدمه اإلعالم الرسمي ال يحظى بقبـول مـن         

بصفتهم  جمهور المتلقين لعدم ثقتهم في مقدميه،

يمثلون الحكومة، فضالً عن وصـفه بالمعقّـد        

أفـراد   وصعوبة الفهم، وفق ما ذكره عمـوم 

العينة، مما يؤكد أن الخطاب الـديني المقـدم         

  .شكيل الوعيرسمياً ال يساهم في ت

 الجدل مع العلمانّية
 - هبة رؤوف عزتومن جانبها تعرضت الدكتورة 

 إلـى   -االقتصاد والعلوم الـسياسية      األستاذة بكلية 

 الجدل القائم بين الدين والعلمنة في العلـم، حـسب         

وافترضت أن هناك مـشكلة      توصيفها لهذه الحالة  
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ن الغربية مع الدي هيكلية في تعامل الدوائر الفكرية

أو " أجنـدة "اإلسالمي، وعده غير مؤهل لـصياغة      

التغيير، وهو ما يبدو سائداً في  طرح رؤى من أجل

 مدارس التنظير السياسي والدوائر األكاديمية فـي 

  .وفق تحديده. الغرب

هبة عالقة الدين بالمواطنة المتناثرة في      . وعدت د 

بعض كتابات النظرية السياسية زخماً الفتـاً، فـي         

ذي ينبغي أن تكون فيه نقاشـات تجديـد         الوقت ال 

الخطاب الديني في إطار من االجتهاد، وأن تطوير        

الخطاب لجعله أكثر ديموقراطية لن يتم التوصـل        

 .إليه إال من خالل رؤية ديموقراطية

تجديد الخطاب الديني : سلمان  الشيخ

 ضرورة

 ١٨/١٠/٢٠٠٥ : القاهرة مكتب/ اإلسالم اليوم 

 فهد العودة تجديد الخطاب الشيخ سلمان بن وصف

 اإلسالمي بالضرورة الملحـة التـي تفرضـها   

متطلبات المرحلـة الراهنـة ، مـشيراً إلـى أن           

 مصطلح الخطاب الديني مصطلح معتبر ال غبار

عليه وهو ضمن المصطلحات المحايدة ، واعتبر       

يشمل  الشيخ سلمان عن مفهوم الخطاب الديني بأن

كداً على الفـصل    كل أنواع النشاط اإلسالمي ، مؤ     

الـديني الـذي    بين الوحي المقدس وبين الخطاب

يستلهم من نصوص الكتاب والسنة ، مشيراً إلـى         

مجهود بشري قابل  أن الخطاب الديني عبارة عن

  . للتغيير والنقاش ، ويحتاج إلى التجديد والمراجعة

فـي   "mbc" في حديثه على قنـاة   وشدد الشيخ

     تنـاول موضـوع   الذي  " حجر الزاوية   " برنامج  

على أن عمليـة تجديـد   ) الديني تجديد الخطاب( 

الخطاب الديني ال يسمح لها أن تتم إال بأدوات من          

اإلطار اإلسالمي ، رافضاً أن يكون تجديدنا  داخل

حكومية ،  للخطاب الديني صدى ألهواء غربية أو

أو رغبات أطياف ليبرالية أو إسـالمية حتـى ،          

حين تنبـع مـن    التجديدمؤكداً على نجاح حركة 

  . الداخل

 واتهم الشيخ سلمان العـودة الـسياسيين بـأنهم          

دينياً تـسويغياً مـدجناً ، واصـفاً     يريدون خطاباً

الخطاب الديني الرسمي في البالد العربيـة بأنـه         

