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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

ثير لكن هذا اللقب الذي منحه إياه الزهري جاء بسبب ما فعله من على أن أمثال عمر بن عبد العزيز في زمانة ك

  إعادة الحياة للدولة اإلسالمية التي ما لبثت أن ارتّدت من بعده إلى أسوأ مما كانت عليه
  

" السلفية اإلحيائية"ومقوالت " اإلصالحية"، إلى شعار "اإلصالحية"إذن فقد تحول رشيد رضا من شعار ومقوالت 

  !.باتجاه السلف الصالح، والتاريخ" الوعي اإلسالمي" الذي أسس لحالة من هجرة وهو التحول
  

في تلك األوقات التي كان فيها أوج صعود المد القومي حيث وقع غالبية اإلسالميين تحت وطأة إحساس عميق 

طقة العربية،  وبمالحظة الظروف السياسية في المن- حتى على مستوى الشارع الجماهيري- بالتحدي، واالنهزام 

والعالم اإلسالمي، وتعقُّد المشكلة الفلسطينية، شعر المثقف المسلم أنه محاصر على المستوى السياسي، والثقافي 

  ). في السبعينيات(معاً، األمر الذي رفع حدة الصراع وهو الذي ولد عنف الحركات اإلسالمية اإلحيائية فيما بعد 
  

بديل، أمراً ملّحاً، فكان " شعار"، أو " رمز"إلى " االنفعالي"اط في استنفاره لقد صارت حاجة الفكر اإلسالمي للنش

  من خالل النص النبوي المعروف) ٥٣(، الذي أمكن إيجاد مشروعية له"التجديد"ذلك ممهداً لتقبل شعار 
  

 الحضارية المتمثلة في هيمنته" تحديات الغرب"وإذا كانت األزمة التي سقط فيها الفكر اإلسالمي تشفُّ عن 

هنا يصبح أحد أهم ) ٦٣(الخ، وتوقُّف فاعلية اإلسالم في الحياة الراهنة، فإن التراث... والسياسية واالجتماعية و
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، والتغيير، ألنه يختزل التجليات المعرفية والثقافية للحضارة اإلسالمية " التجديد"العناصر التي تدخل في عملية 

  عموماً
 

، ويعتبر محمد سعيد رمضان )المذهبي والالمذهبي(التيار السلفي بصوره المختلفة يدخل في هذا االتجاه عموم 

، وكذلك محمود الطحان كنموذجٍ مثالياً ) ٦٦(البوطي من بين من يمكن تصنيفهم ضمن إطار هذه المجموعة

  )٦٧(لسلفي الالمذهبي في اإلطار نفسه

  

انفتاح على العالم "، و)٧١"(لقديم النافع والجديد الصالحا"ومن المعاصرين القرضاوي الذي يرى التجديد جمعاً بين 

االجتهاد تجديد في الجانب الفكري والعلمي، : "، تبدو مقاربته للتجديد مع االجتهاد كما يلي)٧٢"(دون الذوبان فيه

احد، ، إذاً هو على المستوى الفكري و)٧٣"(أما التجديد فيشمل الجانب الفكري والجانب الروحي والجانب العملي

  ، بمعنى التفعيل لالجتهاد"روحي"، و" حركي"لكنه يزيد بمستوى 

  

ولهذا فاالجتهاد هنا هيولي مجاله ) األزمة(عن عجز نسبي في تلمس حقيقة المشكلة " للتجديد"تكشف هذه الرؤية 

لم، من كل شيء، ومن الواضح أن هذه المجموعة تنزع إلى تصوير األزمة في الواقع أكثر منها في العقل المس

  على أنها تعبير عن هذا النزوع القانوني) تجديد أصول الفقه( في - مثالً- هنا يمكن فهم أطروحة الترابي 

  

للفكر ) ٨٦"(فشل المدرسة التقليدية التاريخية"قام هذا المعهد على أساس تشخيص األزمة على أنها أزمة 

له، كما ) ٨٧"(المنهج التاريخي التقليدي"ت في ظل اإلسالمي في تغيير الواقع والتحكم به، وأن األزمة إنما وجد

أزمة "، وهو ما يتكشف عن " النخبة"تبدو تجليات األزمة أيضاً في مظاهر االستالب للغرب، في فكر وثقافة 

الخروج عن الحلقة المفرغة من التقليد التاريخي، أو التقليد "وهكذا فالتجديد هو من أجل ). ٨٨"(المنهجية العلمية

وهي ) ٩٠"(إصالح مناهج الفكر، وإسالمية المعرفة"، وبالتالي يتلخص التجديد في عبارة )٨٩"( األجنبيالدخيل

  العبارة التي صارت شعار المعهد لفترة طويلة

  

وكذلك لم تستطع حركات التجديد تلك أن تقدم ضمن تحليلنا النتقائيتها، وتوفيقيتها، رداً كلياً على التدهور، بل 

وانب كالً على حدة بطريقة مجزأة تشابه مواضع النزول األولى دون اتخاذ منهج للرد الكلي، ظلت تتناول الج

  "وبالطبع لم يكن ذلك ممكناً وقتها
 

). ١٢٦(على أنه وليد تلفيقية جاءت تحت ضغط الحداثة والتحديث الغربي) ١٢٥"(المقاربات"وبذلك يبدو فكر 

ين المحلية والعالمية، يقوم غالباً تزوير الحقيقة الدينية تحت تأثير فالليبرالي اإلسالمي موزع بين بنيتين فكريت

القيم التي رضي بها العالم الحديث، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تفريغ واعي للنص الديني لصالح رغبات 

  !العالم المعاصر

  

عرفة وإصالح مناهج الفكر إسالمية الم" رؤية أكثر شموالً وعمقاً فهو يستوعب تماماً مشروع -هنا-فالتجديد 
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المعهد "وانطالقاً من هذه القرابة كان من الطبيعي أن يهتم . وإن كانت رؤية األخير تجزيئية واألول كلية" اإلسالمي

  بكل ما تحمل هذه الكلمة من ظالل-" فوق العادة"وهو اهتمام يبدو . به" العالمي للفكر اإلسالمي

  

أن كثيراً " دليل المسلم الحزين الى مقتضى السلوك فى القرن العشرين "وقد سبق لى أن ذكرت فى مقدمة كتابى

  .مما نخاله من الدين هو من نتاج حسابات تاريخية واجتماعية معينة، ومن إضافات بشر من حقب متعاقبة

  

 وبالتالى فهو يقترح تطوير أسس الشريعة اإلسالمية، وتحويلها من نصوص الفترة المدنية الى نصوص الفترة

  المكية السابقة عليها
 

إن استمرار خطباء المساجد، والخطاب الديني عامة، في تضخيم الغيبيات لدى المسلمين، والحماس في التوّسع 

فيها إنما يساهم في تغييب عقل المسلم عن ادراك السنن والقوانين التي تسير وفقها الظواهر الطبيعية والثقافية 

م أن االنسان المغّيب عن ادراك مكونات واقعه المادي والثقافي والفكري يسهل واالجتماعية والسياسية ونحن نعل

  دفعه نحو التعلّق باألوهام والخرافات والحلول السحرية لمشاكله

  

والخطاب الديني التقليدي يكّرس انفصاما في شخصّية وذهنّية المسلم يترتّب عنها ازدواجية في القيم والمفاهيم 

ولذا فإن تجديد واصالح الخطاب الديني من أوكد المهام الفكرية والثقافية .  االجتماعيةوالسلوكات والعالقات

وال يمكن القيام بهذه المهام إال من داخل المنظومة االسالمية ومن قبل مفكرين . المطروحة على المسلمين

ائدي الغيبي في االسالم مسلمين قادرين على تشخيص المعوقات واقتراح العالجات الممكنة واعتبار العامل العق

إنّما يجب أن يكون محّركا لإلنسان نحو قيم الخير والعدل والمساواة والتحّرر وليس بابا يدخل منه األعداء 

  والجهلة لتكريس الخرافات والشعوذة واألوهام

  

 لمخاطبة المقصود بالخطاب الديني أن المتحدث عن الدين وعن شريعة اإلسالم عليه أن يتخذ األسلوب المناسب

الناس والعقالء هم الذين يخاطبون الناس علي قدر عقولهم، فإذا خاطب األميين خاطبهم بأسلوب يختلف عن 

مخاطبته للعلماء وعليه أن يخاطب الناس بما يفهمونه وبما يجب عليهم نحو األحداث التي يعيشونها هذا ما أفهمه 

جديد الخطاب الديني أن أترك الدين وإنما التجديد يجب في قضية التجديد للخطاب الديني في تصوري ليس معنى ت

أن يكون نابعا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، ومن مجاراة األحداث، ولكن بأسلوب يستطيع 

الجميع أن يفهمه، وأن يكون هذا األسلوب متسما بالصدق ومتسما بالموضوعية ومتسما بكل ما من شأنه أن 

  يعة اإلسالم تعريفا بعيدا عن التعقيديعرف الناس بشر

  

الخطاب الديني لكي يكون مؤثرا ونافعا يجب أن يكون مستمدا من كتاب اهللا، ومستمدا من السنة النبوية المطهرة، 

وأن يكون مواكبا لألحداث، وأن يقوم على الصدق واالعتدال والبعد عن التشدد واألمور التي تتنافي مع آداب 

  إلسالميةوأحكام الشريعة ا
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المسلمون .... هذا زمن يتفقه فيه الناس لغير الدين، ويتعلمون العلم لغير العمل وتلتمس فيه الدنيا بعمل اآلخرة 

ليسوا في حاجة الى المؤتمرات، والتوصيات والمحاضرات لنصرة دينهم بعد اهللا، بقدر ما هم في امس الحاجة الى 

تلهام ذكي له، حتى يدخلوا التاريخ مرة اخرى، فيكتبوه، ويغيروا فهم جديد لدينهم، ومعيشة جادة به، ثم اس

  مجراه، كما فعلوا في البعث االسالمي االول حين لم يكن اكبر همهم الدنيا، وحين كثر عملهم وقل قولهم
 

يق ان الذي ينقص الخطاب الديني لهؤالء المفكرين والمثقفين هو الفهم الواعي لالسالم، والذي يعوذهم هو التطب

الصادق لنهج نبيه، كي ينضجوا كدعاة، وتتربى الشعوب على ايديهم، ثم يجئ بعد ذلك الحكم تابعاً ومتمماً فافهموا 

  دينكم على حقيقته، وعيشوا نهج نبيه على بساطته يكتب لكم عز الدنيا وشرف اآلخرة
 

بدأ من داخل كل نفس منا فإن نحن ان التغيير او التحديث في الخطاب الديني يجب ان يبدأ من النفس البشرية، ي

  فان فاقد الشئ اليعطيه.. واال فال.. غيرناها الى ما هو احسن امكن ان نغير الى االحسن غيرنا
 

فالمطلوب تغير الواقع من خالل مواطن ايجابي ومشارك يتخلص من الالمباالة واحتقار الذات وان يعمل ضمن 

زاب وحركات سياسية واجتماعية تجمع الجهود الفردية بقصد مجتمع مدني نشط وقاعدي، وان ينضوي الى اح

  احداث التغير
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  المحتويات

  
 

  ٧.......................)بحث في تاريخّية المفهوم(من النص إلى الخطاب     : التجديد
  ٣/٦/٢٠٠٦ سوري كاتب /الحاج الرحمن عبد

  ٣١............................الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األميركاني

٢٩/٧/٢٠٠٥  

  ٣٢..................................................التشريع اإلسالمىنحو تطوير 

أليف نعيم أحمد عبداهللا .د ت ل   ا

قديم ترجمة   أمين أحمد حسين :وت

ناء لنشر، سي قاهرة ل ل   ١٩٩٤ ا

  ٣٩................................تجديد الخطاب الديني كفيل بطرد الخرافات والشعوذة

  ٩/٧/٢٠٠٥ – صفاقس – القالل محمد

  ٤١............................................................الديني عن تجديد الخطاب

  السودانية الصحافة صحيفة – وراق الحاج
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    من النص إلى الخطاب : التجديد

  )بحث في تاريخّية المفهوم(

   كاتب سوري/عبد الرحمن الحاج

٣/٦/٢٠٠٦  

ـ الذي شاع باعتباره رهان الفكر      " التجديد"مفهوم  

 مـن  اإلسالمي على المعاصرة ـ يبدو على درجة 

الغموض والتعدد تقلل من فاعليته عنـدما يـدعى         

ليكون مفهوماً عملياً، فكل منـا يحملـه تـصوره          

، ورؤيته المختلفـه لوظيفتـه    "التجديد"الخاص عن   

وغايته؛ وألنه من غيـر الممكـن الحـديث عـن           

خطوات عملية في التجديـد دون إمكانيـة ضـبط     

التصورات المتشكلة عنه، فإننا سنسعى فـي هـذا         

ليس مصطلحاً  " التجديد"بحث إلنجاز ذلك، وألن     ال

حديثاً ومعاصراً فحسب، بل هو أيـضاً مـصطلح         

عريق في التراث اإلسالمي، فقد كان من ضرورة        

البحث التنقيب عن تاريخيتة، وكشف المالبـسات       

  .التي تخلّق فيها

  في التراث: أوالً

  : التجديد مصطلحاً-أ

 يتحول فـي    أن) التجديد" (المصطلح"لم يكن لهذا    

" مفتاحي"حقبة ما من التاريخ اإلسالمي إلى مفهومٍ        

في الخطاب اإلسالمي، فلقد بدأ هذا المصطلح من        

النص النبوي فلم يغادر موضعه طـوال التـاريخ         

إن اهللا يبعث   "حتى هذا القرن،وهو النص الذي يقول     

على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة أمـر           

  ].جه أبو داود بسند صحيحأخر [."دينها  أو دينها

ولقد جاءت تفسيرات هذا النص متقولبة في أشكال        

، التي ظهرت بدورها "تحديات العصر"الردود على 

في صور مختلفة، وساعد في ذلك المرونة التـي         

علـى مـستوى الداللـة      " التجديد"تتمتع بها كلمة    

. اللغوية، وقابليتها لالحتواءات الدالليـة المتعـددة      

معـاني  " التجديد" التفسيرات إلى إلباس     وتنتهي هذه 

تجعله في صف مرادف لمصطلحات أخرى مـن        

 ،  ..)االجتهاد، إحياء الدين، إتباع الـسنّة     (: قبيل

مما يعني أنه كانت هناك بدائل اصـطالحية أدت         

، إلـى درجـة لـم       "التجديد"إلى تهميش مصطلح    

، نظراً لـسعة    ! يتجاوز فيها شروح النص النبوي    

. لمصطلحات البديلة وشدة حـضورها    انتشار تلك ا  

لم تكن لتـذكر فـي      ) التجديد(وبالتأكيد أن عبارة    

التراث لوال ورودها في الحـديث الـشريف، وال         

يعني ذلك أن التراث ال يستخدم إالّ ما جاء بالنص،          

ولكن هنا إنما يـصدق بخـصوص هـذه الحالـة           

  .لالعتبارات المتقدمة

  : التجديد مفهوماً-ب

حظ من خالل تلك الـشروح ثالثـة        ويمكننا أن نال  

ــوم  ــد مفهـ ــات لتحديـ ــد"اتجاهـ   ":التجديـ
  : االتجاه اإلحيائي-١

) تحديات العـصر  (يظهر هذا االتجاه عندما تكون      

الكبرى من النوع الذي يهدد الكيان اإلسالمي على        

المستوى الوجودي االجتماعي أو السياسي، ويفسر      

مـل  إحياء ما اندرس مـن الع "هنا بمعنى  " التجديد"

، وهـو أول    )١"(بالكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما   

، وهـو مـا     "التجديد"ما وردنا في تحديد مضمون      

 فـي   -التابعي المعـروف  - الزهرييفهم من قول    

وصف عمر بـن عبـد العزيـز بمجـدد القـرن            

  ). ٢(األول

في الحديث ما يشير إلـى أن       : "ابن حجر وقد قال   

ميع ذلـك   المجدد المذكور يكون تجديده عاماً في ج      
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العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز         

إال أنه وإن لم يكن القـائم بـأمر   "،  )٣"(ثم الشافعي 

فإن اجتماع الـصفات    "،  )٤"(الجهاد والحكم بالعدل  

المحتاج إلى تجديدها ال ينحصر في نوعٍ من أنواع         

الخير، وال يلزم أن جميع خصال الخير كلها فـي          

ذلك في عمر بن عبـد      إال أن يدَّعى    شخص واحد،   

العزيز فإنه كان القائم باألمر علـى رأس المائـة          

  ).٥"(األولى

على أن أمثال عمر بن عبد العزيز في زمانة كثير          

لكن هذا اللقب الذي منحه إياه الزهري جاء بسبب         

ما فعله من إعادة الحياة للدولة اإلسالمية التي مـا          

  .ليهلبثت أن ارتدت من بعده إلى أسوأ مما كانت ع         

، الذي ينحو بالتفسير ابن األثيرونجد هذا أيضاً عند     

باتجاه آخر، وإن كـان ال يخـرج عـن معنـى            

بأنه إحياء الدين ولكن    " التجديد"، فهو يرى    "اإلحياء"

فاألجـدر أن    ":من خالل حفظ المذاهب إذ يقـول      

يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من األكـابر         

ن للنـاس   المشهورين على رأس مائة سنة يجددو     

دينهم، ويحفظون مـذاهبهم التـي قلّـدوا فيهـا          

 والخلفية التاريخية لتفـسير     )٦"(بمهتديهم وأئمتهم 

 الحروب الـصليبية  ابن األثير هذا معروفة، وهي      

  .التي كانت تدور رحاها آنذاك

والمالحظ أن قول ابن شهاب الزهري السابق لـم         

، إذ لم تكن المـذاهب قـد        "بالمذهبية"يكن له صلة    

فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب      "ورت بعد،   تبل

إمام بعينه، ولم يكن قبل ذلك إال المائـة األولـى،           

عمر بن عبـد    : وكان على رأسها من أولي األمر     

العزيز، ويكفي األمة في هذه المائة وجوده خاصة،        

       حـسب  ) ٧"(فإنه فعل في اإلسالم ما ليس بخـاف

نه رأى أن   أما ابن األثير نفسه فإ    . تعبير ابن األثير  

اإلسالم يقوم على المذاهب، ومن ثم فاإلحياء يكون        

المذاهب المشهورة في اإلسالم والتـي      "من خالل   

). ٨"(عليها مدار المـسلمين فـي أقطـار األرض        

وهكذا تظهر خلفية هذا التفسير في صورة أزمـة         

  .وجودية اجتماعية وسياسية في آن معاً

  : االتجاه الِفَرقي-٢

هنا كمنعكس عن المواقـف     " ديدالتج"يظهر تفسير   

قمـع البدعـة    ": "التجديد"من الفرق، ليصبح معنى     

 وصـلنا   -بهذا المعنى -، وأول تفسير    "وبيان السنة 

، الذي بنى عليـه اعتبـاره       اإلمام أحمد هو تفسير   

يعلّم النـاس الـسنن وينفـي        " مجدداً بأنه    الشافعي

، ولعّل اإلمام أحمد كان تحـت تـأثير         )٩"(الكذب

  تخـيم    )ص(عن النبي  ، التي كانت  المعتزلة" فتنة"

على األجواء آنذاك مترافقةً مـع ظهـور فـرق          

ولقد أسس هذا الموقف لالتجـاه الفرقـي        . متعددة

 لـدى المحـدثين، إذ      -وال يزال -الذي ساد الحقاً    

ــاجس    ــسكونين به ــديث م ــل الح ــى أه يبق

  ).االبتداع/اإلتباع(

       مذهب  وقد انتقد بعض هؤالء ابن األثير، الذي عد 

، !اإلمامية من المذاهب التي يقوم عليهـا اإلسـالم        

، إذ  )١٠!(وذكر منهم من اعتبره مجدداً في الـدين       

فالعجب كل العجب مـن صـاحب جـامع         : "قال

األصول أنه عد أبـا جعفـر اإلمـامي الـشيعي،           

والمرتضى أخو الرضا اإلمـامي الـشيعي مـن         

وال شبهة فـي أن عـدهما مـن         "،  )١١"(المجددين

ن خطأ فاحش وغلط بين، ألن علماء الشيعة المجددي

وإن وصلوا إلى مرتبة االجتهاد وبلغـوا أقـصى         

المراتب في أنـواع العلـوم، واشـتهروا غايـة          

االشتهار، لكنهم ال يستأهلون المجددية كيف وهـم        

فكيف يجددون، ويميتون السنن    ] كذا[يخربون الدين   
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ــف   ــدع فكي ــون الب ــا ويروج ــف يحيونه فكي