وانتقد الشيخ سلمان الخطـاب   . من سياستها جزء

إنتاج الفروع  الديني المعاصر بوصفه خطاباً يعيد

ا ، ويغرق في تفاصيل مألوفة متكررة ،         ويكرره

 ، الحـضارية الكبـرى   بينما تغيب عنه القـضايا 

 كما دعا فضيلة . ويالحق الناس والقضايا باألحكام

إنشاء مؤسسات دينية في العالم العربي  الشيخ إلى

 واإلسالمي لتجديد الخطاب الـديني ، واسـتدرك  

إن هذا األمر يحمـل قـدراً مـن         : فضيلته قائالً   

حالة تفكك  صعوبة لما يعيشه العالم اإلسالمي منال

  .تفقده القدرة على التعاون

إما   وأوضح فضيلة الشيخ أن البديل لعدم التجديد

الجمود ، وفي هذا إهماالً لمتغيرات الحياة ، وإما         

للدين أما التجديـد فهـو    الذوبان وفي هذا إهماالً

ا يحافظ على كال الطرفين الحياة والدين ، فيما دع        

عدم تحميل الخطاب الديني أكثر ممـا   فضيلته إلى

 يحتمل كاإلصالح السياسي واإلخفاق لدى األمة

 وقال الشيخ العودة إن كثيـراً مـن المختـصين          

علــى  اإلســالميين يملكــون القــدرة واألدوات

المشاركة في تجديد الخطاب الديني داعيـاً إلـى         

 الخارج واالحتفاظ قبول النقد سواء من الداخل أو

بالتجديد من الداخل الذي ينطلق من ضـروريات        
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 ورأى فضيلة الشيخ سـلمان أن  . وقطعيات الدين

تجديد الخطاب الديني يعطي له القدرة على طرح        

جديدة مما يساهم في إيجاد إجابات لعالمات  أفكار

 استفهام وضعها تغير العصر واألحداث ، كمـا 

طالب فضيلة الشيخ سلمان الحكومـات العربيـة        

 إلسالمية إلى رعاية المجتهـدين فـي تجديـد   وا

الخطاب ألن هذا من صميم مـصلحتها التنمويـة         

 خاصة وأن الخطاب الديني يعترف بجميع قـوى 

 وأشار فضيلة الشيخ . المجتمع وال يهمل أياً منها

الميـادين فـي    إلى أن التجديد يستوعب عشرات

الحياة في حين دعا إلى االعتدال في التجديد طبقاً         

الشرعية ، ولزوم األمر بـالمعروف    المعاييرلفقه

قبل النهي عن المنكـر ووضـع الحلـول قبـل           

واالنتقال إلى سعة الشريعة بـدالً مـن    المشكالت

 ضيق المذاهب، وعدم إغالق االجتهاد لتـصحيح 

المفاهيم الشرعية كمفهوم العلم الدنيوي وأهميتـه       

   .. إلى جانب العلم الشرعي والفقهي

كيف نواجه الغرب : مجه متسائالً وختم الشيخ برنا

مؤكداً أنه يمكننـا أن   بخطابنا الديني المعاصر ؟

نلحق بالغرب ونتميز عنه حين نضخ روحاً جديدة        

 وأفكارنا ، وحينها نملك مـااليملكون  في خطابنا

 الدكتور سلمان بن فهـد يذكر أن فضيلة الشيخ 

 mbc  يقدم برنامجـاً يوميـاً علـى قنـاة    العودة

عنوان  يلة شهر رمضان المبارك تحتالفضائية ط

يبث مساء كل يوم من الـساعة       " حجر الزاوية   " 

بتوقيت مكة المكرمة  الرابعة إلى الساعة الخامسة

، يتناول فيه فضيلة الشيخ مختلف القضايا المتعلقة        

وما ينبغي أن يتحلى بـه المـسلم    بشهر الصيام ،

خالل هذا الشهر الكريم من خلق قـويم وسـلوك          

وضرورة انتهاز فرصـة شـهر الخيـر      ،رباني

 -والرحمة والمغفرة ، لتجديد صلة المسلم بخالقه        

 واالستزادة من النفحـات اإليمانيـة   -وعال  جل

للبرنامج موقعـاً    كما أن. خالل هذا الشهر الكريم

تفاعلياً على شبكة اإلنترنت ، ويتيح للمـشاهدين        

 البرنامج ، ويفتح لهم المجـال  إبداء آرائهم حول

أمام اختيار المواضيع التي يحبذون طرحها فـي        

الزاوية مع الشيخ سلمان العـودة ،   برنامج حجر

 : وهــــذا رابــــط الموقــــع  

www.azzawiah.comبرنـامج آخـر    وللشيخ

يبث يومياً في الـساعة     ) من شرفة الحرم  (بعنوان  

المكرمة ، طيلة شـهر   السابعة مساء بتوقيت مكة

  . لفضائيةرمضان المبارك، على قناة اقرأ ا

 مركز إبن خلدون للدراسات اإلنمائية

تجديد الخطاب الديني أم تغيير الخطاب 

  الثقافي

 ١٣٦العدد/نشرة المجتمع المدنى - طلعت رضوان

 ٢٠٠٦ابريل

الذي ) تجديد الخطاب الديني    (  موضوع    لقد أثار 

انشغلت به الثقافة السائدة طوال السنوات الـسابقة        

  : المالحظات التالية 

أن الذين كتبوا أو حاضروا في هذا الموضـوع         -١

 اإلمام محمـد    أعادوا إنتاج ما سبق الكتابة عنه منذ      

اإلسـالم  : ( عبده ، فالهدف هو والمفردات هـى        

) اإلسالم مـع الديمقراطيـة      ( ،  ) أنصف المرآة   

ــم (       ،         ، ) اإلســالم ال يتعــارض مــع العل

    .الخ ) ... اإلسالم ال يتعارض مع الحداثة ( 
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من تناولوا هذا   ) جميع وليس معظم    ( أن جميع   -٢