 وقد أشرنا قبل قليـل إلـى تـأثير          ).١٢"(يمحونها

المرحلة التاريخية التي يمر فيها المسلمون، وهـي        

  .الحروب الصليبية

  : االتجاه المذهبي-٣

جاء التفسير هنا تعبيراً عن الصراع المذهبي الذي        

انفجر منذ القرن الثالث، حيث أخذت تتلبس نصرة        

المذهب بنصرة الدين، وإحيـاء المـذهب بإحيـاء         

فقد ادعى كل قوم في إمامهم أنـه         " ثم الدين، ومن 

قد تكلم العلماء فـي     " و ،)١٣"(المراد بهذا الحديث  

تأويل هذا الحديث كل واحد في زمانه، وأشـاروا         

إلى القائم الذي يجدد للناس دينهم على رأس كـل          

مائة سنة، وكأن كل قائل قد مال إلى مذهبه وحمل          

  ).١٤"(تأويل الحديث عليه

أبرز ممثلي هذا االتجاه، فهو  الـسيوطي وهنا يبدو  

، إذ  )١٥)(االجتهاد(يطابق معنى   ) التجديد(يرى أن   

عالماً يجدد  ): "... ١٦(يقول في قصيدته المشهورة   

، وهكذا راح السيوطي    )١٧"(دين الهدى ألنه مجتهد   

يذكر أسماء المجددين، فكانوا كلهـم مـن فقهـاء          

  !.الشافعية

اسـتمرت  " التجديد"على أن تلك التفسيرات لمعنى      

منذ ظهرت على وتيـرة واحـدة لـدى األجيـال           

 التي كـانوا    عقلية التقليد السكونية  الالحقة، بحكم   

مأسورين لها، وال يزال المـشتغلون فـي حقـول          

العلوم اإلسالمية التقليدية، يكـررون التفـسيرات       

الـشيخ  رد  : ، وكمثال علـى ذلـك     !السالفة نفسها 

 على دعـاة التجديـد مـن خـالل          محمود طحان 

سيرات األئمة المذكورة، فاعتبر انطالقاً من ذلك       تف

، !أن ما يذهب إليه أولئك خروج عن معنى التجديد        

اتجهوا بمعنى التجديد وتفـسيره مـن غيـر         "فقد  

التي عرفها المسلمون على مر العـصور      ] الوجهة[

لم يقل بها أحٌد من أئمة المسلمين من سلف األمـة           

  ).١٨"(وخلفها

-" التجديـد "تحديد مدلول   وهكذا يبدو واضحاً أن     

 تـأثر   -كمصطلح فرضه الحديث النبوي الشريف    

ــق   ــة تتعلـــ ــل مختلفـــ   :بعوامـــ

 بالدرجة األولـى طبيعـة تحـديات العـصر          -١

وهي (التاريخية، كل عصر منفرداً بخصوصياته،      

األكثر حـساسية التـي سـتفرض نفـسها علـى           

  ).التفــسيرات الحديثــة والمعاصــرة فيمــا بعــد

ح واختصاصه فـي أحـد       طبيعة تكوين الشار   -٢

  .الحقــــول المعرفيــــة اإلســــالمية  

ــد  -٣ ــة التقليـــ ــيوع حالـــ   . شـــ

ونشير هنا إلى أن المحدودية الكمية في تفـسيرات         

جاءت من أن تهديد تحديات العصر لـم        " التجديد"

  .تكن لتتخذ معها غير هذه الصور

اصطالحية قويـة  ) بدائل(كما ساهم في ذلك وجود    

ير عن التحـديات    أكثر مباشرة وحضوراً في التعب    

ومواجهتها، األمر الـذي أفـضى إلـى تركيـز          

رأس كل  "المفسرين على التاريخ الوارد في النص       

، بحيث تم التركيز عليه أكثر من التركيز        "مائة سنة 

نفسه، وفي هذه النقطة بالذات شاعت      " التجديد"على  

حرفية شديدة، بدأت بالمنازعـة حـول المقـصود     

ر السنة؟ أم أولها؟ إلى     بالتاريخ المذكور هل هو آخ    

إن من كان على آخر     : "الدرجة التي قيل فيها مثالً    

المائة ولم يبعد بعد انقضائها بل مات قبل المائـة          

، )١٩"(الجديدة بخمسة أيام مثالً، ال يكون مجـدداً       

في العبارة المذكورة   [إن قيد الرأس    : "وقال بعضهم 

عث اتفاقي، وإن المراد أن اهللا يب     ] في النص النبوي  

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٣ من٩                                                 ٢٠٠٦ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                  )٥-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

في كل مائة سواء كان في أول المائة أو وسطها أو     

  )!.٢٠"(آخرها

وبسبب هذه الحرفية، فقد كان مـن الطريـف أن          

 المالكية، والحنابلة، والحنفيـة   يعتبر بعض أتباع    

 مالك، وأحمد، وأبو    من المجددين، وال يعتبر األئمة    

 ، ألنهم توفوا في منتصف القرن،       !حنيفة مجددين 

أكد هـذه الحرفيـة فـي قـول         تت!. أو قبل رأسه  

قد يكون في أثنـاء     : "السيوطي في مرقاة الصعود   

  ).٢١"(المائة من هو أفضل من المجدد على رأسها

  في الفكر اإلسالمي المعاصر: ثانياً

  : التجديد مصطلحاً-أ

في الفكر اإلسالمي إال لتجاوز     " التجديد"ولم يظهر   

 الذي ظهر في العشرينات   -) ٢٢(الحداثي" التجديد"

" لإلصـالحية " كتطور ضـروري     -من هذا القرن  

على الخالف تماماً مما يذهب إليه بعض البـاحثين         

كـان علـى خلفيـة قطيعـة        " التجديد"من أن قيام    

فإنه ) ٢٣"(اإلصالحية"تدريجية مع فكر وممارسات 

في الفكر اإلسالمي   " التجديد"من المؤكد أن ظهور     

المعاصر كان على أيـدي المتـأثرين بالمدرسـة         

  .اإلصالحية كما سيأتي

 :اإلصالح والتجديد -١

بـشكلها  ) ٢٤(محمـد عبـده   كانت إصالحية   

في بداية هذا   -قد بدأت تتعرض    ) ٢٥(التوفيقي

لمأزق لم تخرج منه    -القرن وعقب وفاة اإلمام     

عندما دعا عدد من تالميـذ اإلمـام        ! بعد ذلك 

تغريـب العقـل    "وبعض من تأثروا به إلـى       

، فـي   )٢٧("انيةتبني العلم "، و )٢٦("المصري

أحضان الجامعـة المـصرية وعقـب ثـورة         

قاسم أمـين، وأحمـد     من أمثال   ) ٢٨(١٩١٩

، وعـرف هـذا     لطفي السيد، وسعد زغلـول    

، هـذا   )٢٩"(التجديـد "االتجاه بنفـسه باسـم      

االحتفـاظ  "الذي بدأ علـى أسـاس       " التجديد"

، وانتهى إلى القطيعـة     )٣٠"(بالعقيدة اإلسالمية 

  .مع الدين والتراث

منـذ بدايـة تحلـل      " ثقافياً"ذا بدأ المأزق    وهك

، مع قاسم أمين في كتاباته      "اإلصالحية"توفيقية  

الجديدة عن المرأة، والتي بدا واضـحاً فيهـا         

تغير المرجعيات التي كان يستند عليها، وبدأت       

الحالة السجالية تهيمن على المنـاخ الثقـافي،        

الذي كان قدم بعض كتب    -  رشيد رضـا   فكتب

نـداء إلـى     (-القديمة عن المـرأة   قاسم أمين   

فـي محاولـة    ) ٣١(١٩٢٨) الجنس اللطيـف  

وكما تكشفت الـدعوة    . لتعديل مواقفه السابقة  

تكشفت " التغريب"عن ميول باتجاه    " التجديدية"

ميول بعض اإلصـالحيين اآلخـرين باتجـاه        

السلفية التراثية، األمر الذي أدى فيما بعد إلى        

قافية بـسجال   حالة استقطاب أنهكت الساحة الث    

مر تحول من الثقافي إلى الثقـافي الـسياسي،         

فالسياسي في بداية الخمـسينات مـع ثـورة         

  .١٩٥٢الضباط األحرار 

    قـد تفرعـت    " اإلصالحية"ونستطيع القول أن

، الحداثـة األولى اتجهت نحو    : عنها مدرستين 

، والتي كانـت    لسلفية اإلحيائية والثانية نحو ا  

 األحداث الجارية   ردة فعل على األولى، وعن    

وقتئذ، ويمثل األولى قاسم أمين، ولطفي السيد،       

، أما الثانية فيمثلها بشكل أساسي      حسين هيكل و

  ). ٣٢(رشيد رضا

أو متـأثّرة   " باإلصـالحية "وبقيت قلة متمسكة    

بها، وتمثل بشكل ما امتداداً لها، مـن أمثـال          
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مصطفى عبد الرازق، ومحمـود المراغـي،       

حمد أمـين، وعبـاس     ومحمود شلتوت، ثم أ   

  ...محمود العقاد، ومحمد عبد اهللا دّراز

 :الوعي المهاجر -٢

بدأت حالة االستقطاب بـالتوتر مـع تالحـق         

األحداث خصوصاً لدى المدرسة التي بـدأت       

تتشكل مع تحوالت رشيد رضا، ففي حين كان        

 قد دعم الالمركزية اإلدارية     ١٩١٣رضا عام   

لعثماني ، واالنقالب الدستوري ا   )٣٣(العثمانية

 الشريف حسين تردد في تأييد ثورة     "، و ١٩٠٨

 عندما مصطفى كمالوقف مع "، و)٣٤"(١٩١٦

، )٣٥"(كان يقاتل للحفاظ على وحـدة تركيـا       

بعد الحرب العالمية األولى -تحول رشيد رضا 

وخيبة أمله بالغرب الذي قام بتقاسـم الدولـة         

العثمانية مناقضاً وعوده، وبعد تردد في تأييـد        

 إلــى معارضــة -ريف حــسينثــورة الــش

للملـك عبـد    صراحة، منحـازاً    الهاشـميين 

، وأنكر على   الحركة الوهابية ، ثم دعم    العزيز

قاسم أمين دعوته لسفور المرأة بعد أن أيد تلك         

الدعوة من قبل، ثم انقلب ضد الكمالية عنـدما         

  ). ٣٦(١٩٢٤ألغيت الخالفة رسمياً عام 

كغيـره مـن    -فبعد أن كـان رضـا يـرى         

 في الثقافة الغربية أداة صـالحة       -حييناإلصال

، أحس  )٣٧(لتجديد اإلسالم ودعوته ومؤسساته   

بضرورة إعادة النظر في هذا التفريـق بـين         

الثقافي والسياسي الغربي، بمعنى أنه أصـبح       

هذا التشكيك سيتحول   . شكوكاً تجاه هذا الفصل   

ومع صعود المشكلة السياسية وأزمة     -فيما بعد   

ومن هنـا مـا     . هاة بينهما  إلى المما  -السلطة

عادت وجوه الغرب اإليجابية التي سـبق أن        "

للظهــور فــي ] رشــيد رضــا[نبــه إليهــا 

  ).٣٨"(كتاباته

ومع اإلقصاء السياسي الذي مارسـته الدولـة        

الوطنية العلمانية ضد اإلصـالحيين، وتزايـد       

" اإلصـالحية "حدة األزمة الثقافية التي وقعت      

عـن معالجـة    ] رشيد رضا [كفَّ  "بين فكيها،   

، )٣٩"(األمور السياسية الجزئية فـي مجلتـه      

بنزعــة خطابيــة "وبــدت كتاباتــه متــسمة 

، حيث تحول إلى معالجة أوضاع      )٤٠"(عاطفية

المسلمين في العالم وصراعهم مـع الغـرب        

 بـالغزو   -فيما بعد -المستعمر وأهمه ما سمي     

بعد أن ظهر له أن األزمة التـي        ) ٤١(الثقافي

لـم  " وجود"عته هي أزمة    تواجه اإلسالم وجما  

وهكذا ينتهـي   . تجد فيها الطروحات التقليدية   

رشيد رضا في تحوالته إلى الدعوة إلى السلف        

أخذ "، حيث   )السلفية(الصالح، والتمسك بالهوية    

يؤكد بنصوص من السنة على تحريم التـشبه        

 -ابن تيميةشأنه فيه شأن -بالكفار معتبراً ذلك 

ودية هللا تعالى، تمامـاً     أمراً اعتقادياً يخل بالعب   

كما ذكر ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط        

  ).٤٢]" (مخالفة أصحاب الجحيم[المستقيم 

وهكذا، ومع نهاية العشرينات كان رضا قـد        

، حيث  "اإلحيائية"اإلسالمية  " السلفية"تحول إلى   

اكتشف ابن تيمية، ثـم     "انتهى إلى ذلك بعد أن      

نـصرف  ، وا الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب      

للعناية بالسنة، والرجوع إليها فـي اجتهاداتـه    

، وهو ما سيشكل األرضية التـي       )٤٣"(الفقهية

قامت عليها البنية الفكرية للحركات اإلسالمية      

  .السياسية الحقاً
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إذن فقد تحول رشيد رضا من شعار ومقوالت        

ومقوالت " اإلصالحية"، إلى شعار    "اإلصالحية"

حول الـذي أسـس     وهو الت " السلفية اإلحيائية "

باتجـاه  " الوعي اإلسـالمي  "لحالة من هجرة    

  !.السلف الصالح، والتاريخ

إن صـح هـذا     - "التجديديـة "المدرسـة   أما  

، فقـد أخـذت     "الحداثي" ذات الطابع    -التعبير

في نزوع واضح يظهـر     " التغريب"تنحو نحو   

في كتابات تلـك المرحلـة، وكـان بعـض          

تهـا  المتحمسين للتجديد قد تراجع عن أطروحا     

، فيما واصـلت أسـماء المعـة       )٤٤(فيما بعد 

  .لطفي السيدطريقها نحو التغريب من أمثال 

وفي الحين الذي كان فيه الـوعي اإلسـالمي         

سـلفي  "أو  " سـلفي تراثـي   "باتجـاه   " يهاجر"

، انطلق تالمذة اإلمـام     )تجديدي) (٤٥"(حداثي

، " اإلصالح الفكـري  "لمواصلة  " اإلصالحيين"

ديـة المهمـة لتـشكل      فجاءت نتاجـاتهم النق   

التي قـام عليهـا الفكـر       " األرضية الفكرية "

" التجديـدي "اإلسالمي المعاصر فيما بعـد، و     

  .بشكل خاص

 :اللحظة التاريخية لوالدة المصطلح -٣

 كنا ال نستطيع أن نحدد بدقة اللحظة التـي          اإذ

المنـضبط  (اإلسـالمي   " التجديـد "ولد فيهـا    

الزمنية ، فإنه يمكننا مقاربته في الحقبة       )بالنص

الممتدة بين منتـصف الخمـسينات وأوائـل        

  ).٤٦(الستينات

 إقبـال حيث شهدت تلك الحقبة ظهور كتـاب        

عبـاس  الذي ترجمـه    ) تجديد التفكير الديني  (

المجددون فـي  (، وكتاب ١٩٥٥ عام   محمـود 

)  من القرن األول إلى الرابع عـشر       -اإلسالم  

، ودعـى    لعبد المتعال الصعيدي   في العام نفسه  

فـي  "ي كتابه العالم اإلسـالمي ليقـدم        اقبال ف 

، )٤٧"(شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره     

أما الصعيدي فقد حاول إثبـات أن اإلسـالم         

، وذهب يبحث في شرعنته     )٤٩"(يتسع للتجديد "

، ليخلص أخيراً للدعوة    )٤٩(من القرآن والسنة  

ــان  ــى اإليم ــر"إل ــدد المنتظ   )!.٥٠"(بالمج

في هـذه المقاربـة     وربما يؤكد ما نذهب إليه      

الزمنية، أن الصعيدي نفسه كان قـد أصـدر         

في أوائـل  ) تاريخ اإلصالح في األزهر   (كتابه  

الخمسينات، والذي يعتمد فيه على مـصطلح       

المصلح "بشكل كلي، ودعا فيه إلى      " اإلصالح"

، ولـم يـستعمل مـصطلح       )٥١)(٥١"(الثائر

إالّ مــن بعيـد، حتـى إذا كتـب          " التجديد"

كـان المـصطلح    ...) اإلسالمالمجددون في   (

، والـذي اسـتخدمه     "التجديـد "األساسي هـو    

  ".لإلصالح"كمرادف أو بديل 

وربما كانت أجواء تلك الفترة سـانحة لتقبـل         

المصطلح خصوصاً بعـدما سـاءت سـمعة        

، "للتغـريبيين "، بسبب تفريخهـا     "اإلصالحية"

وهكذا لم تعد تتمتع بتلك الرمزية المعبرة عن        

ومن ثم فقـد    . ير اإلسالمي روح النهضة والتغ  

كان طالق اإلصالحية غير قابل للعودة حيـث     

بدت بمظهر االستالب للغرب، وبـذلك أخـذ        

ــل  ــى الظ ــزوي إل ــعار اإلصــالح ين   .ش

الحداثي قد اتجـه    " التجديد"في هذا الحين كان     

هو اآلخر إلى الغياب مع صعود المد القومي،        

وانقــسام هــذا االتجــاه إلــى أيــديولوجيات 

متناقـضة، ومتـصارعة، بعـدما      ) دةمستور(
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أخذت األنظمة القومية تجير مكتسباتها لبنـاء       

، فلم تعد تقبل من الفكر      )٥٢(زعامتها المحلية 

واأليديولوجيا إال ما يدعم مركزها الـسياسي       

وتستبعد، أو تنفي من ال يخدم هـذا التوجـه،          

وبذلك دخلت الثقافة القومية أزمتهـا التـي ال         

تي كانت أهم تجلياتها مـا      تزال في متاهتها،وال  

  ).المثقف والسلطة(يعرف بأزمة 

في تلك األوقات التي كان فيهـا أوج صـعود          

المد القومي حيث وقع غالبية اإلسالميين تحت       

 -وطأة إحساس عميق بالتحـدي، واالنهـزام        

 -حتى على مـستوى الـشارع الجمـاهيري       

وبمالحظة الظروف السياسية فـي المنطقـة       

إلسالمي، وتعقُّـد المـشكلة     العربية، والعالم ا  

الفلسطينية، شعر المثقف المسلم أنه محاصـر       

األمـر   على المستوى السياسي، والثقافي معاً،    

الذي رفع حدة الصراع وهو الذي ولد عنـف         

فـي  (الحركات اإلسالمية اإلحيائية فيما بعـد       

لقد صارت حاجة الفكر اإلسالمي  ). السبعينيات

، أو  " رمز"إلى  " االنفعالي"للنشاط في استنفاره    

بديل، أمراً ملحاً، فكان ذلك ممهداً لتقبل " شعار"

، الذي أمكن إيجاد مـشروعية      "التجديد"شعار  

  .من خالل النص النبوي المعروف) ٥٣(له

 ":التجديد"انتقاد  -٤

الذي انطلق في بداية    -" التجديد"بالطبع تعرض   

 إلـى انتقـادات واسـعة ربطتـه     -هذا القرن 

 الذي أنهى الخالفة العثمانيـة،      بالتجديد التركي 

رأى اإلصالحيون في رجاالت الدولـة      "حيث  

مصطفى كماالت  ] أنصار هذا التجديد  [الوطنية  

يحملــون العــداء اليعقــوبي ) ٥٤"(محتملــين

، وثم كانـت أولـى االنتقـادات        )٥٥(لإلسالم

للغرب، أو ما سـماه     " االستالب"الموجهة هي   

) ٥٦()٥٦"(التجديد التقليـدي  "رشيد رضا بـ    

  .للغرب

فهو ) التهمة(أما االنتقاد الثاني أو على األصح       

انتحـال  "، حيث هؤالء الذين حاولوا      " اإللحاد"