يدافعون عن  ) اب الديني   تجديد الخط  (  الموضوع

نية أو أحاديث نبوية ، أى أن       آرؤاهم بنصوص قر  

تهم مرجعيـة دينيـة ، فـإذا باألصـوليين          يمرجع

تجديد ( المعادين للحداثة ولقيم وآليات المؤمنين بـ       

فإذا كتب أحد الكتاب كتاباُ عـن       ) الخطاب الديني   

محمـد  موضوع حجاب المرآة ، مثل المستـشار        

ذي اجتهد ليقدم رؤيـة مغـايرة        ال سعيد العشماوى 

لنظرة األصوليين للمرأة التى يعتبرونها مثاراً للفتنة       

تجديد (  ، بينما يراها أصحاب       وموضوعاً للغرائز 

إنسانه مثلها مثل الرجـل ، وأن       ) الخطاب الديني   

آيات الحجاب والخمـار والنقـاب لهـا ظروفهـا          

عدم وجود دورات مياه داخـل      ( التاريخية والبيئية   

ونفس األمر فى قضية    . بل وأسباب نزولها  ) لبيوتا

أن اإلسالم ال   ) التجديد  ( يرى أصحاب   ) الردة  ( 

يعرف الردة ، فيرد األصولوين أن الردة من صلب        

اإلسالم ، مع مالحظة أن األصوليين والمجـددين        

يستندون الى ذات المرجعية الدينية فى الدفاع عن        

لفريقــان فــإذا كــان ا) الدينيــة (      رؤاهــم 

 من منبع واحد ، واذا كان كـل فريـق            يغترفان

يتمسك ببعض اآليات فى مواجهة الفريق اآلخر ،        

لم تتوقـف بـين     ) حرب النصوص   ( واذا كانت   

( الفريقين منذ عشرات السنين ، فإننا نكـون إزاء          

وأن الفريقين لن يكون بينها لقاء      ) حوار الطرشان   

وحيد هو اإلنسان   أو إتفاق ، وبالتالي فإن الخاسر ال      

المصري الذى يريد األصوليون أصحاب الثقافـة       

المتعلقــة أن يحبــسونه فــى كهــوف الماضــي 

 للتعدديه وللحضارة ، وتكون النتيجـة أن         المعادى

    .نندثر مع باقي المتخلفين 

لـم  ) تجديد الخطـاب الـديني      ( أن أصحاب   -٣

يستوعبوا درس تاريخ العرب بعد اإلسالم ، ولـم         

القرآن " مقولة على بن أبى طالب الثاقبة       يستوعبوا  

واذا كان القرآن حمال اوجه ، فمـن        " حمال اوجه   

ولقد كان األستاذ    . باب أولى أن تكون السنة كذلك     

 بقـضية اسـتغالل     ي وع خالد محمد خالد على   / 

ـ    " النصوص القرانية فكتب    يلقد كان أصحاب عل

وهم يحرضون على دم معاوية وقتاله يقدمون بين        

هم طليعه هائلة من االيات واألحاديـث ، هـى        أيدي

نفس اآليات واألحاديث التى كـان يحـرص بهـا          

وكذلك كان  . أصحاب معاوية على دم على وقتاله       

الحال فى الحرب الطويلة األبد التـى دارت بـين          

وببعض آيات القرآن التـى     . العباسيين واألمويين   

أستغلت استغالالً مغرضاً ، قتل عثمـان ، وبهـا          

 ، ثم بهـا ذاتهـا قتـل         يع الخوارج حول عل   تجم

لطالما وقف يزيد الطاغية يخطب     ، الخوارج علياً   

فى الناس ويحرضهم على قتل الحسين مسلحاً بآية        

ومن يتبع غيـر سـبيل      " وحديث ، أما اآلية فهي      

المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً    

ه  أن يفرق أمر هـذ      اراد من" وأما الحديث فهو    " 

 جمع ، فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من        ياألمة وه 

دار النيــل " مــن هنـا نبــدأ  " كتــاب " ( كـان  

      ) .١٣٦ ، ١٣٥ ص  ١٩٥٠ ط  للطباعة

رغـم  ) تجديد الخطاب الـديني     ( أن أصحاب   -٤

استنادهم على المرجعية الدينية يتعرضـون لـذلك        

الحكم القيمي الذي يصوبه األصوليين ضـد كـل         

 األحادية وفكرهم المتعلق ،      ظومتهممختلف مع من  

 محمـد عبـده   كفروا اإلمـام    : أي سالح التكفير    

 وزيـر   محمد حـسين الـذهبي    . د،وقتلوا فضيلة   

) صحيح اإلسالم   ( األوقاف األسبق ، ألنهم يفهمون    
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. أفضل منه ، ومثلوا بجثته      ) اإلسالم الصحيح   ( أو

 بالرغم مـن أنـه      فرج فودة واستباحوا دم الكاتب    

أشهد أن ال إله إال اهللا      "  صحيفة مشهورة    كتب فى 

صـحيفة األهـالى   " ( وأن محمداً عبده ورسـوله    

" ثقافة كاتم صوت "  ونقال عن كتاب ٢٠/٣/١٩٨٥

 مركز القاهرة لدراسات حقوق      حلمي سالم للشاعر  

. د  واستصدروا حكماً بفصل     ) ١٥٧ ص    االنسان

 عن زوجته باعتبـاره مرتـداً عـن         نصر أبو زيد  

م ، ورغم ان كل كتاباته تـستند الـى ذات           اإلسال

بل إن سالح التكفيـر صـوبه       . المرجعية الدينية   

األصوليون على أصوليين مؤمنين موحدين مثلهم ،       

 الشعراوى والشيخ   الغزاليحيث تم تكفير الشيخ     " 

والمفتي وعلماء األزهر ، وأن فتوى التكفير كانت        

سف أنظر مجلة روز اليو   " ( مصحوبة بإهدار الدم    

٣٠/١١/١٩٩٢. (   

 على األشياء المادية    ياذا كان لفظ التجديد يسر    -٥

       ، مثل تجديد الـشقة او تجديـد الـسيارة ، فهـل             

ينطبق على كتاب مقدس أحكم إغالقـه       ) التجديد  ( 

ويقدسه المؤمنون به ؟ وإذا كانت حرب النصوص        

لن تساعد على التقدم والتنمية ، فلماذا لـم ينتبـه           

الــى تـراث الليبــراليين  ) تجديـد  ال( أصـحاب  

درية  و سىموسالمة   و طه حسين المصريين أمثال   

الخ ،   ... اسماعيل مظهر  و اسماعيل أدهم  و شفيق

 فى  صادق جالل العظم  بل وتراث العلمانيين أمثال     

ذهنية التحريم  (و) نقد الفكر الديني  ( كتابيه الهامين   

شـجاعة  ) التجديـد   ( ؟ ولماذا يتجاهل أصحاب     ) 

 أوروبا الذين نجحوا فى تحييـد الكنـسية         يمفكر

واستبعاد أى دور لها فى شئون العالم الـدنيوى ،          

وهو ما ترتب عليه تأسيس الليبرالية بشقيها الفكرى        

والسياسي وكانت شجاعة هؤالء المفكرين تـصل       

بهم فى مداها األقصي الى ضرورة االنتصار للعقل 

لعقل اذا تعارض مع النص الديني ، هذا االنحياز ل        

 أن يكتـب    فـولتير هو ما دفع الفيلسوف الفرنسي      

حامـل ألبـشع    " واصفاً الشعب اليهـودي بانـه       

المعتقدات الخرافية وأدني أشكال العهـر والبغـاء        

  " وأكثر ضروب السلوك البشري وحشية ودموية 

التوراه كتاب مقدس أم جمع مـن       " أنظر كتاب   ( 

حـسان  .  ترجمـة د    تأليف لبوتاكسيل " األساطير  

بل فولتير كتب بنافذ بصيرته      ) ٤٦٢ ص    ميخائيل

إن الذى يقـول    "  واقعنا المتردى    ىوكأنما كان ير  

لك أعتقد ما أعتقده وأال لعنـك اهللا ، ال يلبـث أن             

  " .  وإال قتلك  إعتقد ما اعتقده: يقول لك 

اذا كانت تجربة االستناد على النصوص قد ثبت        -٦

ى العوامل أو   فشلها منذ اإلمام محمد عبده ، فما ه       

الروافع التى تساعد علـى اسـتمرار الظـاهرة ،          

وبالتالي يتم استبعاد البديل المنطقي الوحيـد ، اى         

إعالء شأن العقل ، أى تكـون المرجعيـة للعقـل           

اإلنساني المدرك لمتغيـرات الواقـع االجتمـاعي        

الالنهائي ، والمدرك ألهمية وحدة أبنـاء الـوطن         

 وعلى سبيل المثـال     الواحد رغم اختالف الديانة ،    

فـى  ) تجديد الخطاب الـديني     (    فإن أصحاب   

دفاعهم عن الوحدة الوطنية يستـشهدون بـبعض        

اآليــات القرآنيــة للتــدليل علــى أن النــصارى 

مؤمنون وليسوا مشركين ، مثل االية      ) المسيحيين(

اليوم أحل لكم   "  من سورة المائدة      ]٥[الكريمة رقم   

الكتـاب حـل لكـم      الطيبات وطعام الذين أوتـوا      

ولكن األصوليين يردون عليهم    " وطعامكم حل لهم    

لقد كفـر الـذين     " المائدة  ] ١٧[باالية الكريمة رقم    

قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من           
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" اهللا شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه           