في هـذا العهـد     ) التجديد(هذا اللقب الشريف    

  ).٥٧"(زعنفة من المالحدة] هم[

وعلى أساس هـذين االنتقـادين الرئيـسيين        

للتجديدية الحداثية، سرت عدوى التهمة إلـى       

رسة اإلصالحية األفغاني، وعبده،    مؤسسي المد 

رئيس المشيخة   (مصطفى صبري ليتهمهم مثالً   

بالتآمر على الدين،   ) في السلطة العثمانية سابقاً   

ويشير إلى عبده على أن حقيقته هـي العـدو          

، ولينتقل هذا االنتقاد من     ) ٥٨! (الماكر للدين 

جهة أخرى عبر التشاكل االصـطالحي مـع        

مر الذي أدى إلى الخلط     األ" . الحداثي"التجديد  

بين اإلثنين ليصبح النقد الموجه إلى الحداثيين       

موجه بحذافيره إلى التجديديين اإلسالميين، كما 

محمـد محمـد    حصل مع االنتقاد الذي قام به       

 ١٩٧٠) حصوننا مهددة من داخلها   ( في   حسين

حـوار  ( فـي    محمد سعيد رمضان البوطي   ثم  

وغيـرهم  ) ٥٩)(حول مـشكالت حـضارية    

  .يرونكث

إذاً فقد استصحبت هذه االنتقادات نفسها فيمـا        

أنفسهم، ) ٦٠"(التجديديين اإلسالميين "بعد على   

، الذي بـدأ    "التجديد"رغم تغير مضمون شعار     

برفعه الحداثيون، نظراً للقرابة التي تـصلهم       

بالمدرسة اإلصالحية كما نوهنـا إليـه آنفـاً،         

  !.ليصبح تهماً الصقة بالتجديد باستمرار
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  : التجديد مفهوماً -ب

إذن فقد كان التجديد وريث اإلصالح وامتداداً       

لم يعـن   ) ٦١"(اإلصالح"له، وكما أن مفهوم     

أكثر من التغيير الفكري بغرض النهوض، فإن       

أيضاً لم يكن منـذ بـدأ أكثـر مـن           " التجديد"

  ).٦٢(ذلك

أما وسائل التغيير وموضاعاته وأدواته فـذلك       

ألزمة نفسها، وهكذا   أمٌر بقي رهيناً لتفسيرات ا    

، "للتجديـد "يوجد مع كل تفسير مفهوم خاص       

غائماً، محدود  " التجديد"ومن هنا أصبح مفهوم     

الفاعلية في الخطاب اإلسالمي خصوصاُ مـع       

  .وجود تعبيرات بديلة أكثر وضوحاً

وإذا كانت األزمة التـي سـقط فيهـا الفكـر           

المتمثلة " تحديات الغرب "اإلسالمي تشفُّ عن    

ته الحضارية والسياسية واالجتماعيـة     في هيمن 

الخ، وتوقُّف فاعلية اإلسالم فـي الحيـاة        ... و

هنا يصبح أحد   ) ٦٣)(٦٣(الراهنة، فإن التراث  

، " التجديد"أهم العناصر التي تدخل في عملية       

والتغيير، ألنه يختـزل التجليـات المعرفيـة        

  .والثقافية للحضارة اإلسالمية عموماً

، بقـي   "التحـديات "ذه  وفي تفسير آلية فعل ه    

الفكر اإلسالمي جزئي ومباشر حتى الستينات      

، مالك بـن نبـي    من هذا القرن، وتحديداً مع      

حيث بدأت تنفذ التحليالت عميقاً إلـى تحليـل         

، حتى اسـتطاعت    )والعربي(الوعي اإلسالمي   

في نهاية السبعينات أن تقدم تفـسيراً عميقـاً         

ب لألزمة التي أحد تجلياتها مراوحـة الخطـا       

اإلسالمي حول مشكالت ومفـاهيم متكـررة       

طوال عقود بدءاً من هـذا القـرن، وتفـسيراً          

ألسباب تحلل المدرسـة اإلصـالحية علـى        

  ).٦٤"(اإلبستمولوجي"المستوى 

كشعار جديد للتغييـر فـي      " التجديد"مع بروز   

الفكر اإلسالمي تنافس أصـحاب االتجاهـات       

 المختلفة فيه، انطالقاً مـن الحالـة الـسجالية        

، أو مقـوالت    "التقليـد "الدائرة بين من يتبنى     

" لالجتهاد"بحذافيرها، وبين من يدعو     " التراث"

، وهكذا لم تخرج فهوم التقليـديين       ...المفتوح

للتجديد عما رأيناه في التراث بين إحياء الدين        

بتطبيقه وقمع البدعة وإحياء السنة، على أساس       

أن فهم الدين اكتمل بشكل أو بـآخر ليـصبح          

إال أن دراسـة هـذا      ! لدين مساوياً للتـراث   ا

المفهوم عند االتجاهات التي تتبناه، يكشف لنا       

أربعة مجموعـات متمـايزة فـي تفـسيرها         

  ".التجديد"لمضمون 

 استنساخ الفهوم التراثية: المجموعة األولى -١
   واجتهاد مستجدات العصر 

إن أصحاب هذه المجموعة يرون في التجديـد        

، بـل هـو مـصطلح       مصطلحاً تراثياً صرفاً  

شرعي لثبوته بالنص النبـوي الـذي سـبق         

  ).٦٥(ذكره

وال يشكل التجديد هنا مفهومـاً أساسـياً فـي          

. الخطاب، تماماً كما كان السلف رحمهـم اهللا       

ولكن الذي دفعهم لتداوله بـروزه مـصطلحاً        

لتـصبح تأكيـداتهم لتفـسيرات      . فرض نفسه 

السلف صورة من صور الدفاع عن النفس من        

حب المـشروعية مـن األطروحـات       خالل س 

  .اإلسالمية الحديثة
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وفي استمرار تقديس التراث لمـا فيـه مـن          

شخوص، ومتابعة حمل عبء التقليد ما يحفُّز       

  . على هذا التوجه، في وقت يهلل العالم لتجديد       

 التيـار الـسلفي   يدخل في هذا االتجاه عموم      

، )المـذهبي والالمـذهبي   (بصوره المختلفـة    

 من بـين    د رمضان البوطي   محمد سعي  ويعتبر

من يمكـن تـصنيفهم ضـمن إطـار هـذه           

 محمـود الطحـان   ، وكـذلك    ) ٦٦(المجموعة

كنموذجٍ مثالياً لسلفي الالمذهبي فـي اإلطـار        

  ).٦٧(نفسه

إن هذا التفسير يعبر عن بنية تفكيـر كاملـة          

ولكـن وتحـت    . تتميز بانغالقها على التراث   

 ضغط الحياة المتطورة يجد هؤالء أنفسهم في      

مأزق االنفصال عن الحياة العملية مما يدفعهم       

مـستجدات  "لالعتراف باالجتهاد المحدود بـ     

، واعتباره لوناً من التجديـد ضـمن        "العصر

  .المنــــــــاخ التراثــــــــي 

ولكن ربط االجتهاد بمستجدات العصر يكشف      

عن لون من التبني الحـذر للتغيـر ويعكـس          

تصور لوجود األزمة خارج وعي المـسلمين       

ـ   شكل أساسـي، وهكـذا فتغطيـة       وعقولهم ب

مــستجدات العــصر بحلــول شــرعية هــو 

  "..التجديد"

  /مقاربة االجتهاد المفتوح:  المجموعة الثانية-ب

  : تفاعل العقل والنص

بمفهومـه  " االجتهـاد "ترى هذه المجموعة في    

حيـث  " التجديد"العام والمفتوح مطابقة لمعنى     

االجتهاد تعقل واكتناه لحقائق هـذا التـشريع        "

التفاعل بـين عقـل المـسلمين       "، أو "سرارهوأ

  ".وأحكـــــام الـــــدين األزليـــــة

ويتصـدر قـائمة هذه المجموعة على أساس      

أن فهم الدين اكتمل بشكل أو بـآخر ليـصبح          

إال أن دراسـة هـذا      ! الدين مساوياً للتـراث   

المفهوم عند االتجاهات التي تتبناه، يكشف لنا       

أربعة مجموعـات متمـايزة فـي تفـسيرها         

  ".التجديد "لمضمون

 الذي يرى أن أساس الحركـة       محمـد إقبـال 

في بناء اإلسالم هو االجتهاد، بتحرير الفكـر        

رغبة في إقامة الشريعة من     "اإلسالمي الحديث   

جديد على ضوء الفكر والخبرة فـي العـصر         

وهو "ويرى أن على العالم اإلسالمي      " الحديث

مزود بتفكير عميق نفاذ وتجاريب جديدة ينبغي       

 أن يقدم في شجاعة على إتمـام التجديـد        عليه

الذي ينتظره، على أن لهذا التجديد ناحية أعظم        

شأناً من مجرد المالءمة مع أوضـاع الحيـاة         

يجب أن نفتح أعيننا على     .. العصرية وأحوالها 

ما ينطوي عليه اإلسالم مـن معنـى وعلـى          

ــصيره ــذلك ) ٦٨"(م ـــال وك ــد المتع عب

وهم من  ) ٧٠(أمين الخولي و) ٦٩(الصعيـدي

ــوم    ــذا المفه ــوا ه ــذين تبن ــل ال   .أوائ

 الذي يرى التجديد  القرضاويومن المعاصرين   

، )٧١"(القديم النافع والجديد الصالح   "جمعاً بين   

، )٧٢"(انفتاح على العالم دون الذوبان فيـه      "و

: تبدو مقاربته للتجديد مع االجتهاد كمـا يلـي        

االجتهاد تجديد في الجانب الفكري والعلمـي،       "

تجديد فيشمل الجانب الفكـري والجانـب       أما ال 

، إذاً هو علـى     )٧٣"(الروحي والجانب العملي  

المستوى الفكري واحد، لكنه يزيـد بمـستوى        

  .، بمعنى التفعيل لالجتهاد   "روحي"، و " حركي"

يمكن أن ننسب إلى هذه المجموعة أيضاً بعض   
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، )٧٤(عمر عبيد حـسنة   المفكرين من أمثال    

، )٧٦( المجـد  كمال أبو ، و )٧٥(منير شفيق و

  .وآخرين غيرهم

 مـن هـذه      فتحي الـدريني   كما يمكن اعتبار  

المجموعة؛ فهو يرى أن التجديـد هـو فـي          

الـذي يجلـو    (...) اإلبداع الفكري المتجـدد     "

، فهـو بـذل     )٧٧"(الحقيقة اإلسالمية للعقـول   

ــق   " ــب الح ــي طل ــي ف ــد العقل   ".للجه

الـذين  "، الـذي ينتقـد      حسن الترابي وكذلك  

على إحيـاء روح التـدين،      يقصرون التجديد   

ويرتابون في تجديد يتعرض ألشكال التـدين       

على أساس أن التجديـد     ) ٧٨"(وأحكامه المرنة 

ــاداً"دعــوة  ) ٧٩"(ال تعــدو أن تكــون اجته

لبناء نموذج جديد   "نظراً وعمالً   ) ٨٠"(جماعياً"

يوحد العنصر الشرعي الخالـد فـي الواقـع         

الظرفي الجديد، فيضاهي النموذج األول فـي       

وهكذا يكون للتجديد الديني    ) ٨١"(مغزاه الديني 

وجهين اثنين من داخل الشريعة اسمي أدناهما       "

ــدين ــصاهما تطــويراً لل ــاء وأق   ).٨٢"(إحي

 -سـلفية عقالنيـة     "فيرى التجديد   عمارة  أما  

وألن األزمة التي يغرق فيهـا      ) ٨٣"(مستنيرة

المسلمون عامة شمولية فـال بـد أن يكـون          

لنصوص للتالحم مع الواقع    التجديد استصحاباً ل  

  ).٨٥"(بالعقالنية واالجتهاد"وهكذا ) ٨٤(الجديد

عن عجز نـسبي    " للتجديد"تكشف هذه الرؤية    

ولهـذا  ) األزمـة (في تلمس حقيقة المـشكلة      

فاالجتهاد هنا هيولي مجاله كل شـيء، ومـن      

الواضح أن هذه المجموعة تنزع إلى تـصوير        

المسلم، األزمة في الواقع أكثر منها في العقل        

 في  -مثالً-من هنا يمكن فهم أطروحة الترابي       

على أنها تعبير عن هـذا      ) تجديد أصول الفقه  (

  .النزوع القانوني

على إنه هنا البد من اإلشارة إلى أن تعريـف          

التجديد ال يصف بـشكل صـارم المـشروع         

. التجديدي بقدر ما هو تعريف إجرائي للمفهوم      

الء وهو األمر الذي يسمح لنا تـصنيف هـؤ        

جميعاً في فئة واحدة رغم التباين الكبير بينهم،        

ذلك ألننا نركز على تعريف المصطلح كمـا        

  .اشرنا قبل قليل

أن الدعوة لالجتهاد المفتـوح قديمـة أخـذت         

مما يعني في .. ثورتها مع المدرسة اإلصالحية 

النتيجة أن المفهوم هنا ال تقدم جديـداً حـول          

بين التجديـد   موضوع التغير، اللهم إالّ الربط      

كمـصطلح واالجتهـاد كمـضمون إلضــفاء    

  . الشرعية عليه

وهكذا فالبحث في خلفية هذا المفهوم هنا هـو         

بحثٌ في مالبسات تاريخ الدعوة إلى االجتهاد       

  .ليس إال

  إسالمية المعرفة وإصالح :  المجموعة الثالثة-ج

  ":أزمة الحضارة"مقاربة / مناهج الفكر

موعتان السابقتان  واضح تماماً كيف كانت المج    

أكثـر مـن    " التغييـر "تركزان على وسـيلة     

موضوعات التغيير حيث تنقلب المسألة هنـا       

يمثل هذه المجموعـة رجـاالت      . إلى العكس 

  .١٩٨١ )المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي     (

قام هذا المعهد على أساس تشخيص األزمـة        

فـشل المدرسـة التقليديـة      "على أنها أزمـة     

يـر  يكر اإلسالمي فـي تغ    للف) ٨٦"(التاريخية

الواقع والتحكم به، وأن األزمة إنما وجدت في        
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له، كمـا   ) ٨٧"(المنهج التاريخي التقليدي  "ظل  

تبدو تجليات األزمـة أيـضاً فـي مظـاهر          

، " النخبـة "االستالب للغرب، في فكر وثقافة      

أزمـة المنهجيـة    "وهو مـا يتكـشف عـن        

وهكذا فالتجديد هو مـن أجـل       ). ٨٨"(العلمية

وج عن الحلقة المفرغـة مـن التقليـد         الخر"

 ،)٨٩"(التاريخي، أو التقليد الـدخيل األجنبـي      

إصـالح  "وبالتالي يتلخص التجديد في عبارة      

وهـي  ) ٩٠"(مناهج الفكر، وإسالمية المعرفة   

العبارة التي صارت شـعار المعهـد لفتـرة         

  .طويلة

 فتهدف  :أما إصالح مناهج الفكر اإلسالمي     -١

) ٩١) (المـسلم إعادة تشكيل العقـل     (إلى  

من خالل ممارسة النقد والمراجعة للذات      "

لتحديد موطن الخلـل واإلصـابة وإدراك       

آليات التوليد فيها ثم التركيب الذي يحقق       

معاً ويمكّن " األصالة اإلسالمية والمعاصرة

وهنا ). ٩٢"(األمة من الشهود الحضاري   "

مـسألة  " نص الوحي "تصبح إعادة قراءة    

بأثر رجعـي إلـى     أساسية والعودة منها    

وبالطبع إن ذلك   . قراءة التراث مرة أخرى   

  .ال يتم إال بالبحث عـن منـاهج جديـدة         

 فهـي مـنهج     : وأما إسالمية المعرفة   -٢

يهدف لالستفادة من المعرفـة اإلنـسانية،       

على أساس أنهـا إرث فكـري إنـساني         

مشترك بربطها باإليمان، وضبطها بكليات     

اإلسالمية، بالقيم  ) فلترتها(اإلسالم، أو قل    

بين العلم من جهـة،     "على أساس التفريق    

وبين منطلقاته، وهدفه، وقيمه، وحكمتـه      

 -أيـضاً -، وربمـا    )٩٣"(من جهة أخرى  

على إنتاج  " إسالمية المعرفة "ينطوي منهج   

  .المعرفة منضبطة بالقيم اإلسالمية

" إصـالح منـاهج الفكـر     "بيد أن الفصل بين     

بـدو غيـر    ، ي " إسالمية المعرفة "اإلسالمي، و 

، " المعرفـة "دقيق، ذلك أن هناك جدل بـين        

، فال يمكن بلورة مناهج بحـث       "مناهج الفكر "و

معاصرة للفكر بمعزل عـن النقـد الموجـه         

للمناهج التقليدية، بل يمكننـا إضـافة أدوات        

ووسائل البحث التي توصلت إليها الحـضارة       

، خصوصاً فيمـا يتعلـق      )الغربية(المعاصرة  

فضالً عن العلوم   " ص اللغوي الن"بأدوات تحليل   

االجتماعية التي تمكّن من فهـم موضـوعات        

  .النص

" إسالمية المعرفة "وبالرغم مما يثيره مصطلح     

" األيديولوجية"من إشكاالت أهمها توهم القراءة      

وإن اختلف فيـه    -، فإن مدلوله    ) ٩٤(للمعرفة

 يشكل في النهاية خطوة     -) ٩٥(الذين نادوا به  

  .زات العصر وتحدياتهمتقدمة القتحام منج

) إصالح مناهج الفكر  (بين  " الموازاة"لقد أدت   

إلـى محاولـة    ) إسالمية المعرفة (اإلسالمي و 

بفهـوم  ! قبل والدتها " المنهجية"ضبط خطوات   

كلية مستقاة من نص الوحي بدالً مـن التقيـد          

  ).٩٦! (بالنص نفسه

تبدو تجزيئية  " للتجديد"وإذا كانت رؤية المعهد     

وز ذلك فيما بعد إذ تطور مفهـوم        فإنه قد تجا  

ليصبح غير مفصول عـن     " إسالمية المعرفة "

  ).٩٧(إصالح مناهج الفكر

إلسالمية "فبغض النظر عن التفسيرات الممكنة      

، فإن المعهد العالمي كمؤسسة عندما      " المعرفة
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الفكرة المنهجية  "تبنى هذا المنهج تبنّاه بصورة      

ى فيها  ، في بادئ األمر، ثم رأ     )٩٨"(المنضبطة

أنها منهجية معرفية ال تقبل هذا الضبط، وإنما        

إلى التجدد، والتبلور، واكتـشاف     "تسعى دائماً   

عـن  "، وهكذا لم يغفـل المعهـد        )٩٩"(الذات

خصائص هذه القضية المنهجيـة، والمعرفيـة       

التجديدية، التي قد ال تتبلور بشكل محدد قبـل         

مضي عقود من السنين، فهي ليست مما يمكن        

 في إعالن مبادئ، أو بيان، أو برنامج        أن يحدد 

حزبي، بل هي معالم منهجية معرفية تـسعى        

، وهكذا ال يمكـن     )١٠٠"(لتتجسد في معارف  

تعريفها بشكل محدد، ولكـن يمكـن تقريبهـا         

  ). ١٠١(لألذهان

وبهذا يتسع مفهوم إسالمية المعرفـة بـشعاره        

قراءة الوحي، وقـراءة    " الجمع بين القراءتين  "

كحقيقـة  -سـاس أن الـوحي      الكون، علـى أ   

، )١٠٢(معـادٌل موضـوعيٌّ للكـون     -مطلقة

واكتشاف العالقة المنهجية بين الوحي والكون،      

التي تكتسي ضرورةً صفة التداخل والتكامـل       

  ).١٠٣(المنهجي

وعلى هذا، فإن المعهد قـد تجـاوز الرؤيـة          

، التي سبق أن وقع فيهـا بالفـصل        "التجزيئية"

مي، وإسالمية  بين إصالح مناهج الفكر اإلسال    

إصالح "، حيث يندمج هنا     -كما سبق -المعرفة  

ليصبح شـعار   " إسالمية المعرفة "في  " المناهج

ــامالً لــــ" إســـالمية المعرفـــة"   :شـ

  ). ١٠٤( بناء النظام المعرفـي اإلسـالمي      -١

  ). ١٠٥( بناء المنهجية المعرفية القرآنيـة     -٢

مـن  " بناء منهج التعامل مع القرآن الكريم        -٣

وية المنهجية، باعتبارهـا مـصدر      خالل الزا 

  ). ١٠٦"(مــسلمات مــا قبــل المــنهج   

 بناء مناهج للتعامل مـع الـسنة النبويـة          -٤

المطهرة، باعتبارها المصدر التفسيري البياني     

ــي  ــنص القرآن ــد لل ــزم الوحي   ). ١٠٨(المل

 قراءة التراث اإلسالمي قـراءة سـليمة،        -٥

تخرج عن الدوائر الثالث التي غالباً ما تحكـم      

: ساليب تعاملنا مع تراثنا في الوقت الحاضـر      أ

دائرة الرفض المطلق، ودائرة القبول المطلق،      

ودائرة التلفيق واالنتقاء العشوائي، كما ال يمكن 

أن تحقق القطيعة المعرفية مع ما يجب إحداث        

ــه مـــن ذلـــك   ). ١٠٨(القطيعـــة معـ

  . بناء منهج للتعامل مع التـراث الغربـي        -٦

ة المعرفـة، تـصبح     وبهذا الشمول إلسـالمي   

الفكري وانتقادنا علـى هـذا      " للتجديد"مطابقة  

يكمن فـي   ) لقراءة التراث (التوسيع في شموله    

أن قضية إسالمية المعرفة في األساس قـضية        

، أما قـراءة التـراث فهـي        "منهجية معرفية "

  .ممارسة لهذه المنهجية

إسـالمية  "هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن        

 أن تتعدى حدود الجانب     ال ينبغي لها  " المعرفة

الميتافيزيقي للعلوم المادية، والتوظيف الغـائي      

لها؛ ألنها إن جاوزت ذلـك فـستوقع الفكـر          

اإلسالمي في مأزق شبيه بمأزق المسيحية في       

وتلـك مغـامرة ال تحمـد       . القرون الوسطى 

  .عقباها

والمهم أن هذه المنهجيات ستتكون نتيجة جدل       

مقترحـة،  بـين المنـاهج ال    " مفترض"مستمر  

ودالالت النص اإللهي، حيث المناهج سـتبنى       

عـن  ) فرضـية (اعتماداً على تصورات أولية     

النص، سوف تـؤثر بـدورها علـى دالالت         
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النص، وستتولد دالالت جديدة تعـود بأثرهـا        

ــذا   ــسه وهك ــنهج نف ــورة الم ــى بل   .عل

وفي هذا اإلطار تدخل مجمل الدراسات التـي        

ا يجب أن   تبناها المعهد، والتي نرى أن بعضه     

يتم تجاوزه والتخلي عنه بعد أن صار مفوتـاً         

من الناحيـة النظريـة وخـصوصاً أوائـل         

  .مطبوعات المعهد

  خصائص اإلنسان : " المجموعة الرابعة-د

  :بنية الفكر"/المعاصر

هنا يظهر التوجه نحو كشف األزمـة بأبعـاد         

، حيـث   "كـوني "أكثر شمولية، وعلى مستوى     

 مـن الخـصائص     البحث في األزمة انطالقاً   

وهو األمر الـذي    . لإلنسان المعاصر " الجديدة"

 هذا اإلنسان الذي جـاء      -لم يفكَّر فيه من قبل    

نتاج التجربة اإلنسانية مع المعرفة والحيـاة،       

وخالصة الحضارات في التاريخ، فإذا كانـت       

الحضارة اإلسالمية قد استفادت مما حولها من       

يـة  الحضارات السابقة، فإن الحضارة األورب    

. استفادت من الحضارة اإلسالمية وتجاوزتهـا     

وهكذا تأتي خصائص اإلنسان المعاصر فـي       

ثوب خـصائص اإلنـسان األوربـي لـيس         

، هذا اإلنسان الذي دخلت مفاهيمـه       )١٠٩(إال

ديار العالمين بقوة أضحت شئنا أم أبينا مفاهيم        

  ). ١١٠(العالم

تتجسد المشكلة في خصائص اإلنسان المـسلم       

ــة ل ــسان المعاصــر المفارق خــصائص اإلن

 هو التوجـه    -من هنا -، فالتجديد   )...العالمي(

نحو العالمية نفسها، حيث سـيكون االختبـار        

الحقيقي للفكر اإلسالمي على محك التجربـة       

البشرية الواسعة في إطار تصور كوني جديد،       

ليصبح تفاعلنا مع كل خبرات العالم الفلـسفية        

عالميـة  ضرورة لطرح ما لدينا على بساط ال      "

  ).١١١"(الشاملة

ربما كان السابق إلى هذه الرؤية فـي الفكـر          

محمد أبو القاسم حاج    اإلسالمي والعربي هو    

العالمية ( في كتابه    ١٩٧٩،  ) ١١٢)(١١٢(حمد

جدليـة الغيـب واإلنـسان      : اإلسالمية الثانية 

  ).والطبيعة

فهم المقوالت "وهكذا فالتجديد هنا ال يسعى إلى  

ا التـاريخي الخـاص     الدينية عبـر تواصـلن    

كحضارة إسالمية ولكن عبر العالمية األوربية      

) ١١٣"(التي تستوعب معالم تطورنا الحـديث     

بمعنى استيعاب شـروط الـوعي التـاريخي        

لإلنسان المعاصر في عالميتَة ضمن محاولـة       

ولـيس  . بناء جديد لمنظومة الفكر اإلسـالمي     

ذلك قياٌس على العقل األوربي بقدر مـا هـو          

  .ة من إنجازاتهاستفاد

وبالتالي يصبح االجتهاد هنا بمفهومه العـام،       

والخاص، عنـوان شـامل لوسـائل التغييـر         

المختلفة، التي تشتغل بدءاً من النص القرآنـي        

وصوالً إلى التراث اإلنساني بما في ذلك مـن         

مرر بالتراث الخاص، وإذن ال يمكننـا هنـا         

ضبط هذا التجديد بسوى النص نفسه انطالقـاً        

محددات معرفية ومنهجية متطـورة ثـم       "من  

اكتشافها علمياً في سـياق التطـور الفكـري         

  ).١١٤"(الغربي

وهكذا في هذه الرؤية يتم قراءة كـل تجربـة          

ــشامل   ــا ال ــالمية بمفهومه ــة اإلس الحرك

وبطروحاتها المختلفة، لتستخلص هذه النتيجـة      
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فانطالقاً مـن   . التي تضيفها إلى مفهوم التجديد    

" التجديديـة "ن تقييم التجارب    هذا األساس يمك  

  :كما يلي

يفسر الفشل الذي أصاب حركات التجديد فـي        

بحكم تقييدها إلى مراحل الفكـر      "تحقيق هدفها   

ــائي     ــا االنتق ــم تركيبه ــسابقة، وبحك ال

الحركات الدينيـة   "فإشكالية  ). ١١٥"(والتوفيقي

أنها مازالت تعالج بمنطق التدوين إشـكاليات       

ا إال باستلهام نظـم     معاصرة ال يمكن معالجته   

كانت تراوح  "، حيث   )١١٦"(معرفية معاصرة 

في جو من األزمات الخانقة للتدهور ما بـين         

تمثلها لمثالية اإلسـالم، وانطـالق العالميـة        

األوربية بإنجازاتها الوضـعية، فحاولـت أن       

تتحول بالجسد اآلخذ في الموت لتعيد شـحنه        

بمثاليات اإلسالم، ضـمن تعلقهـا بالمراحـل        

ابقة، مع إضفاء مسحة تجديديـة وضـعية        الس

على هذه المثاليات تجعلها مالئمة لخـصائص       

التحوالت االجتماعية والفكريـة الجديـدة، أي       

محاولة لتقريب الـشقة بـين واقـع القـوى          

االجتماعية الحديثة، والمثل اإلسـالمية فـي       

أي تحـديث   (...) حدود االجتهـاد الممكـن      

كثيـراً  اإلسالم دون مساس بأطره الـسلفية       

، غير أن كـل     )١١٧(ليتناسب ورياح التغيير  

تطور أحدث في هذا المجال لم يلبث أن تحول         

إلى طاقة دفع للعالمية الوضعية، فقاسم أمـين        

تبنى حرية المرأة في إطار أفكار محمد عبده،        

غير أن الثغرة التي فتحها سرعان ما اتـسعت         

لتمضي بحرية المرأة ضمن المنهج الغربـي       

بذلك لم تستطع حركات التجديـد      ... الوضعي

، وما ذلك إال    أن تسيطر على نتائج اجتهاداتها    

ألنها لم تكن قطباً مستقالً بين سلفية المجتمـع         

التقليدية، وقوى الوضعية الحديثة، وكان كـل       

اجتهاد منها يتحول تاريخياً في النهاية لمصلحة       

القوى الوضعية، هكـذا بـدأ جمـال الـدين          

ه وعبد الرحمن الكواكبي    األفغاني، ومحمد عبد  

  ..ورشيد رضا وغيرهم

وكذلك لم تستطع حركات التجديد تلك أن تقدم        

ضمن تحليلنا النتقائيتها، وتوفيقيتها، رداً كليـاً       

على التدهور، بل ظلت تتناول الجوانب كـالً        

على حدة بطريقة مجزأة تشابه مواضع النزول       

األولى دون اتخاذ منهج للرد الكلي، وبـالطبع        

  ). ١١٨"(يكن ذلك ممكناً وقتهالم 

نتاج ألزمـة فكريـة     "إذن فالمسألة تتعلق بـ     

حقيقية، وبالتالي الجهود المهمة التي     " تاريخية

للتجديد هي تلك التـي     " جهوداً تأسيسية "تشكل  

بتفكيك االستخدام الشائع للنص وإعـادة      "تبدأ  

تركيبه ضـمن دالالت محـددة؛ أي الـنص         

تعيـد  "، فهـي    )١١٩"(التراثي وليس القرآني  

). ١٢٠"(قراءة الماضي بمنطق الحفر المعرفي    

إنها الجهود التي تعيد قراءة التـراث قـراءة         

نقدية، وتحليلية، لضبط إنتاج ما كان في تراثنا        

يـضاف  ). ١٢١(وتحديد الدالالت الفاعلة فيه   

فـي نقـد    ) ١٢٢"(الجهد التصويبي "إلى ذلك   

التفــسيرات الموروثــة فــي أمهــات كتبنــا 

  . يةالتاريخ

سوف تهيئ المناخ   " الجهود التأسيسية "إن هذه   

لالنطالق من فهم تاريخي ومفهومي مغـاير       "

، فالتراث سيخضع   )١٢٣"(لذات النص المطلق  

ــر    ــساب آخـ ــق حـ ــا لمنطـ   .هنـ

وبالنتيجة فإن المسألة كلها تنحصر في إعمال       
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مناهج رؤية مختلفة عن تلك التي أنـتج بهـا          

 عن  التراث وضمن خصائص تكوينية مختلفة    

فلسنا هنا نتمتع بعبقريـة وذكـاء     . خصائصهم

قد أنتجوا ضمن خصائـصهم     "أكبر، ولكن هم    

  ).١٢٤"(كما ننتج نحن ضمن خصائصنا

على أنـه   ) ١٢٥"(المقاربات"وبذلك يبدو فكر    

وليد تلفيقية جـاءت تحـت ضـغط الحداثـة          

فالليبرالي اإلسالمي  ). ١٢٦(والتحديث الغربي 

لية والعالميـة،   موزع بين بنيتين فكريتين المح    

يقوم غالباً تزوير الحقيقة الدينية تحت تـأثير        

القيم التي رضي بها العالم الحديث، وهو مـا         

سيؤدي في النهاية إلى تفريغ واعـي للـنص         

  !الديني لصالح رغبات العالم المعاصر

  :ويمكن القول أذاً

أنه حين يعاد قراءة النص القرآنـي، وإنتـاج         

 الـذي حملـه     مفاهيمه ضمن األسلوب الجديد   

 -كما سبق -تاريخنا المعاصر، والذي يختلف     

جذرياً عن األسلوب التاريخي السابق، فعندئـذ       

  .نكون قـد بـدأنا التجديـد بـشكل حقيقـي          

 رؤية أكثر شموالً وعمقاً فهـو       -هنا-فالتجديد  

إسـالمية المعرفـة   "يستوعب تماماً مـشروع   

وإن كانـت   " وإصالح مناهج الفكر اإلسالمي   

وانطالقـاً  . تجزيئية واألول كلية  رؤية األخير   

من هذه القرابة كان مـن الطبيعـي أن يهـتم           

وهـو  . بـه " المعهد العالمي للفكر اإلسالمي   "

بكل ما تحمل هـذه     -" فوق العادة "اهتمام يبدو   

 لكون المشروع التجديـدي     -الكلمة من ظالل  

قاعدة أساسية نحتاج إليها في بناء إسالمية       "هذا  

الـذي  ) ١٢٧(علـواني الحسب تعبير   " المعرفة

يشكل إضافة إلى مدرسة إسـالمية      "يرى أنه   

وتأتي األهمية القصوى فـي     ) ١٢٨"(المعرفة

اكتشافه لعمـق األزمـة الحـضارية وبنائـه         

تقوم على جمع   ) ١٢٩"(منهجية معرفية قرآنية  "

  .وتوحيد القراءتين

وبعد ذلك ليس غريباً أن نجد رؤية العلواني قد         

القاسم إن لـم تبـد      بدت متقاربة جداً من أبي      

أبعاد غائبة عـن    (مطابقة، خصوصاً في كتابه     

ــالمية   ــات اإلس ــات الحرك ــر وممارس فك

إلــى درجــة اســتخدام ) ١٣٠) (المعاصــرة

  .المصطلحات نفسها

أمر " إنسان معاصر "ويبدو لنا أن التحدث عن      

مبالغ فيه، بل نتشكك في صالحية هذا التعبير        

قبله ولكننا ومن جهة أخرى سوف ن     . وواقعيته

بتحفظ شديد على اعتباره مصطلح يحمل شحنة 

تشير إلى منجزات العقل البشري في أنـساق        

ــة ــة المختلفــــــ   .المعرفــــــ

ــث   ــار باح ــن اعتب ــدين ويمك ــال ال جم

وآخـرون غيـره مـن هـذه        ) ١٣١(العلوي

  .المجموعة

  :الخالصة

 ركزت السلفية اإلحيائية علـى الرصـيد        -١

الرمزي فتعاملت بحالة نفسية متـشنجة، ممـا        

عل خطابها مشبعاً باالتهام، وذهينتها مصابة      ج

بالتفكير التآمري تجاه كل مـن يتبنـى مبـدأ          

التجديد في غير مفهومه التراثي، يتساوى في       

ذلك اإلسالمي وغير اإلسالمي، وتعاملت مـع       

المستجدات والعصر بهدي التـراث ومظلـة       

  .التاريخ
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وجاءت مقاربة التجديد بــاالجتهاد الفقهـي،       

لسلفية اإلحيائية بعداً جديداً هـو      يف إلى ا  ضلت

االجتهاد لكنه جائر عنواناً محدود المجال بمـا        

مـستجدات  "يشبه اإلطار الفقهي فهو لمواجهة      

انطالقاً من الـنص نفـسه مباشـرة        " العصر

مستفيداً من فهـوم التـراث وربمـا يكتفـي          

وهكذا يظهر االتجاه هنـا     !. بنصوص التراث 

ة أكثر تطـوراً    مستبطناً اإلحيائية، ولكن بصيغ   

  .ممــا كانــت عليــه فــي الــسابق    

في مقاربـة   ) االجتهاد المفتوح ( أما اتجاه    -٢

التجديد فقد فرق بين الثوابت والمتغيرات وفتح       

االجتهاد بمفهومه العـام المـؤطّر بمقاصـد        

التشريع نقداً للتراث واستنباطاً من النص وهنا       

تظهر الشمولية لكنها تنعكس علـى التجديـد        

  .في الوقت نفسهبالضبابية 

إسـالمية المعرفـة وإصـالح      ( أما اتجاه    -٣

فهو يستفيد مما سبق ويحدد مبدأ      ) مناهج الفكر 

التغيير ابتداءاً من أدواته المنهجية فينظر إلـى        

األزمة التي وقعت فيها األمة على أنها قامـت         

في ظل المنهج التقليدي التاريخي وبسبب حالة       

ستالب الذي  االستالب للغرب المتفوق، هذا اال    

تولد عن اإلحجام فـي التعامـل مـع اإلرث          

اإلنساني المعرفي نقالً وإنتاجاً برؤيـة القـيم        

  .اإلسالمية

يشكل االتجاه السابق رؤية محليـة للمـشكلة،        

ولذلك جاءت بصورة تجزيئية تفـصل بـين        

  ). إسالمية المعرفـة  (، و )إصالح مناهج الفكر  (

ؤية  تتصل هذه الرؤية السابقة لألزمة بالر      -٤

المطروحة هنا، والتي تنطلق من خـصائص       

ولكن مـن منظـور     ) المعاصر(اإلنسان نفسه   

عالمي يكتشف في المحـصلة الفـارق بـين         

المنظومة المحلية الحالية والمنظومة العالميـة      

التي فرضها اإلنسان األوربـي، باعتبـار أن        

حضارته هي خالصة الحـضارات، ونتـاج       

 مفهـوم   التجارب اإلنسانية، ومن ثـم يتحـدد      

بناء على رؤية شمولية تلتقي بالنهاية      " التجديد"

علـى أنهـا الزم     " إصالح مناهج الفكـر   "مع  

وتتكشف عن  " إسالمية المعرفة "ضروري لـ   

تصور لمنهجية التعامل مع النص اإللهي على       

  .أساس أنه المعادل الموضوعي للكون

ونحن هنا نتبنى هذه الرؤيـة حـول خـصائص          

ان العالميـة الـذي جمـع       اإلنسان المعاصر، إنس  

خالصة التجارب اإلنسانية، وخصوصاً اإلسالمية،     

حيث انفتح العقل على مصراعيه، ليلج باحثاً فـي         

  .كل شيء

كمفهوم نتبناه  " للتجديد"وهكذا نخلص إلى تحديد     

ــول  ــة نقــ ــر دقــ ــصورة أكثــ   :بــ

ينطلق من بنيـة فكريـة      " التجديد" بما أن    : أوالً -

ضافة معرفية بالنسبة   إ" لزوماً"جديدة، فهو يتطلب    

، أو  "نقـدي "للمنظومة القديمة، تظهر إما بـشكل       

لمناهج بحـث وفهـوم الـنص اإللهـي      " تركيبي"

ــساني  ــي اإلنــــ   .واإلرث المعرفــــ

الذي يعبر عن انتقال نهضوي     " التجديد ": وثانياً -

) حالة(تاريخي إسالمي، يعبر في الوقت ذاته عن        

أن لم يكن ليشهدها الماضي العربـي، وال يمكـن          

يعرفها الغرب الحديث في بناء المنظومة الفكريـة        

اإلسالمية، هي شروط تفجر لها امكاناتها وقدراتها       

" الحداثة"في السيطرة على العصر، فهي أشبه بـ        

تحول تاريخي إال أن لكـل      ) حالة(من حيث أنها    

منهما شروطه التاريخية الخاصة، ومن ثم فالمقابلة       
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اإلسـالمي،  " يـد التجد"التي يجريها البعض بـين      

  .تبدو مقابلـة غيـر ممكنـة      ) الحداثة(والتحديث  

-----------------------  
 العظيم آبادي، أبي الطيب محمد شمس الحـق،         -) ١(

، عون المعبود شرح سنن أبـي داود،        )هـ١٣٢٩ت  (

ــة ،ط ــب العلمي ــروت، دار الكت ، ٦، ج١٩٩٥، ٢بي

  .٢٦٣ص

ــسقالني،  -) ٢( ــدين الع ــهاب ال ــر ش ــن حج           اب

، توالي التأسيس لمعـالي محمـد ابـن         )هـ٨٥٢ت  (

إدريس، تحقيق عبد اهللا القاضي، بيروت، دار الكتـب         

  .٤٨، ص١٩٨٦، ١العلميــــــــــــة، ط

  .٤٩ن، ص. م -) ٣(

  .٣٢٠، ص ١١األصول، ج  ابن األثير، جامع     -) ١٤( 

 السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي         -) ١٥(

، الرد على من أخلد إلـى       )هـ٩١١(بكر بن محمد ت     

األرض وجهل أن االجتهاد في كل عـصر فـرض،          

، حيـث   ٧٩ت، ص .القاهرة، مكتبة الثقافية الدينيـة، د     

لكن الذي ينبغي أن يكون المبعوث علـى رأس         : "قال

 مشاراً إليه في كل فـن مـن هـذه           المائة رجالً واحداً  

  ".الفنون وهو المجتهد

، ٦ العظيم آبادي، أبي الطيب، عون المعبود، ج       -) ٤(

  .٢٦٥ص

  .٢٦٤ن، ص. م-) ٥(

ت ( ابن األثير، المبارك بن محمـد الجـزري          -) ٦(

امع األصول ألحاديث الرسول، تحقيـق      ، ج )هـ٦٠٦

، ٢عبد القادر األرنـاؤوط، بيـروت، دار الفكـر، ط         

  .٣٢١، ص١١، ج١٩٨٣

  .٣٢٢ن، ص. م-) ٧(

  .٣٢١ن، ص. م-) ٨(

 العسقالني، شهاب الدين بـن حجـر، تـوالي          -) ٩(

: ، وذكر العسقالني أن الحـاكم قـال       ٤٨التأسيس، ص 

غيـر  سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقـول          "