يا أيهـا   " من ذات السورة    ] ٥١[واآلية الكريم رقم    

" (  آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء        الذين

أنظر على سبيل المثال مجلة األزهر عـدد ينـاير          

وهكذا يتبين أن معارك النصوص النهاية       ) ١٩٨٥

لها وال تضيف تراكماً مفيداً ، فى حـين أن لغـة            

العقل تحسم القـضية بجملـة بـسيطة وهـى أن           

المسيحيين مصريون بالثقافة القوميـة وبالتـاريخ       

. بالمشاركة فى اإلنتاج وفى الدفاع عن الـوطن         و

والسؤال الحاسم هو هل المسيحيون المصريون لهم       

حق المواطنة أم ال ؟ حتى ولو كان عددهم باآلحاد          

ــالماليين  ــيس بـــــــ   .ولـــــــ

) حـرب النـصوص     ( لعل األمثلة السابقة عـن      

) تغيير الخطاب الثقافي    ( توضح أن المطلوب هو     

المطلوب أن تكون   ) ني  تجديد الخطاب الدي  ( وليس  

مرجعيتنا األساسية للعقل ، وان تكون قبلتنا األولي        

وهذا لن يتحقق اال بعد ميالد تيار مصري      . للوطن

 ي وبآليـات اليبراليـة ، ا       ةيؤمن بمبادئ العلماني  

 ، حيـث كـان      ١٩٥٢وصل ما انقطع بعد يوليو      

المخاض قبل ذاك التاريخ ينبئ بميالد دولة إقليمية        

ست فيها قواعد الدولة المدنية ، حتـى         تأس ىعظم

كان اإلنهيار وكانت القطعيـة ، وكانـت النتيجـة          

سيطرة وسيادة اللغة الدينية التى يجب أن تنحنـي         

لها كل لغة ، وهو ما إنعكس فى مستويات التردي          

 واإلنمائية والعلمية ،     الثقافية:  المجاالت   ىفى شت 

هم واغتيال عقل المصريين بعد تكفير كل مـوروث       

الشعبي وكل ثقافتهم القومية ، ومحاوالت تـدمير        

المعابد واآلثار التى خلـدت أجـدادنا المـصريين         

القدماء ، واغتيال السياح والتصفية الجسدية لكـل        

مختلف مع ثقافـة اإلنغـالق الرعويـة األحاديـة        

المعادية للتعدد واإلعتـراف بـاآلخر المختلفـة ،         

ي وأن  ووصم المجتمع المصري بأنه مجتمع جاهل     

والـى  . المصريين كفار ، حكامـاً ومحكـومين        

حـرب  ( األصوليين والمجددين المـشتبكين فـى       

الفـارس   اليهم كلمات العالمـة      يأهد) النصوص

المحقق فى الفقه    ) ١١٥٣  ١٠٨٦ ( الشهرستاني

 والكالم واألديان ومؤلف العديد من الكتب وأشـهر        

الذى أشـار الـى أن الحـوادث        ) ل والنحل   لالم( 

" لوقائع والتصرفات يصعب حصرها وأضـاف       وا

ونعلم قطعاً أنه لم يرد فى كل حادثة نـص ، وال            

يتصور ذلك أيضاً ، والنصوص اذا كانت متناهية        

، فالوقائع غير متناهية ، ومـا ال يتنـاهي ، وال            

  " .يضبطه ما يتناهي 

  ال تجديد العقيدة·· تجديد الخطاب الديني 

 رئيس /ف دريانالقاضي الشيخ عبد اللطي: بقلم

  المحكمة الشرعية السنية العليا في لبنان 

  جريدة اللواء– ٢٠٠٦ /١١/٨

أخشى ما نخشى أن تكون رؤية البعض من مثقفينا 

لموضوع تجديد الخطاب الديني موافقة لتلك النظرة 

المخالفة لروح اإلسالم ولمقاصده الشرعية متأثرين 