سمعت شيخاً من أهل العلم يقول ألبي العباس بن         : مرة

أبشر أيها القاضي فإن اهللا من على المـسلمين         : سريج

بعمر بن عبد العزيز على رأس المائة فأظهر كل سنة          

وأمات كل بدعة، ومن اهللا على رأس المائتين بالشافعي         

حتى أظهر السنة، وأخفى البدعة، ومن اهللا على رأس         

، وهو مستمد من تفسير اإلمـام       ٤٩ص" ثمائة بك الثال

ــه    ــد ب ــب العه ــو قري ــذكور، فه ــد الم   .أحم

  .٢٦٤، ص ٦ العظيم آبادي، عون المعبود، ج     -) ١٠(

  .٢٦٤ن، ص. م-) ١١(

  .٢٦٤ن، ص. م-) ١٢(

، فيض )هـ١٠٣١ت  ( المناوي، عبد الرؤوف     -) ١٣(

القدير شرح الجامع الصغير، بيروت، دار المعرفـة،        

، ونسب الكالم إلى ابـن      ٢٨٢، ص ٢، ج ١٩٧٢،  ٢ط

  .كثير

تحفة المهتدين بأخبار   :  والتي أطلق عليها اسم    -) ١٦(

التنبئة بمن يبعثـه    (المجددين، ولعلها جزء من رسالته      

، والتي اعتمدها أمـين الخـولي       )اهللا على رأس المائة   

بشكل أساسي مع رسالة أخرى لبعض المحدثين فـي         

  .١٩٦٣" ون فـــي اإلســـالمالمجـــدد"كتابـــه 

منـا  : " البيت الخامس من القصيدة، وصـدره      -) ١٧(

العظيم آبادي، عـون    : ، انظر ...."عليها عالماً يجدد    

  .٢٦٥، ص٦المعبود، ج

بـين الـسنة    :  طحان، محمود، مفهوم التجديد    -) ١٨(

النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين، الكويت، مكتبـة       

ــراث، ط   .١،٤، ص١٩٨٤، ٢دار التــــــــ

  .٢٦٢، ص ٦ العظيم آبادي، عون المعبود، ج     -) ١٩(

  .٢٦٢، ص٦ن، ج. م-) ٢٠(

  .٢٦٢، ص٦ن،ج. م-) ٢١(

 االتجاه  - في سياق البحث كله      -نقصد بالحداثي   ) ٢٢(

الذي يرى ضـرورة تقليـد أوروبـا فـي مـسيرتها            
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النهضوية، ومعاملة التراث الثقافي والفكري بمنطـق       

  . جزء من التراث   القطيعة الكلية، واعتبار الدين ضمناً    

 السيد، رضوان، سياسيات اإلسالم المعاصر،      -) ٢٣(

  .١٧١ ، ص١٩٩٧، ١بيروت، دار الكتاب العربي، ط

تحريـر  : " يعرف محمد عبده اإلصالح بقوله     -) ٢٤(

الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف هذه          

األمة قبل ظهور الخالف، والرجوع في كسب معارفه        

ها األولى، واعتباره ضمن مـوازين العقـل        إلى ينابيع 

البشري التي وضعها اهللا لترد من شططه وتقلل مـن          

خلطه وخبطه، لتتم كلمة اهللا في حفـظ نظـام العـالم            

، وهذا التعريف قابــل لتـأويالت متعـددة         "اإلنساني

واعتباره ضمن مـوازين    "خصوصاً فيما يتعلق بعبارة     

االعتبـار  فيما يخص كيفيـة هـذا       ..." العقل البشري 

وحدوده، ولهذا استوعب التعريف السابق تلفيقيتة التي       

تظهر في رسالة التوحيد، وتفسيره تحت ضغط وتأثير        

الحداثة األوربية، وعلى خالف ما أسماه عمـارة بــ          

يمكن تسمية اإلصالحية لـدى محمـد       " السلفية العقلية "

والعقالنية هنا بمعناهـا    " ( العقالنية -السلفية  "عبده بـ   

عمـارة، محمـد، تجديـد الفكـر        : انظر) (نويريالت

اإلسالمي عند محمد عبده ومدرسته، القاهرة، كتـاب        

ــدد،   ــالل الع   ).٦٩، ٤٠، ص١٩٨٠ ١، ط٣٦٠اله

ماضي أم  :  البطل، محمود، حداثة محمد عبده     -) ٢٥(

ضمن إشكاليات الفكر اإلسالمي المعاصـر،      (مستقبل؟  

 ، مالطا، مركز دراسات العـالم اإلسـالمي       )٢٣١ص

ــالمي  (٢٤٩، ص ١٩٩١، ١ط ــر اإلس ــسلة الفك سل

، ونقصد بالتوفيقية جمع أفكـار ال تقبـل         )١المعاصر،

الجمع في منظومة واحدة بحيث ال يمكنهـا أن تـشكل      

ــضة  ــصورة متناق ــر ب ــكة، أو تظه ــة متماس   .بني

 عبد الرازق، أحمـد محمـد جـاد، فلـسفة           -) ٢٦(

المشروع الحضاري بين اإلحياء اإلسالمي والتحـديث       

ربي، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،        الغ

ــائل  (٦٠٨، ص٢، ج١٩٩٥، ١ط ــسلة الرسـ سلـ

  ).١٦الجامعية، 

  .٢٠٨، ص٢ن، ج. م-) ٢٧(

 حسين، طه، أدبنا الحديث ماله ومـا عليـه،          -) ٢٨(

وهو مـن   (،  ٢٦٢،  ٢٥٩، ص ١٦األعمال الكاملة، ج  

حديث إذاعي ألقي في إذاعة القاهرة ثـم نـشر بعـد            

الخطيـب، محمـد كامـل، القـديم        : قالً عن ، ن )وفاته

، ١، ج ١٩٨٩،  ١والجديد، دمـشق، وزارة الثقافـة، ط      

  .٥٢٥ص

 البهي، محمد، الفكر اإلسالمي الحديث وصلته       -) ٢٩(

. ١٧٢،ص١٩٦٠،  ٢باالستعمار، القاهرة، دار القلم، ط    

الـسنة  . مرامي التجديد، مجلة الحـديث    ...) سامي(و

نقالً عـن   (،  )١٢/١٩٢٩ (٧-٦ العددان   ١٩٢٩الثالثة  

ــل، ج ــد كام ــب، محم ). س.م(، ٣٢٧، ص١الخطي

  : وأيضاً

يسألني : "حيث يقول ) ١٩٣٣-١٨٦٧( بركات، داوود   

رأيي فيما أطلق   " الجديد"زميلي وحريفي صاحب مجلة     

وأرادوا منـه   " التجديد"عليه جماعة من المفكرين كلمة      

على ما وصل إلى علمي إدخال الحضارة الحديثة على         

فــي مجلــة الجديــد، عــدد .." لقديمــةالحــضارة ا

  ).أيضاً نقـالً عـن المـصدر نفـسه        (،  )١/١٩٢٨(٧

 البهي، محمد، الفكـر اإلسـالمي الحـديث،         -) ٣٠(

، وعبد الرازق، أحمد محمـد جـاد، فلـسفة          ١٧٢ص

  .١٤٣، ص١المـــــــــــــــشروع، ج

  .١٦٥-١٦٤ السيد، رضوان، سياسـيات، ص     -) ٣١(

لفكر  سيد أحمد، رفعت، إشكالية الوطنية في ا       -) ٣٢(

اإلسالمي المعاصـر مـع التركيـز علـى النمـوذج           

ضمن إشكاليات الفكر اإلسالمي    (،  ٢٦٤المصري، ص 

، وغليون، برهان ، فلسفة     "س.م(،  ٢٥١المعاصر، ص 

، ضمن االجتهاد والتجديـد     ٧٨التجديد اإلسالمي، ص  

في الفكر اإلسالمي المعاصر، مالطا ، مركز دراسات        

ــالم اإلســالمي، ط ــس( ، ١٩٩١، ١الع ــر سل لة الفك

ــر،  ــالمي المعاصــــــ   ).٢اإلســــــ

 الغزاوي، قيس خزعـل، الفكـر اإلسـالمي         -) ٣٣(
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نظرات في مساره وقضاياه، بيـروت، دار       : المعاصر

انتقل رضـا إلـى     " ،   ٨٦، ص ١٩٩٢،  ١الرازي، ط 

 الـذي   ١٩١٢حزب الالمركزية اإلدارية العثمانية عام      

اشترك في تأسيسه بالتعاون مع شبلي شميل واسـكندر         

ير جريديني، حقي العظم، ومحـب الـدين        عمون، سم 

  "!.الخطيب

  ).س.م (١٦٤ الـــسيد، رضـــوان، ص -) ٣٤(

وخَلْعِ السلطان عبـد الحميـد       "١٦٤ن، ص . م -) ٣٥(

ــاريس     ــي بب ــؤتمر العرب ــي الم ــاني ف   "!.الث

  .١٦٥ن، ص. م-) ٣٦(

  .٣٢ن، ص. م-) ٣٧(

  .١٦٥ن، ص.م-) ٣٨(

  .١٦٥ن، ص.م-) ٣٩(

ــرازق، ج-) ٤٠( ــد الـ   ).س.م (٩٥٣، ص٢ عبـ

 رضا، رشيد، التجديد والتجدد والمجـددون،       -) ٤١(

الخطيـب  : نقالً عن (،  )٣١/١٩٣١(١٠،  )مجلة(المنار  

ــل، ج  ــد كامـــ   ".س.م (٥١٨، ص١محمـــ

  ).س.م (١٦٥ الـــسيد، رضـــوان، ص -) ٤٢(

وبعد هذا التحول خـرج مـن       . ٤٢ن، ص . م -) ٤٣(

عباءة رشيد رضا حركة اإلخوان المسلمون اإلحيائيـة        

حيـث  . فية وانتهت فيما بعد إلى سياسية     التي بدأت ثقا  

تأثر به حسن البنا الذي حضر دروسه وقام بحركتـه          

إعـادة الخالفـة    "المعروفه، ثم بلورها تحت عنـوان       

، حـسب تعبيـر     ١٩٣٩عام  " وإقامة الدولة اإلسالمية  

أحد أبرز قياديي اإلخوان، وصارت     -مصطفى مشهور   

 األم لكـل الحركـات      -فيمـا بعـد   -حركة اإلخوان   

، فتـأثر   -وفي المنطقة العربية على األقل    -اإلسالمية  

بها حزب التحرير، وخرجت جماعات العنف المـسلح        

، متأثرة بآراء اإلخوان، فقد تأثر      ١٩٧٤بداية من عام    

مؤسـس حـزب    -تقي الدين النبهـاني الفلـسطيني       

 ببعض اإلخوانيين، فتحـول مـن تلفيقيـة         -التحرير

لـى اإلسـالمية    متأرجحة بين القومية واإلسـالمية إ     

دكتـوراه فـي    (ونشير إلى أن صالح سرية      . الخالصة

ربما كان إخوانياً، لكنه كان تحريريـاً بكـل         ) التربية

، الذي فجـر    ١٩٧٤تأكيد، ثم أسس تنظيم الجهاد عام       

  .العنف المسلح

 اعتناؤه في   -هنا-ومما له داللته بالنسبة لرشيد رضا       

ي، الـذي   هذه الفترة بكتاب االعتصام لإلمام الـشاطب      

، في حين عنى شيخه عبـده       "السنّة والبدعة "يبحث في   

، ففـي الموافقـات     )الموافقات(بكتاب الشاطبي اآلخر    

، فـي   "مقاصد الشريعة "يركز الشاطبي على موضوعه     

. حين يركز في االعتصام على مبحث الهوية الذاتيـة        

 ٩٥٤، ص ٢عبد الرازق، أحمد محمد جـاد ج      : انظر(

كـر اإلسـالمي المعاصـر      وشفيق، منير، الف  ) س.م(

حزب التحرير،  . ، وجزماتي، حسام  ٢٣والتحديات، ص 

مصائر األحزاب  : بحث مقدم لموسوعة   (١٠-٦،٩ص

السياسية في الوطن العربي والتي يشرف عليها المركز        

) ١٩٩٨ دمـشق    -العربي للدراسـات االسـتراتيجية      

  ).س.م (٤٢،٦٥والـــــسيد، رضـــــوان، ص

ـ       -) ٤٤( سين هيكـل،    من أمثال طه حسين ومحمد ح

  ).س.م (١،١٤٤انظر عبد الرازق، محمد أحمد جـاد        

 هنا نستخدم مفهوم الجابري عن السلفية التـي        -) ٤٥(

تعني مالحقة النموذج والقياس عليه والنمـوذج هنـا         

بالنسبة للتراثي هو القرون األولى وبالنسبة للحداثي هو        

  .التاريخ األوربي، وعصر التنوير

في مقـال له في    ) الخوليأمين  ( ودعـا إليه    -) ٤٦(

التجديد في  ( تـحت عنوان    ١٩٣٣مجلة الرسالة عـام    

أعيـد  ) ٢/١ (١٣، عدد )مجلة(الرسالة  : انظر) (الدين

طبعها بإشراف محمد يوسف نجم بيروت، دار صادر،        

ولكن لـم يـتم     . ١٣ص١٩٨٥الكويت، شركة النور،    

ــذاك ــه آنـــــــــ   .تداولـــــــــ

 ترجمـة،   تجديد التفكير الديني،  .  إقبال، محمد  -) ٤٧(

عباس محمود، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنـشر،        

هي ترجمة عبـاس محمـود للكلمـة     " التجديد"وكلمة  (
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ــة  ، ١٩٦٨، ٢ت، ط.، د)Reconstructionاالنكليزي

  .٢٠٦ص

 الصعيدي، عبد المتعـال، القـاهرة، مكتبـة         -) ٤٨(

  .٧،ص      ١٩٥٥،      ١اآلداب، ط     

  .٧،٨ن، ص. م-) ٤٩(

عـن فكـرة المهـدي       كبديل   ٥٨٦ن، ص . م -) ٥٠(

وإنه ليجب على المسلمين بعد هذا أن يزيلوا        "المنتظر،  

من نفوسهم فكرة المهدي المنتظر، وأن يضعوا بـدلها         

، "لينهض بهم في هـذا الزمـان     . فكرة المجدد المنتظر  

المجدد (، و )المهدي المنتظر (وكال الفكرتين   . ٥٨٩ص

المخلّص (، مبني على منطق تفكير واحد هو        )المنتظر

  ).منتظرال

والتاريخ شاهد على أن اإلصـالح      "،  ٢١٩ ص -) ٥١(

 والكالم يأتي في سياق نقد      ٢٢٠ص" ال يتم إال بالثورة   

المنهج الذي اتبعه المراغي شيخ األزهر في اإلصالح،        

  .وهو التدرج البطيء 

محنة الثقافـة   :  غليون، برهان، اغتيال العقل    -) ٥٢(

   .٨،ص١٩٩٠،  ٢العربية، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط    

كتعبيـر عـن التغييـر، جـاء        " التجديد" ألن   -) ٥٣(

" التجديد"ضرورة فرضت نفسها، ولم يكن الحديث عن        

  !.مجـــرد اســـتنباط مـــن الـــنص النبـــوي

  ).س.م (١٦٦ السيد،ص-) ٥٤(

  .٥٦ن،ص. م-) ٥٥(

  ).س.م (٥١٩ رضا،ص-) ٥٦(

، والرافعي، مصطفى صـادق،     ٥٢٠ن،ص. م -) ٥٧(

بين الجديد والقديم، الـذي     المعركة  : تحت راية القرآن  

إسقاط البدعة الجديدة التي يريـد      : "يهدف في كتابه إلى   

بيـروت،  "! دعاتها تجديد الدين واللغة والشمس والقمر     

  .١٠،ص ١٩٧٤، ٧دار الكتاب العربي، ط

 صبري، مصطفى، موقف العقل والعلم والعالم       -) ٥٨(

- ١٣٣،ص١من رب العالمين وعبـاده المرسـلين ج       

نهضة اإلصالحية المنسوبة إلـى الـشيخ       أما ال  "١٣٤

محمد عبده، فخالصته أنه زعزع األزهر عن جمـوده         

على الدين، فقرب كثيراً من األزهريين إلى الالدينيين        

خطوات، ولم يقرب الالدينيين إلى الدين خطوة وهـو         

الذي أدخل الماسونية في األزهر بواسطة شيخه جمال        

 قاسم أمين علـى     الدين األفغاني كما أنه هو الذي شجع      

فما هي إذن حقيقة موقف     : "، ثم يتساءل  "ترويج السفور 

الشيخ من الدين؟ هل هو صـديقه الـساهر أو عـدوه            

الماكر؟ وما سر إصرار األقالم العصرية على إكباره        

مومئاً بذلك إلـى تـآمره      " وإعالء منزلته بين العلماء؟   

، ١٩٥٠،  ١بيروت، المكتبة اإلسالمية ،ط   (على الدين،   

  ).١٤٣ص

 البوطي، محمد سعيد رمضان، حوار حـول        -) ٥٩(

، ٤مشكالت حضارية، بيروت، مؤسـسة الرسـالة، ط       

وهذه مـشكالتنا،   : ، وانظر كتابه  ٣٨-٣٤، ص ١٩٩٠

حيث يتهم عبده وعموم المدرسة اإلصالحية بالتآمر مع        

، ٢، دمشق، مكتبة الفـارابي، ط     !االستعمار على الدين  

  .٣٨-٣٧، ص١٩٩٤

، جمال، تجديد الفكر اإلسالمي،      انظر سلطان  -) ٦٠(

، وعمر، أمين حسن، التجديـد      ١٩٨٦،  ١الرياض، ط 

اإلســالمي والعلمــانيون الجــدد، صــحيفة ألــوان، 

وظـاهرة  : "، إذ يقول األخير مـثالً     )١٩٨٤(،٣٠عدد

اإلسالميون الجدد، أو العلمانيون الجـدد إذا أردنـا أن          

نسمي  المسميات بأسمائها، لم تنبت في الهـواء ولـم           

نشأ في فراغ، بل هي إحدى ردات فعل الفكر القومي          ت

العلماني بإزاء ظاهرة الـصحوة اإلسـالمية، فاتجـاه         

الرفض والقمع والمصادرة واكبه اتجـاه آخـر أكثـر          

نقالً عن حاج حمد، محمد أبو القاسم ،        ..."!. (عقالنية

، ٢العالمية اإلسالمية الثانية، بيروت، دار ابن حزم، ط       

ود الطحان، الذي يعتبر مـثالً  ومحم).،ج ، ص  ١٩٩٦

أن بعض المنحرفين يبث أفكار غريبة عـن اإلسـالم          

وأحكامه، لم يقل بها أحٌد من أئمة المسلمين من سـلف           

األمة وخلفها زاعمين أنها من اإلسالم مستغلين اسـم         
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التجديد الوارد في السنة النبوية، وما أفكـارهم هـذه          

وتخريـب  بتجديد، وإنما هي تهديم ألحكـام اإلسـالم         

لقواعده وأصوله وتشويش ألفكار المسلمين وتطويـٌع       

لإلسالم ونظمه كي يتقبل األنظمة الدخيلة باسم اإلسالم        

أنها دعوة لهدم اإلسـالم والتفلـت مـن         (...) الجديد  

أحكامه ونظمه والثورة على تراثه الفقهي لكن بـدون         

مواجهة التيار اإلسالمي ومعاداته، وإنما بالمشي معـه        

وهكـذا بثـوا    "،  )١ص" (وس إسالمي جديـد   لكن بلب 

مجلـة المـسلم    "أفكارهم هذه في مجلة أطلقوا عليهـا        

حتى وصل األمر ببعضهم أن سمى فكرتهم       " المعاصر

، ولكن دعوتهم هذه    "اليسار اإلسالمي "أو دعوتهم باسم    

، ولينتهي إلـى    ..."لم تلق رواجاً، ولم يكترث بها أحد      

واتهـم  ! ت مجهولة نتيجة أن هذه المجلة تمول من جها      

تمارس سلوك المغالطة واصـطياد     "دعوة التجديد أنها    

" للتفلـت وعـدم المحافظـة     "، وتدعو   )٩ص" (الرعاع

تريد التفلت من الـدين     "، فهي دعوة منحرفة     )٢٠ص(

اإلسالمي وتطويع أحكامه لتوافق ما يريـده الحكـام،         

مستغلة اسم التجديد، والحقيقة أنها دعوة إلى الهـدم ال          

  ).س.م) (٣٣(ص" تجديدإلى ال

وقريباً من هذا يتخذ البوطي موقفه من التجديد حيـث          

ـ !يرى فيه كيداً للدين وتآمراً عليه الدين       اإلسالم ال  "، ف

ألنه ليس فكرة إنسانية بل هـو       " وال يتجدد (..) يجدد  

منهج إلهي، يبعث على التجدد في حيـاة المـسلمين،          

لـسنه  ، ا ١٤٧حوار صحفي، صحيفة المستقلة، العدد      

  .٨، ص١٩٩٧الثالثة 

ــامش  -) ٦١( ــر هـــ   .٦، ص)٢٤( انظـــ

، ويرى  )س.م (٧ الصعيدي، عبد المتعال، ص    -) ٦٢(

، أن  ١١س، ص .محمد عمارة تجديد الفكر اإلسالمي،م    

" التطـور "أو مصطلح   " التغيير"التجديد يعني أكثر من     

حيث ال يستلزم ارتباط الجديد بالقديم وارتباط بـالنص         

  .وتقيد به

صد بالتراث هنا فهوم النص وليس الـنص        نق-) ٦٣(

نفسه الذي هو وحي إلهي،وعنـدما نطلـق مـصطلح          

  .التراث فإنما نعني به التـراث اإلسـالمي حـصراً         

، )س.م (٣٣٥، ص ٢ حاج حمد، أبو القاسم، ج     -) ٦٤(

  ).س.م (٢٣١والبطـــــل، محمـــــود، ص 

، ٥٩ انظر على سبيل المثـال سـلطان، ص        -) ٦٥(

، والطحـان،   ٣٧، ص ن، والبوطي، وهذه مـشكانتا    .م

  . ن، وغيـــــــــره.محمـــــــــود، م

المراد بتجديد الدين إزالة    : " كمثال أيضاً يقول   -) ٦٦(

ما قد تراكم عليه في تلك المـدة مـن غبـار البـدع              

والتزايدات وتنقيته من مخلفـات العـابثين والمبـدلين         

والمشوهين حتى يعود إلى فحوى الجديد، ويتجلى عليه        

ن، .م"  أنـس النبـوة    ألق الوحي وينبعث فيه من جديد     

  .٣٧ص

س، وقد سبق لنا    . ، م  ٣،٤ انظر الطحان، ص     -) ٦٧(

  . ٦أن اشــــرنا إليــــه فــــي الــــصفحة 

، )١٧٦(، ص )٢٠٧-٢٠٦( إقبال، محمد، ص   -) ٦٨(

وقد ثبتت أقدامها وبسط فـي      "، وفكرة االجتهاد    )س.م(

آفاقها آراء فلسفية حديثة، كانت تفعل فعلها منذ زمـان          

... ني والسياسي للشعب التركـي    طويل في التفكير الدي   

وإذا كانت نهضة اإلسالم أمراً واقعاً، وأنا أعتقد أنهـا          

أمر واقع فال بد لنا من أن نفعل يوماً ما فعله التـرك،             

فنعيد النظر في تراثنا العقلي، فـإذا لـم نـستطع أن            

نضيف جديداً إلى التفكير اإلسالمي العام فقد نوفق عن         

 في كـبح جمـاح حركـة        طريق النقد المحافظ السديد   

التحلل من الدين التي تنتـشر بـسرعة فـي العـالم            

أثـر  "وإنه ليتجلى في التجربـة التركيـة        " اإلسالمي

" االجتهاد في التفكير والنشاط فـي العـصر الحـديث         

يبدو إقبال معجباً بالنهضة التركية وهو ما       ) ١٧٦(ص

ال يمكن تفسيره بسهولة فإقبال ينظر إلى القرآن علـى          

وجوب الجمع بين الدين والدولة، بـين       ] كذا[ى  ير"أنه  

، يظهر  )١٩١(ص" األخالق والسياسة في تنزيل واحد    

) ١٩٤(بمظهر التوفيقي حين يرى تطور الشريعة ص      
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وعلى سبيل المثال حاول تبرير المساواة في الطـالق         

واالنفصال والمواريث بين الرجل والمرأة من األمور       

 هـذا الموقـف     الممكنة في الشريعة، ونحن نرى فـي      

  !.نـــزوع نحـــو علمنـــة الدولـــة والـــدين

وجدير باإلشارة هنا إدراك إقبـال لخطـورة التجديـد          

إننا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير      : "ومزالقه إذ يقول  

الفكر في اإلسالم الحديث، ولكن ينبغي لنـا أن نقـرر           

أيضاً أن لحظة ظهور األفكار الحرة في اإلسالم هـي          

خه، فحرية الفكر من شـأنها أن       أدقُّ اللحظات في تاري   

تنزع إلى أن تكون من عوامل االنحالل، أضف إلـى          

هذا أن زعماء اإلصالح فـي الـدين والـسياسة قـد            

يجاوزون في تحمسهم لتحرير الفكر الحدود الصحيحة       

" لإلصالح إذا انعدم ما يكبح جمـاح حميـتهم الفتيـة          

  ).١٨٧(ص

ــددون، ص-) ٦٩( ــصعيدي، المجـ   ).س.م (٧ الـ

 الخولي، أمـين، المجـددون فـي اإلسـالم،          - )٧٠(

، األعمال الكاملة، القاهرة ، الهيئة المـصرية        )١٩٦٣(

ــاب،   .٦٢، ٣٢، ص١٩٩٢للكتـــــــــــ

 القرضاوي، يوسف، لقاءات وحوارات حـول       -) ٧١(

، ١قضايا اإلسالم والعصر، القاهرة، مكتبة وهبـة ، ط        

  .٨٥، ص                   ١٩٩٢

  .٨٥ن، ص. م-) ٧٢(

  .٨٦ن، ص. م-) ٧٣( 

د حسنة، عمر، رؤية في التغيير، بيروت،        عبي -) ٧٤(

، حيـث   ٣٧-٣٦، ص ١٩٩٤،  ١المكتب اإلسالمي، ط  

نوع من التكليف باستمرار التـصويب،      "يرى التجديد   

] يتركـز حـول   ... [وتقويم االنحراف وضبط المسيرة   

... إعادة المعايرة للواقع والتقويم له بقيم الكتاب والسنة       

يـات التغييـر    عودة إلى إعادة تحريك وتشغيل آل     ] و[

  ".االجتماعي والتعامل مع السنن الجارية

 شفيق، منير، أولويات أمام االجتهاد والتجديد،       -) ٧٥(

  .٦٦ص

 أبو المجد، أحمـد كمـال، رؤيـة إسـالمية           -) ٧٦(

، ٢إعالن مبادئ، القاهرة، دار الـشروق، ط      : معاصرة

  .،٤٤،٥٣، ص                 ١٩٩٢

 الدريني، محمـد فتحـي، منـاهج االجتهـاد       -) ٧٧(

ديد، في الفكر اإلسالم، ضـمن تجديـد الفكـر          والتج

سلـسلة الفكـر    (،  ١٩٩١،  ١ ط -اإلسالمي، مالطـا    

ــر،  ــالمي المعاصــ   ). س.م (٢٥، ص)٢اإلســ

 الترابي، حسن، تجديد الفكر اإلسالمي، جدة ،        -) ٧٨(

  ).س.م (١٧٦، ص١٩٨٧، ٢الدار السعودية للنشر، ط

  .٣٢ن، ص. م-) ٧٩(

ل تـسمية   وليس منوطاً برجل مـن الرجـا       "-) ٨٠(

..." المهدي إن كان صادقاً ونسميه الدجال إن كان كاذباً       

" مسؤولية الجماعة ألنها هي المـستخلفة     "ولكن التجديد   

  .٣٦ن، ص                     .م

  .١٣٤ن، ص. م-) ٨١(

  .١٢٥ن، ص. م-) ٨٢(

 عمارة، محمـد، أزمـة الفكـر اإلسـالمي          -) ٨٣(

سلسلة  (١٩٩٠المعاصر، القاهرة، دار الشرق األوسط،    

ــن   ــالم ديــ ــاةاإلســ   .٨٣، ص)٥/الحيــ

ــد  ٢١ن، ص. م-) ٨٤( ــارة أن التجدي ــرى عم  وي

وهذه المقابلة غير ممكنـة     ). ٢٠ص(والحداثة نقيضان   

باألساس ألن الحداثة تعبير عن حالة تغييـر مرتبطـة          

بشروط تاريخية وموضوعية خاصة متعلقة بـالغرب       

  .وهي مفارقـة جـذرياً لحالـة التغييـر اإلسـالمية          

يد الفكر اإلسـالمي عنـد       عمارة، محمد، تجد   -) ٨٥(

اإلمام المتنور  ). س.م (١١محمد عبده، ومدرسته، ص   

 ٤٥٤مجلــة  (العربــي  . والتجديــد باإلســالم  

  .٣٦،ص)١٢/١٩٩٦(

 أبو سليمان، عبد الحميد، أزمة العقل المسلم،        -) ٨٦(

فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، المعهد العـالمي       

  .٤٠، ص١٩٩٤، ٣للفكــــر اإلســــالمي، ط 

  .٤٠ن، ص. م-) ٨٧(
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:  العلواني، طه جابر، إصالح الفكر اإلسالمي      -) ٨٨(

مدخل إلى نظم الخطاب اإلسالمي المعاصر، فيرجينيا،       

، ١٩٩٥، ٣المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي، ط

  .٧٣-٧٢ص

) غـالف الكتـاب  ( أبو سليمان، عبد الحميـد    -) ٨٩(

  ).س.م(

ــابر، ص -) ٩٠( ــه ج ــواني، ط ). س.م (٦٧ العل

فـي  ) إصـالح (أن المؤلف استعمل كلمـة      والمالحظ  

  ".للتجديد"عنوان الكتاب ويتناولها في الكتاب كمرادف 

حـول  : ( وهو عنوان كتاب عماد الدين خليل      -) ٩١(

 ١٩٩١من إصدارات المعهد عام     ) تشكيل العقل المسلم  

وهي الطبعة الثالثة   ) ٦سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي،   (

د نشر للمرة األولـى     والمعدلة للكتاب، وكان الكتاب ق    

ثم أعـاد   . ١٩٨٣في قطر   " األمة"ضمن سلسلة كتاب    

االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمـات الطالبيـة فـي         

جاء على غالفـه أن هـذا       . ١٩٨٩الكويت نشره سنة    

تشخيص لما أصاب العقل المسلم ومـا صـده         "الكتاب  

عن المضي في الدرب إلى غايته، وبيان للمرض الذي         

إنه دعوة إلـى    ... عد التوهج واإلبداع  أدى إلى عقمه ب   

إعادة تشكيل عقل األمة اإلسالمية وبناء عالم أفكارهـا         

ــافي  ــسقها الثقــــ ــرميم نــــ   ".وتــــ

  ).س.م (٧٩-٧٦ العلواني، طـه جـابر، ص      -) ٩٢(

  .٧٠ن، ص. م-) ٩٣(

خطاب إسالمية المعرفـة    " يذكر العلواني أن     -) ٩٤(

 إلـى   كان واليزال يقابل بإنكار شديد، فال يكاد يـصل        

المخاطبين من خالل محاضرة أو مقالـة إال وترتفـع          

عشرات األصوات لتعتـرض علـى دمـج المعرفـة          

  ).٦٩ن، ص.م" (اإلســــــــــــــالمية

، العدد  )صحيفة( العلواني، طه جابر، المستقلة      -) ٩٥(

، حيث اعتبر العلواني أن هنـاك       ٩،ص١٩٩٦،   )٨٣(

  .خمسة أو ستة مذاهب في تفسيرها

 ١٦١-١٠٧الحميـد، ص   أبو سليمان، عبـد      -) ٩٦(

  ).س.م(

إصـالح  " حيث تم الدمج بينهمـا، وليـصبح         -) ٩٧(

فرع عن إسالمية المعرفـة أو      " مناهج الفكر اإلسالمي  

العمليـة للعمـل الميـداني      ) المعبر عن االستراتيجية  (

كما جاء في العنـوان الفرعـي لكتـاب         ) ورقة عمل (

ــالمي   ــر اإلس ــالح الفك ــواني إص   ).٢،ط١ط(العل

اني، طه، إسالمية المعرفة بين األمـس        العلو -) ٩٨(

ــوم، د ــة، ط.والي    .٣٨، ص١٩٩٥، ١ن، دار الهداي

  .٥ن، ص. م-) ٩٩(

  .٧ن، ص. م-) ١٠٠(

  .٨ن، ص. م-) ١٠١(

  .١٠ن، ص. م-) ١٠٢(

  .١٩ن، ص. م-) ١٠٣(

  .٢١ن، ص. م-) ١٠٤(

  .٢١ن، ص. م-) ١٠٥(

  .٢٣ن، ص. م-) ١٠٦(

مـع  ، إن بناء منهج للتعامـل       ٢٥ن، ص . م -) ١٠٧(

أي كمـصدر   -) المرجعية(السنة النبوية على مستوى     

 منبثق بالضرورة عن بنـاء مـنهج      -للتشريع والتأويل 

التاريخية (أما على مستوى    . للتعامل مع القرآن الكريم   

فإن ذلك منبثق عـن تطبيـق       ) االجتماعية والتشريعية 

بعد ..) االنثروبولوجية واالجتماعية و  (مناهج المعرفة   

وللباحث دراسـة تحليليـة     . رة األسلمة إدخالها في دائ  

طبيعـة أحكـام    ( أصولية في هذا السياق هو       -نقدية  

 تهدف لتفكيك البناء    ١٩٩٧) السنة المستقلة عن القرآن   

األصولي التقليدي واستكشاف البحث عن منهج جديـد        

  .للتعامل مع السنَّة

  .٣٠ن، ص. م-) ١٠٨(
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محاولـة تأويـل    :  فكر المقاربات يعنـي    -) ١٢٥( 

متعسف للموقف اإلسالمي لتقريبه من األفكـار التـي         

ويع اإلسالم لالنـسجام    فرضها الفكر الغربي بهدف تط    

مع المتطلبات العقالنية الغربية مع نهاياتهـا الفلـسفية         

وهي صورة فاضحة للموقف التوفيقي ويكون المقارب       

  .في موقف أشبه بالدفاع عن تهمة والتبرير للذنوب

 ٣٧٢، ص ١ حاج حمد، محمد أبو القاسم، ج      -) ١٠٩(

  ).س.م(

 الجابري، محمد عابد، الدين والدولة وتطبيق       -) ١١٠(

الشريعة، بيروت ، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،         

  .١٣٤، ص        ١٩٩٦،         ١ط

 ٣٧٤، ص ١ حاج حمد، محمد أبو القاسم، ج      -) ١١١(

  ).س.م(

الخطاب ( وتوالت السلسلة، عند الجابري في       -) ١١٢(

، ثم برهـان غليـون فـي        ١٩٨١) العربي المعاصر 

ــل اغ( ــال العقــ ــرهم١٩٨٦) تيــ   . وغيــ

  ).س.م(، ٣٦٩، ص١حـــاج حمـــد، ج ) ١١٣(

 ٧٣، ص ١ حاج حمد، محمد أبو القاسـم، ج       -) ١١٤(

  ).س.م(

  .٣٣٥، ص٢ن، ج. م-) ١١٥(

  .٣٨٧، ص٢ن، ج. م-) ١٢٦(

  .١٠، ص١ن، ج. م-) ١٢٧(

  .١٠، ص١ن،ج. م-) ١٢٨

  .١٤، ص١ن، ج. م-) ١٢٩(

 فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي،       - )١٣٠(

ــدها ٥٥، ص١٩٩٦، ١ط ــا بعــــ   . فمــــ

" التجديد" أستاذ بكلية اآلداب، فاس، يرى أن        -) ١٣١(

تجديد لمقوالت الفكر القديم وأطره     "الفكر اإلسالمي هو    

المعرفية، وإحداث تحول في أصوله الفلسفية ومبادئـه        

تاريخيـة  عمليـة   "التجديد  ) ١٣٠ص" (االبستمولوجية

إن قدرنا المعاصر يفرض علينا     ) "١٣٧ص" (ومتدرجة

أن نجمع في لحظة فكرية واحدة بين الماضي من جهة          

وبين متطلبات الحاضر وآفاق المستقبل من جهة أخرى        

وهو األمر الذي يقتضي تسامحاً فكرياً كبيراً وتفتحـاً         

مستوعباً لمنظومتين فكريتين مختلفتـين ومتكـاملتين       

وضع المالمح األولى لمنظومة فكريـة      وذلك في أفق    

وإن ) ١٤٠-١٣٩ص" (جديدة تنتسب إليها وتنسب إليها    

. لم تكن رؤيته بعد قد تكاملت كما يقول عـن نفـسه           

مالحظات أولية حول إشـكالية تجديـد الفكـر         : انظر

اإلسالمي، ضمن تجديد الفكر اإلسالمي، الدار البيضاء       

والريـاض،  بيروت، الرباط المركز الثقافي العربي،      -

، ١٩٨٩،  ١مؤسسة الملك عبد العزيـز آل سـعود، ط        

  . ١٢٧ص

 حاج حمد، محمد أبـو القاسـم، الحركـات          -) ١١٦(

الدينية واإلشكالية المعرفية وعالمية الثقافة المعاصرة،      

، ٦٥عاصـر، ص  ضمن إشكاليات الفكر اإلسالمي الم    

  ).س.م(

 حاج حمد، محمد أبـو القاسـم، العالميـة          -) ١١٧(

ــة ، ج  ــالمية الثانيــ   .٣٣٦-٣٣٥، ص٢اإلســ

  .٣٣٦، ص٢ن، ج. م-) ١١٨(

  .٤٠٤ن، ص. م-) ١١٩(

  .٤٠٥ن، ص. م-) ١٢٠(

  .٤٠٥ن، ص. م-) ١٢١(

 الجهد التصويبي يعني الجهد النقدي الـذي        -) ١٢٢(

ية للتـراث، أمـا     يعمل من داخل البنية الفكرية التاريخ     

الجهد التأسيسي فهو أشتغاٌل بالبنية الفكرية المعاصـرة        

ــنص  ــراث والــــ ــى التــــ   .علــــ

    .٢٩٠، ص١ن، ج. م-) ١٢٣(
Almultaka Alfikri - 
http://www.almultaka.net )٢٩٠ ص،١، ج٣٨٧، ص٢ن، ج. م-) ١٢٤.  
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 قراءة في كتاب

الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي 

 والتبديد األميركاني

٢٩/٧/٢٠٠٥ 

الخطاب الـديني بـين التجديـد        «في هذا الكتاب  

      يحدد مؤلفه وهـو    » اإلسالمي والتبديد األميركاني  

 عدداً من النقاط التي تساهم فـي        محمد عمارة . د

اإللمام بقضية تجديد الخطاب الديني وخاصة أنهـا        

قضية مركبة ومعقدة، وفي الحديث عنها هناك مـا         

هو مشروع وضروري، وما هو خبيث ومغلـوط        

 .ومرفوض

 وهى أن التجديد في الفكر اإلسالمي       النقطة األولى 

 مشروع وجائز ومقبـول ولـيس       ليس مجرد أمر  

مجرد حق من حقوق العقل المسلم على أهل الذكر         

واالختصاص من علماء اإلسالم، وإنما هو سـنة        

 .وضرورة وقانون

وأنه من دون التجديـد الـدائم والمـستمر للفكـر         

اإلسالمي تحدث الفجوة بين الـشريعة اإلسـالمية        

التي هي وضع إلهـي ثابـت، وبـين مقتـضيات           

واقع المتغير والمتطور دائماً، أي أنـه       ومتطلبات ال 

لو ساد الجمود والتقليد في الفكر والفقه والخطـاب         

اإلسالمي فإن ذلك سيفضي إلى انفـالت الواقـع         

المتطور من حاكمية الشريعة الثابتة فيكون العجز       

عن أن تظل هذه الشريعة صـالحة لكـل زمـان           

 .ومكان

لى بل لقد اتفق جمهور العلماء ع     : ويضيف المؤلف 

أن التجديد ال يقف فقط عند الفقه الذي هـو علـم            

الفروع وخاصة في المعامالت، وإنما اتفقوا أيضاً       

على أن هناك نوعاً متميزاً من التجديد تحتاج إليـه     

األصول ليس فقط أصول الفقه وإنما حتى أصـول         

اإليمان، ذلك أن البـدع والخرافـات والزيـادات         

 فـتطمس   والنواقص قد تتعدى على هذه األصـول      

 .حقائقها

وتحجب فعاليتها وهنا تحتاج هذه األصـول إلـى         

التجديد الذي يزيل عنها ركام البدع والخرافـات،        

وعندنا الحديث النبوي الشريف الذي خاطـب بـه         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابة واألمـة         