 بجهود أعداء الدين في طمس أو تغيير مفاهيم

بعض المصطلحات حتى تشوش على أهل العقيدة 

إن التجديد · الصحيحة أفكارهم وتزيد من فرقتهم

نعتبره مفهوماً مناقضاً لمفهوم التقليد الذي هو 

محاكاة الماضي بكل أشكاله وشكلياته، ولقد أدى 

التقليد إلى انفصال بين الوحي والعقل وكأنهما 

لتجديد متضادان ال يمكن الجمع بينهما، وعملية ا

تعتبر ضرورة إلعادة ضبط العالقة بين الوحي 
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والعقل حتى ال تضطرب األمور فيصير التجديد 

نابعاً من الخارج، أو مرتداً نحو الماضي لمحاولة 

إعادته، ولكنها تعني أن العقل هدفه تكريم اإلنسان 

وأساس تحمله لألمانة وقاعدة التكليف وااللتزام 

  · بقواعد االستخالف

التجديد واالجتهاد يقتضي اعطاء إن جوهر 

الفرصة للمجددين المجتهدين المعاصرين في كل 

وقت بعينه لمواكبة أوجه التطور في األمور 

والعلوم اإلنسانية كافة باعتبار أنهم أدرى بمتطلبات 

الزمان والمكان، ولعل هذا هو ما توخاه المشرع 

الحكيم من ترك المجال واسعاً أمام التفصيالت 

يات بحيث تتواءم الفتوى مع زمانها والجزئ

ومكانها، وعلى هذا ال يجوز اغالق الطريق أمام 

التجديد واالجتهاد، فذلك أمر يوصل إلى استبداد 

الحكام ويعطي الفرصة للكثيرين إلغالق الباب أمام 

الحداثة والتطوير، والبون شاسع بين الحداثة 

ة واألخذ بمقتضيات التطور واإلحاطة بوسائل التقني

الحديثة وبين الذين يربطون بين معاني الحداثة 

واالنحالل الخلقي واالنحطاط االجتماعي والذوبان 

في نمطية الغرب االباحية واضاعة الفواصل 

والغاء الضوابط الدينية واألخالقية، فذلك أمر ال 

حداثة فيه وال مواكبة للتطور، إنما هي ردة 

ل ما يعمل للجاهلية األولى، فاإلسالم هو األحق بك

على تنمية العلوم اإلنسانية التي ترتفع بتفكير 

اإلنسان وتقدمه العلمي بما يخدم البشرية عموماً، 

  · فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها

وحساسية البعض تجاه تطوير الخطاب الديني 

ينبغي أال ترتهن بمؤامرات المتآمرين أو نيات 

حفظ الشريعة ويحمي المستغربين، فاهللا سبحانه ي

، وإنما نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونالدين إ

علينا أن نبني على شرع اهللا ابتناء فنشرع ما 

يتواءم مع أصل الدين ومقاصده في ظل إطار عام 

وضوابط حددها لنا في الوقت الذي أعطى اإلنسان 

حرية واسعة في اتباع ما يتواءم مع تفاصيل 

  · حياتهم الدنيوية

ن الخطاب الديني وسيلة توصيل المعنى الذي إ

قصده الشارع إلى المخاطب به، وهو كل بيان 

باسم اإلسالم يوجه للناس سواء كانوا مسلمين أو 

غير مسلمين لتعريفهم باإلسالم، وقد يأخذ هذا 

الخطاب شكل الخطبة والمحاضرة والرسالة 

والمقال والكتاب والمسرحية واألعمال الدرامية، 

ينبغي أال نحصر الخطاب الديني في خطبة وبذلك 

الجمعة فقط، وهنا تبرز الدعوة إلى المجادلة بالتي 

هي أحسن وبالقدرة على االقناع وإلقامة الحجج 

والبراهين، فاإلخالص وحده غير كاف ألداء 

وظيفة الدعوة بل يلزم معه العلم واالحاطة بواقع 

  · الناس وحاجاتهم
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