يا رسـول   : جددوا إيمانكم، فلما قالوا   : عندما قال 

قال صلى اهللا عليه وسـلم      اهللا كيف نجدد إيماننا؟     

 .رواه اإلمام أحمد» أكثروا من قول ال إله إال اهللا«

 التي أشار إليهـا المؤلـف فـي         أما النقطة الثانية  

معرض حديثه عن قضية تجديد الخطاب اإلسالمي       

فهي أن المسلمين ومنذ االحتكاك العنيف بينهم وبين 

زوة االستعمارية في العصر الحديث وخاصـة       غال

 كانت على يد نابليون بونابرت عندما غزا        تلك التي 

 ميالدية، قد استجد لديهم باعث جديد       ١٧٩٨مصر  

 .على التجديد لخطابهم الديني

وذلك أن هذه الغزوة الحديثة لـم تكـن كـسابقتها           

الصليبية مجرد غزوة سيف وعنف وقتال واحتالل       

لألرض ونهب للثروات، وإنما زادت على ذلك كله        

 جاء ليحتل العقل أيضاً، لقـد       وتميزت بالفكر الذي  

جاءت هذه الغزوة بـالفكر والكتـاب والمطبعـة         

والصحيفة والمنشور، ألنها كانت ثمـرة للنهـضة        

األوروبية الحديثة وللثـورة الـصناعية وللفلـسفة        
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الوضعية والعلمانية والالدينية، فأمام هـذا الغـزو        

 .الفكري

وجد علماء مدرسة األحيـاء والتجديـد واليقظـة         

 وحتـى الـشيخ     حسن العطار مية من الشيخ    اإلسال

 أن تجديد الفكر والفقـه والخطـاب        محمد الغزالي 

اإلسالمي أصبح أكثر ضرورة وأشد إلحاحاً، ألنـه       

هو السبيل لتقديم البديل اإلسالمي الـصالح لتلبيـة         

احتياجات ومتطلبات مستجدات الواقع الجديد، وذلك 

ي حتى يمتلئ الفضاء اإلسالمي بالبـديل اإلسـالم       

فيزول الفراغ الذي صنعه الجمود والتقليد والـذي        

 .يسعى التغريب العلماني لملئه والتمدد فيه

 إلـى أن    النقطة الثالثة في حين يشير المؤلف في      

الخطاب الديني في أية أمة من األمم وحضارة من         

الحضارات ودين مـن الـديانات أو ثقافـة مـن           

ما هو  الثقافات، يستحيل أن يكون خطاباً واحداً وإن      

دائماً وأبداً عدد من الخطابات، فمثالً فـي فـضاء          

مـن عـالم    % ٩٠اإلسالم السني وهو يمثل نحو      

اإلسالم وأمته فهناك خطاب الوسـطية اإلسـالمية        

الذي تمثله في علـم أصـول الـدين األشـعرية           

والماتريدية، وفي الفكر الحديث المعاصر مدرسـة       

 .األحياء والتجديد اإلسالمي

ابات اإلسالمية فهو، وكما يوضـح      أما ثاني الخط  

المؤلف الخطاب الصوفي الذي يركز على خطرات       

الوجدان وعلم القلوب واإللهامات والفيوضات التي      

تثمرها المجاهدات الروحية، وهو خطاب له أهلـه        

العارفون بمقاماته وأحواله، وثالث هذه الخطابـات       

الدينية في الفكر اإلسالمي المعاصر هو الخطـاب        

ي الذي ينفر أصحابه من النظر العقلـي        النصوص

فيقفون فقط عند حرفية ظـواهر النـصوص دون         

 .إعمال للعقل في مقاصد النصوص

عمارة إنه إذا كانت هذه هـي ألـوان         . ويوضح د 

وأحجام الخطابات الدينية اإلسـالمية مـن فجـر         

نهضتنا الحديثـة حتـى هـذا الواقـع المعاصـر           

يده األميركان  والمعيش، فإن الذي أعلنه ويعلنه وير     

والمنظمات والمؤتمرات والكُتاب الـذين يمـولهم       

الغرب ويرعاهم، عن الخطاب الديني اإلسالمي ال       

 .عالقة له بأي لون من ألوان التجديد لهذا الخطاب

وإنما هو يصب بكامله في خانة التبديد، ال التجديد،         

لقد تعايشت أميركا والغرب مع الخطـاب الـديني         

جمود والتقليد ثالثة أرباع القرن     اإلسالمي لفصيل ال  

وخاصة في المجتمعات النفطية، وذلك عندما كـان      

والء هذا الخطـاب يخـدم الخطـط والمـصالح          

 .األميركية إبان الجهاد ضد الشيوعية

 نحو تطوير التشريع اإلسالمى

نعيم. تأليف د ل   عبداهللا أحمد ا

  حسين أحمد أمين: ترجمة وتقديم

لقاهرة  لنشر، ا   ١٩٩٤سيناء ل

 -١ -  

ادوا واستمرأوا       يبدو أن المصريين قد اعت

فكرة أن تكون بالدهم مـصدر اإلشـعاع        

لعربى واإلسالمى،      لمين ا لعا لفكرى فى ا ا

قفيهم هـم الـذين          يلين من مث ل ق ل ذلك أن ا

لفكرية فى األقطار  ثمار ا ل يلقون باالً الى ا

لمحيطة بقطرهم، أو يقـدرون الـضرر        ا

لعزلة  ، عن هذه ا  وهـذا  الذى سينجم حتماً

وها قد مضى أكثر من ربع قرن       . اإلغفال
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على ظهور كتاب فى السودان، هو كتاب       

نية فـى اإلسـالم     " ا ث ل لة ا للـشهيد  " الرسا

ه أهم محاولة     حمود محمد طه  م الذى أعد ،

لتشريع       ينهض بها مسلم معاصر لتطوير ا

يم   ل ــا تع ل ــين ا ــق ب توفي ل ــالمى، وا اإلس

لمعاصرة، دون أن      اإلسالمية ومقتضيات ا

أو فـى بلـد إسـالمى       (ى فى مصر    يحظ

باإلهتمام ) خارج السودان على حد علمى    

الذى هو أهل لـه، ودون أن نلمـس لـه           

قفينـا         ثيراً فى إتجاهـات مفكرينـا ومث أ ت

ئه على فكرة       ا، رغم إحتوا ن وجمهور شعب

أساسية ثورية ال شك عندى فى قـدرتها        

قبول لدى الـرأى العـام         ل متى صادفت ا

لحلول لمعظـم   اإلسالمى، على أن توفر ا    

لتى تكتنف موضـوع تطبيـق        المشكالت ا

  .الشريعة، فى إطار إسالمى

   

ا عرض واف لهـذه     ن يدي لكتاب بين أ وفى ا

لتى نادى بها  لفكرة ولغيرها من األفكار ا ا

غيـر  . المرحوم األستاذ محمود محمد طه 

لرئيـسة          لفكرة ا نه ال بأس من أن نوجز ا أ

  :فيما يلى

   

لمتمعنة فى مح     لنظرة ا لقـرآن   إن ا توى ا

نبويــة تكــشف عــن  ل لــسنة ا لكــريم وا ا

ــالم  لة اإلس ــا تين لرس ــرحل ــة : م لمكي ا

ية لمدن لمرحلة األولـى     . وا لة فى ا والرسا

لة        دة واألساسـية، رسـا ل لخا لة ا هى الرسا

لبشر، دون       لكرامة األصيلة لكافة ا تؤكد ا

لعقيـدة         إعتبار للجنس، أو العـرق، أو ا

دينية أو غير ذلك    ل وقد تميـزت هـذه     . ا

لنـساء،      الرس لتسوية بين الرجال وا ا الة ب

لكاملة فى أمور الـدين       وبحرية اإلختيار ا

لعقيدة ئم     . وا يها فقا ل لدعوة ا فأما أسلوب ا

لعقليـة،         على أساس اإلقنـاع بـالحجج ا

التى هى أحسن، دون أدنى قدر        والجدل ب

لقهر ه أو ا   .من اإلكرا

   

ذا رفض المـشركون هـذا المـستوى         وإ

دا واض    لة، وب لرفيع للرسا لمجتمع   ا حاً أن ا

ككل لم يكن بعد مـستعداً لألخـذ بهـا،          

لفتـرة        قعية فى ا لة األكثر وا جاءت الرسا

لمدنية، ونفذت أحكامها   وعلى هذا فإن   . ا

لتى لم تكن        لمكية، ا فترة ا ل جوانب رسالة ا

ــسياق  ل لعلمــى فــى ا لتطبيــق ا ــة ل ل ب ا ق

لميالدى، علقـت       لسابع ا لقرن ا تاريخى ل ل ا

ي     ها مبادئ أكثر عمل غير أن  . ةوحلت محل

لمكية لـم        لة ا قة من الرسا لمعل الجوانب ا

تضع الى األبد بوصفها مصدراً للشريعة،      

نما أجل تنفيـذها الـى حـين تـوافر           وإ

لمستقبل لمناسبة فى ا   .الظروف ا

   

وقد سبق لى أن ذكرت فى مقدمة كتـابى         

دليل المسلم الحزين الى مقتضى السلوك "

له    " فى القرن العشرين   أن كثيراً مما نخا

لدين هو من نتاج حسابات تاريخيـة         من ا

واجتماعية معينة، ومن إضافات بشر من      

قبة   وقد كان مـن شـأن هـذه         .حقب متعا

الحسابات واإلضافات أن أسدلت حجابـاً      

ئقه األساسية       ا لدين وحق اً على جوهر ا ف ي كث

لدة لخا لدين ال ينشأ فى فراغ، وإنمـا       . ا فا

يظهر فى مجتمع معـين وزمـن معـين،         
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ل  يمه بالضرورة بظروف ذلـك     فتتلون تعا

ــان   ــك الزم ــضيات ذل ــع ومقت لمجتم ا

هو إذن حقيقة مطلقـة وردت      . وتراعيها

فى إطار تاريخى، وظهـرت فـى بيئـة         

لمه عليـه، وذلـك        إجتماعية إنعكست معا

قبول، ويحظى مـنهم         ل من أجل أن يلقى ا

بية، ويضمن اإلنتـشار    ل غا ل فكمـا أنـه    . ا

لماء إال ف لمرء أن يحمل ا ى يستحيل على ا

ناء، أو يحتفظ بعنصر كيميائى غازى إال  إ

أن خلطه بعنـصر غريـب يحولـه الـى          

دينيـة          ل لة ا بة، فـإن الرسـا أقراص صـل

دة ال يمكن إال أن        ل لخا لمية وا لعا ئقها ا ا بحق

تبلغ لمجتمع معين، فى حقبـة تاريخيـة        

لمحتم أن تدفع         محددة، وهو ما يجعل من ا

لة ثمن ذلك فـى صـورة الـدخيل          الرسا

لع  لمؤقت، ا لمحلى، غير الجوهرى   ا ارض ا

لخالـدة     . وغير األساسى  لة ا فلو أن الرسا

لم تراع جهاز اإلستقبال لدى من تـسعى        

يه، لضاعت فى       ل الى مخاطبته والوصول ا

تقاطهـا    ل أمـا ضـمان    . األثير واستحال إ

ها فيقتــضى تغليــف  ل ا ب ق تقاطهــا واســت ل إ

بها، وترجمـة         لة بما ليس فى صـل الرسا

لد     لخا لعالمى ا لمحتوى ا ية،   ا الى لهجة محل

ة غلظ األذهان، وضعف المستوى      ومراعا

لعنيـد        لتـشبث ا ثقافى والحـضارى، وا ل ا

يد   ل ا ق ت ل لموروثة وا لمفاهيم ا ا فإن أصرت  . ب

ئها فال تتلون        ا ق ن لة على أن تحتفظ ب الرسا

تاريخيـة، ضـاعت       ل ية وا لمحل بالظروف ا

ها أحد    ل ب ق لة قد    . هدراً ولم ي ولو أن الرسا

لم    ا يغها ب ل ب تاريخى، ثم   تلونت عند ت ل حلى ا

بقاء على ما هـى          ل أصرت بعد ذلك على ا

نتشارها الى بيئات إجتماعية       يه، رغم إ عل

تاريخية عليهـا،       ل جديدة، ومرور الحقب ا

بيئـات         ل وأبت أن تتشكل بظروف تلـك ا

الجديدة، ومقتضيات العصر تلو العصر،     

الستحال عليهـا أن تلبـى اإلحتياجـات        

لمجتمعـات والعـصور        الروحية ألهـل ا

لتـى لبـت بهـا          ية نفسها ا ل فعا ل الجديدة ا

للـذين       لمجتمع والعصر ا إحتياجات أهل ا

لة فيهما   .جاءت الرسا

   

ابتى لمقدمة كتـابى         هذا عن رأى وقت كت

يه  ل لمشار ا لقـول    . ا ا اآلن أميل الـى ا ن وأ

لة         مع األستاذ محمود محد طه بـأن رسـا

لدة، بلغـت       لخا لمية ا لعا ئقه ا ا اإلسالم بحق

لمك   فترة ا ل يـة دون حـساب لغلـظ      خالل ا

األذهان، وضعف المـستوى الحـضارى      

تلـون          ل لوقـت، ودون ا للعرب فى ذلـك ا

تاريخية   ل ية وا لمحل وفى ظنى  . بالظروف ا

 على عبدالرازقأن هذا هو أيضاً ما أراد      

اإلسـالم وأصـول    "أن يقوله فى كتابـه      

، وإن كان قد عبر عن      ١٩٢٥عام  " الحكم

تواء، وم      ا قصده بعبارات تتسم ببعض اإلل

لبريطـانى         عبر عنه صـراحة المـؤرخ ا

 : فى آخر كتاب له وهـو        آرنولد توينبى 

Mankind and Mother Earth   فى 

ة       ١٩٧٦عام    والذى نشر بعد سنة من وفا

  .مؤلفه

بعد ممـا          غير أن األستاذ طه يذهب الى أ

لفكرة الـى          ا ا، ويصل ب يه أحد من ل ذهب ا

لمنطقيــة فقهــاء : نتيجتهــا ا ل فعنــده أن ا
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قدامى من    ل مؤسـسى صـرح الـشريعة      ا

دأ       توفيق إذ فسروا مب ل نبهم ا اإلسالمية، جا

لنسخ على أساس أن النصوص الالحقـة        ا

لسنة     لقرآن وا لمدنيـة   (من ا فترة ا ل ، )أى ا

لمكية        فترة ا ل تنسخ أو تلغى كافة نصوص ا

لتى تبـدو متعارضـة معهـا        بقة، ا لسا . ا

ذا           والسؤال الذى ينجم عن هذا هـو مـا إ

ئم     لنسخ دا لمفعول بحيـث    كان مثل هذا ا  ا

لمكيـة األقـدم، غيـر          تبقى النـصوص ا

ويـذهب  . معمول بها الى أبـد اآلبـدين      

لقـول مرفـوض          محمود طه الى أن هذا ا

نه لو صح لمـا كـان ثمـة            النظر الى أ ب

كمـا  . معنى لإلتيان بالنـصوص األقـدم     

لنسخ أبدى يعنى  لقول بأن ا يذهب الى أن ا

حرمان المـسلمين مـن أفـضل جوانـب        

ا. دينهم ت ل ا لى فهو يقترح تطوير أسـس      وب

ها من نصوص    ل الشريعة اإلسالمية، وتحوي

لمكية       فترة ا ل لمدنية الى نصوص ا فترة ا ل ا

يها  بقة عل لسا لمبـدأ       . ا ويعنـى هـذا أن ا

لتطوير ال يعـدو أن يكـون          تأويلى فى ا ل ا

لنـسخ، بحيـث يـصبح          عكساً لعمليـة ا

لتى       فيذ أحكام النصوص ا ن باإلمكان اآلن ت

ـ       ى، ونـسخ   كانت منـسوخة فـى الماض

لتى كانت تطبقهـا الـشريعة        النصوص ا

لقـدر         يدية، وذلك من أجل تحقيـق ا ل ق ت ل ا

قانون اإلسالمى ل   .الالزم من إصالح ا

   

نية مـن    "كتب محمود طه فى      ا ث ل لة ا الرسا

وتطـور الـشريعة كمـا      : "يقول" اإلسالم

تقال من نص الى         ن نما هو إ لقول، إ ا ا ن ف أسل

نص، من نص كان هو صاحب الوقت فى        

لقرن د يومئذ       ا لسابع فأحكم، الى نص ع  ا

مـا  : قال تعـالى  . أكبر من الوقت فنسخ   

خير منهـا   بننسخ من آية أو ننسها نأت       

لبقرة، (أو مثلها    ..  قولـه  ).١٠٦سورة ا

ما نلغى ونرفع   : يعنى.. ما ننسخ من آية   

: قولـه أو ننـسها يعنـى      .. من حكم آية  

.. نأت بخير منها  .. نؤجل من فعل حكمها   

لناس وأدخل فى حكـم      أقرب  : يعنى فهم ا ل

ة   لمنسا : يعنـى .. أو مثلهـا  .. وقتهم من ا

نعيدها هى نفسها الى الحكم حين يحـين        

لتى نـسخت إنمـا       .. وقتها فكأن اآليات ا

ة الـى أن         لوقت، فهى مرجأ نسخت لحكم ا

نها  نها فقد أصبحت     . يحين حي فإن حان حي

لوقت، ويكون لهـا الحكـم،         هى صاحبة ا

لم     حكمة، وتصير  وتصبح بذلك هى اآلية ا

لسابع        لقرن ا لتى كانت محكمة فى ا اآلية ا

هـذا هـو معنـى حكـم        .. منسوخة اآلن 

لوقت لفـروع،       : ا لقرن الـسابع آيـات ا ل

لقرن العشرين آيات األصول   ".ول

***  

لقـراءة غيـر          لقارئ بهـذه ا وقد يفاجأ ا

لمعهودة لآلية، فهى ف     المصحف بـين    يا

ا   ن يدي غيـر  ). ما ننسخ من آية أو ننسها     (أ

وقـرأ  : "...  الطبرى فى تفسيره يقول    أن

لنـون    ) أو ننـساها  (ذلك آخرون    بفـتح ا

نؤخرها، مـن   : وهمزة بعد السين بمعنى   

" نسأت هذا األمر أنسؤه نسأ ونساء     "قولك  

ذا أخرته  وممن قرأ ذلك جماعة مـن      ... إ

ه جماعـة مـن        ابعين، وقرأ ت ل الصحابة وا

لكوفة والبصريين   فتأويـل مـن    ... قراء ا

ناهـا   :قرأ ذلك كذلك   نزل  ما نبدل من آية أ
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إليك يامحمـد، فنبطـل حكمهـا ونثبـت         

خطأها، أو نؤخرها فنرجئها ونقرها فـال       

نغيرها وال نبطل حكمها، نأت بخير منها       

ها  ل تأويل الـذى أخـذ بـه        ". أو مث ل وهو ا

محمود طه، وأخذ به أحد أنجب تالميـذه        

لدكتور     عبـداهللا أحمـد    ومعاونيه، وهو ا

لنعيم اا كت ل ا، مؤلف هذا ا ن يدي   .ب بين أ
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اذه        ، بأسـت لدكتور إتصاالً وثيقـاً اتصل ا

الروحى محمود محمد طه على مدى سبع       

عشرة سنة كاملة، إنتهت بإعدام طه فـى        

لردة عن اإلسالم فى         ١٨الخرطوم بتهمة ا

ــاير  ن ــيس  ١٩٨٥ي ــن رئ ــاز م إيع ، ب

نميرى، الـذى       ل الجمهورية آنذاك، جعفر ا

فقـط  سقط نظامه بعد سنة وسبعين يوماً       

لبـارز        لمفكر اإلسـالمى ا . من قتله لهذا ا

بية       نعيم مشاركة إيجا ل وقد شارك عبداهللا ا

لة فى حركة     " اإلخوان الجمهوريـون  "فعا

لتى تزعمها محمود طه فـى الـسودان،         ا

فترة ما بين        ل  مـايو   ١٧واعتقل معه فى ا

ــسمبر ١٩ و١٩٨٣ ــهم ١٩٨٤ دي ، وأس

لقـدير        لقـانونى ا ، وهو ا إسهاماً مشكوراً

لقـانون العـام فـى كليـة         ورئيس ق  سم ا

لدفاع عـن        الحقوق بجامعة الخرطوم فى ا

لمتهمين من زمالئه فى الحركة، وضمان       ا

نه أضطر بعد إعدام        اإلفراج عنهم، غير أ

لقضاء علـى الحركـة وتفـرق         اذه وا أست

لهجرة الى الخارج،  السبل بأنصارها الى ا

لة  "حيث قام بترجمة كتـاب طـه         الرسـا

نية من اإلسالم   ا ث ل لى اإلنجليزية، وألف   ا" ا

لكتاب الـذى كـان لـى          باإلنجليزية هذا ا

لعربية   .شرف اإلضطالع بترجمته الى ا

***  

لكتاب فى واقع األمر هو مزيج من فكر  وا

لفكرة األساسـية          لنعـيم، فـا طه وفكـر ا

لتى أوجزناها منذ قليل هى        لمحمود طه ا

اً له فى كتابـه         ق نعيم منطل ل لتى إتخذها ا ا

لراهن ا بإجابات   تعهدها ونم : ا اها، وزودن

لتى قد تثور بـصددها،        لتساؤالت ا على ا

لمتسلسل لهـا فـى        لمنهجى ا لتطبيق ا ا وب

ــسان  ــوق اإلن لدســتورية وحق ــادين ا مي

لــدولى،  قــانون ا ل لجنــائى وا قــانون ا ل وا

لفكـر اإلسـالمى       تاريخى ل ل وباإلستقراء ا

داً       ي ف لعام، مـست قانون ا ل ا ا ي لمتصل بقضا ا

ن      ا ق ل فية ا لخل لتـى    فى كل ذلك من ا ونيـة ا

لمهنـدس        اذه ا توفرت له، ولم تتوفر ألست

  .محمود محمد طه

   

قائد  لميذ نجيب ذكى مبدع ل وهو شأن كل ت

لفكر، لم يتوقـف عنـد          مرموق من قادة ا

اذه، وال أبقـى         يه أست ل المدى الذى وصل ا

يه ذلك        لفكرة على الحال الذى تركها عل ا

نما إتجه بكل إخـالص وهمـة         لمفكر، وإ ا

ل   نماء ا فكرة وتطويرها للوصول بها    الى إ

لمنطقيـة، وتطبيقهـا علـى         ائجها ا ت الى ن

فهو هنـا إذن يـؤدى      .. مجاالت متنوعة 

ــه دور  ــود ط ــون إزاء إزاء محم أفالط

لكثير من اآلراء      . سقراط ا إزاء ا ن ن وكما أ

لواردة فى محاورات أفالطون نجد مـن        ا

الصعب نسبة هـذا الـرأى أو ذاك الـى          

اذه، فكـذا     لمؤلف أو الى أست نحـن إزاء  ا
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لراهن      لكتاب ا لواردة فى ا . بعض األفكار ا

المزيج مـن قبيـل          ه ب ا ي ا إ ن وقد كان وصف

لمؤلـف        اإلستسهال، وبـسبب إصـرار ا

لكريم فى حواراتى معه على نسبة كـل         ا

لقارئ        اذه، غير أن مقارنة ا فضل الى أست

نعيم كفيلة بأن         ل بين كتب طه وبين كتاب ا

تسهل بعض الشئ، من إدراكنـا لحقيقـة        

ناءة واإلبداعيـة     اإل ب ل ضافات الجوهرية ا

نعيم ل اً      . ل ق ث ا قوالً أكاد أكون وا وأضيف هن

لنعـيم سيـستاء منـه،          من أن الـدكتور ا

وسيرفضه ويزور بوجهه عنه، وهـو أن       

إعجابى بكتابـه فـاق إعجـابى بكتـاب         

نية من اإلسالم   " ا ث ل لة ا ما سـبب   ". الرسا وأ

اً من أن بعض         ق ث ا أكاد وا ن ذلك فأذكره وأ

لقرا ء مـن العـرب سيـستاءون منـه،         ا

وسيرفضونه ويزورون بـوجههم عنـه،      

نعــيم كُتــب أصــالً  ل ــاب ا وهــو أن كت

باإلنجليزية، وهى لغـة ال تكـاد تـسمح         

باألسلوب الخطابى اإلنشائى الفـضفاض،     

الذى تميز بـه لألسـف كتـاب الـزعيم          

لراحل، وال يستـسيغ قراؤهـا        السودانى ا

دق ل لمحدد ا لفكر ا   .يقاإلبتعاد عن معايير ا
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.. غير أنى أتـدارك وأصـحح وأسـتغفر       

نعيم لو كان قد ألـف كتابـه           ل فيقينى أن ا

لقدر نفسه مـن        ا لكتاب ب تميز ا العربية ل ب

لدقـة والـروح        لهدوء والموضـوعية وا ا

لعلمية الصارمة الذى تميز بـه األصـل         ا

فالخطابة واألسلوب اإلنشائى   .. اإلنجليزى

للـصيقة         يسا مـن الـسمات ا الفضفاض ل

لع ا ما . ربية إال فى عصور إنحطاطها    ب وأ

لدقـة والـروح        لهدوء والموضـوعية وا ا

لعلمية الصارمة، فجميعها سـمات فـى        ا

نعيم، ال مفر أن تنعكس        ل شخصية عبداهللا ا

اته  ب ا وصفات لمـستها فيـه منـذ       . فى كت

لقـاهرة يـوم          قائى األول معه فـى ا  ٢٩ل

انة      ١٩٩٣مارس   ن ف ل ا ا ن قاء دبرته ل ، وهو ل

ــيلة  ــصرية األص ــسيدة الم ل ــات ا عطي

ية األبنــودى ل لتــسجي  مخرجــة األفــالم ا

ها شهادة إعجـابى        بدائى ل الشهيرة، بعد إ

نعيم، وكانت قـد قرأتـه         ل بكتاب عبداهللا ا

فه قبلى   ولن أنسى أمسية   .. وتعرفت بمؤل

لكبير      لمفكر اإلسالمى ا نعيم وا ل ا جمعتنى ب

، وهو إنسان على يطارق البـشر األستاذ  

لهــدوء و نعــيم فــى ا ل لوقــار، شــاكلة ا ا

واإلتزان ورحابة الصدر، رغم إختالفهما     

لدينى، إذ يأبى       يالجذر لفكر ا  فى مجال ا

المؤرخ المصرى األخذ بتاريخية الـنص      

ن دي ل لقـانونى الـسودانى       يا نما يصر ا ي ، ب

يهــا لهــادئ . عل وقــد كــان حوارهمــا ا

لمتزن حول هذا الموضـوع       الموضوعى ا

 وإن كان نادراً ما يحتـذى       - مثالً يحتذى 

بائس  فى   ل ا اإلسالمى ا  فى تحاور   - مجتمعن

مفكرين إن إختلفت إتجاهاتهم وآراؤهـم،      

جمعتهم الرغبة الصادقة فى الوصول الى      

الحق، بل والى ما هو عندى خيـر مـن          

تفاهم    ل ته، وهو ا فكأنمـا كـان    .. الحق ذا

لسان حال اإلثنين ينطـق بقولـة اإلمـام         

لشافع واهللا ما ناظرت أحداً    : " الشهيرة يا

ب  ت أن يخطئ، وما كلمت أحـداً       قط فأحب

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٣ من٣٧                                                 ٢٠٠٦ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                  )٥-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

ل   ا ب ا أ ن  أن يبين اهللا الحـق علـى        يقط وأ

ن   ". أو على لسانهيلسا

لبـشير          لنميـرى وعمـر ا فأين جعفـر ا

لهما من أمثال هؤالء؟ ا مث   !وأ

***  

وكم قد حز فى نفسى أن تتقطع لقـاءاتى         

نعيم إذ يغادر مـصر الـى واشـنطن          ل ا ب

اً فى منظمة  فيذي ن Africaليعمل مديراً ت  

Watch لمعنية بحقـوق اإلنـسان فـى        ا

قارة األفريقية  ل  فى أنـه    يوال شك عند  . ا

يوم الذى يـتمكن فيـه مـن           ل يتطلع الى ا

لدعوة الى       لعودة الى السودان ليواصل ا ا

فكاره واألفكار األصيلة لحركة      اإلخوان "أ

لتى تفرق أنصارها وتوقف " الجمهوريون ا

نية        نشاطها بعد حظر الـسلطات الـسودا

لنشاط منذ     ناير  لهذا ا ، ولم تظهر   ١٩٨٥ي

ادة جديدة بعد إعدام زعيمها      ها قي وهو .. ل

أمر يوحى لألسف الشديد بـأن إرتبـاط        

اً        ي ن معظم أنصارها بزعيمهم كـان وجـدا

وال أحـسب أن أحـداً      . أكثر منه فكريـاً   

نعيم الى تأصيل        ل ما سعى ا ل منهم سعى مث

لفكرية للحركـة؛ كيمـا       وصياغة األسس ا

اً ال    ي ن نسا اً إ ث  هـو حكـر علـى       تغدو ترا

بقين، وال قاصـر علـى          تالميذ طه الـسا

السودان، بل وال حتـى علـى األقطـار         

اً ككتابـه      . اإلسالمية ب ا نعيم أن كت ل فعند ا

لراهن   لمعاصرين    "ا لمسلمين ا ال يخاطب ا

لقـانون      . وحدهم ا إصالح ا ي فرغم أن قضا

لسياسى     لتحول اإلجتماعى وا اإلسالمى، وا

لم اإلسالمى، هى من شأ      لعا ن شعوب  فى ا

نها       إ لمقام األول، ف األقطار اإلسالمية فى ا

أيضاً تدخل فى اإلهتمامـات المـشروعة       

ثيرها فى حقوق       أ لبشرية جمعاء، بسبب ت ل

لبـشر      ... اإلنسان والحريات األساسـية ل

لبشرية أن تتنصل         نه لم يعد بوسع ا ذلك أ

لبشر فـى أى         تها عن مصير ا ي من مسئول

لم، وهو ما نعـده إنجـازاً         لعا  جزء من ا

لمناصرة      لحديثة ا ية ا لدول داً للحركة ا مجي

لم      . لحقوق اإلنسان  لعـا فكافـة شـعوب ا

ــى  ــسلمين ف لم ــساعدة ا ــدعوة إذن لم م

محنتهم، وألن تُقبل مـساعدة المـسلمين       

لمسلمين فى محنهم    نه ينبغى   . لغير ا غير أ

أن نؤكد مع ذلك أن هذه الجهود فى سبيل 

لنهوض بها، فى       لمتبادل ينبغى ا تعاون ا ل ا

ها أكبر     رفاه ا ل ة حس وطيب نية، إن أردن

ية ل فعا ل لنجاح وا   .قدر ممكن من ا
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لتى وردت فى كتب طـه          إن آراء كتلك ا

نعيم هى فى ظن    ل لفواكـه، ال      يوا  كملـح ا

ها إال بعد مدة     غير أنى أكاد   ! تؤتى مفعول

يوم سيجئ الـذى          ل أكون على ثقة من أن ا

ثيراً عميقـاً           تحدث هـذه اآلراء فيـه تـأ

لنط لم وواسع ا عا ل لمثقفين فى ا اق فى فكر ا

، ثم فى وجدان جمـاهيره        اإلسالمى أوالً

داً كما        يوم بعي ل لعريضة، ولن يكون هذا ا ا

ــة   ــشائمين، فحاج لمت ــض ا ــصور بع يت

ا هذا     ن لمسلمين تشتد فى زمن  ويوماً بعد   - ا

 الى توفير حلول مناسبة للمشكالت      - يوم

فاقمة بأقطارهم، تكـون مـن وحـى         لمت ا

ق  ثهم ودينهم وت ليـدهم، والـى تأكيـد    ترا ا

هويتهم الحضارية فى مواجهة األخطـار      
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إبتالعها   لتى تهدد ب غير أن حقهم فـى     .. ا

تقرير المصير يحده حق األفراد اآلخرين      

ته، ممـا        والجماعات األخرى فى الشئ ذا

يحتم تحقيـق مـصالحة بـين الـشريعة         

اإلسالمية وبـين كافـة حقـوق اإلنـسان      

لمسلمين بأن      قناع ا لمية، وإ لعا الـشخص  "ا

الذى ينبغى علـيهم قبـول مبـدأ        " اآلخر

ينهم وبينـه،       لكاملة ب ة ا لمساوا كالـدول  (ا

األجنبية غير اإلسالمية، واألقليات غيـر      

لنساء       لتى تعيش فى أقطارهم، وا لمسلمة ا ا

تقليدية  ل لمسلمات الالتى تنتقص الشريعة ا ا

لبشر اآلخرين، )من حقوقهن  ، يشمل كافة ا

لع        لنظـر عـن الحـسابات ا رقيـة  بغض ا

نية والجنسية دي ل   .وا

***  

وعندى أن هذا الحل كامن فـى األفكـار         

لمفكر اإلسـالمى       لتى طرحها ا األساسية ا

فذ محمود محمد طه، وفى هذا  ل السودانى ا

لمفكر اإلسالمى السودانى      لميذه ا ت لكتاب ل ا

لنعـيم، وهـو         لدكتور عبداهللا أحمد ا فذ ا ل ا

نعيم يوم       ل لكتاب الذى سألنى ا  مارس  ٢٩ا

ن أكتب مقدمة له، فانبريت فـى        أ ١٩٩٣

حماسة أسأله اإلذن بترجمته بأكمله الـى       

لعربية لغة ا ل   .ا
  حسين أحمد أمين

لجديدة فى    ١٩٩٣ يونيو١٩مصر ا
 

  

  

  

 ٣٢٠ العدد -  التونسية الموقف

تجديد الخطاب الديني كفيل بطرد 

 الخرافات والشعوذة

 ٩/٧/٢٠٠٥ –  صفاقس–محمد القالل 

 فـي تحقيـق نـشرته       "الحرية  " تعرضت جريدة   

النفـسية واالجتماعيـة    مؤخرا إلى بعض األسباب

التي تؤدي إلـى انتـشار ظـاهرة لجـوء عديـد            

والمنجمين واعتمادهم " العرافين  " المواطنين إلى

 غير أن المعدين لهذا الملفّ. على التفكير الخرافي

أغفلوا الحديث عن مـسؤولية الخطـاب الثقـافي         

للـسلطة   ية والثقافيةالرسمي واالختيارات اإلعالم

في تكريس التجهيل واالستالب الفكري الذي يدفع       

الميتـافيزيقي ألي   نحو التفكير الخرافي والتفـسير 

ظاهرة طبيعية كانت أم اجتماعية أم اقتـصادية أم         

 ...حتى سياسية

ثم ال ننسى أن العقيدة اإلسالمية مبنية أساسا علـى        

يقيمـون  الذين يؤمنون بالغيب و " اإليمان بالغيب

 ) ٣البقرة اآلية " ( الصالة ومما رزقناهم ينفقون 

فهل يمكن أن يفتح االيمان بالغيب عقـل اإلنـسان          

عديـد المعتقـدات    المسلم على مـصراعيه إلـى  

الخرافية والالعقالنية ؟ أعتقد أن القضايا الغيبيـة        

اإلسالمية ال يتجاوز عددها أصابع اليد  في عقيدتنا

واإليمان  باهللا وباليوم اآلخروهي اإليمان . الواحدة

بالبعث والحـساب واإليمـان بالكتـب الـسماوية         

الرسول محمـد عليـه    واألنبياء السابقين وخاتمهم

لقد أقر المؤمنـون بـأن درجـة        . الصالة والسالم 

وتنخفض وتستقر بحسب عدة  اإليمان بالغيب ترتفع

عوامل ثقافية ونفسية واجتماعية واقتصادية بـدليل       
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أال إن اإليمان يبلى كمـا يبلـى    " :نبويال الحديث

 ."بعضا الثوب أال فجّددوا إيمانكم بمالقاة بعضكم

إذن اإليمان بالغيب، الـذي هـو أسـاس العقيـدة           

ومتجدد وقابل لالرتفاع  اإلسالمية هو إيمان متحرك

واالنخفاض حسب الحاالت فهو لهذه األسـباب ال        

ني المحرك الوحيد للفكـر اإلنـسا   يمكن أن يكون

النسانية  وللعقل نحو القيم الكونية االيجابية المحققة

وال شك أن العامل العقائدي اإلسـالمي       ... اإلنسان

الرئيـسي لتغذيـة روح    كان وال يزال المحـرك 

المقاومة لدى حركـات التحـرر الـوطني مـن          

األقطـار العربيـة    االستعمار المباشر فـي كـل  

ـ         سطين واإلسالمية وها هو اليوم، كما نراه فـي فل

الـدافع األساسـي لـدى     والعراق وجنوب لبنـان 

المقاومين والمجاهدين المتصدين للعدوان األمريكي     

وكذلك العدوان الصهيوني على الشعب  والبريطاني

 ( فإذا كان العامل العقائـدي . الفلسطيني المناضل

كافيا لدفع االنسان لحمل الـسالح      ) االيمان بالغيب   

أجل الدفاع عن  د منواالستعداد للموت واالستشها

أرضه وكرامته وحقوقه وحريته فكيف ال يكـون        

 لبلورة فكر مستنير –العقائدي   هذا العامل–كافيا 

 قادر على ترتيب قيمه ومبادئه وعلى اكتساب ذهنية

وادوات تمكنّه من ربط عالقات ثقافية واجتماعيـة        

 سليمة ؟

ال يترتـب   " مـؤمنين   " وما دمنا نجد في المجتمع      

أعمال صالحة تخرج االمة  ورة عن ايمانهمبالضر

االسالمية من حالة التبعيـة والتخلّـف والجهـل         

يجوز القول بأنه ال خير في ايمان  وانتشار الخرافة

 وكثيرة هي اآليات القرآنية التي. دون عمل صالح

من آمـن   . " تربط االيمان بالغيب بالعمل الصالح    

 " ٦٢البقـرة   " باللة واليوم اآلخر وعمل صـالحا 

 ٢٥البقـرة   " وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات      

المساجد، والخطـاب الـديني    إن استمرار خطباء

عامة، في تـضخيم الغيبيـات لـدى المـسلمين،          

فيها إنما يساهم فـي تغييـب    والحماس في التوسع

عقل المسلم عن ادراك السنن والقوانين التي تسير        

جتماعيـة  الظواهر الطبيعيـة والثقافيـة واال   وفقها

 والسياسية ونحن نعلم أن االنسان المغيـب عـن  

ادراك مكونات واقعه المادي والثقـافي والفكـري        

والخرافـات   يسهل دفعه نحـو التعلّـق باألوهـام   

 .والحلول السحرية لمشاكله

والخطاب الديني التقليدي يكـرس انفـصاما فـي         

يترتّب عنها ازدواجية فـي   شخصية وذهنية المسلم

. فاهيم والسلوكات والعالقات االجتماعيـة    القيم والم 

تجديد واصالح الخطاب الديني من أوكـد   ولذا فإن

. المسلمين المهام الفكرية والثقافية المطروحة على

وال يمكن القيام بهذه المهام إال من داخل المنظومة         

مفكرين مسلمين قادرين علـى   االسالمية ومن قبل

ممكنـة  تشخيص المعوقات واقتراح العالجـات ال     

العقائدي الغيبي في االسالم إنّمـا   واعتبار العامل

يجب أن يكون محركا لإلنسان نحو قـيم الخيـر          

والمساواة والتحرر وليس بابا يدخل منـه   والعدل

 األعداء والجهلة لتكريس الخرافـات والـشعوذة  

  .واألوهام

 

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية         ٤٣ من٤٠                                                 ٢٠٠٦ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                  )٥-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 الديني عن تجديد الخطاب

   صحيفة الصحافة السودانية– الحاج وراق

اليوم لتعقيب من البروفسير    » مسارب الضي «د  أفر

وأرجـو ان تثيـر هـذه     اهللا، عبد اهللا عوض عبد

  :المداخل حواراً ثراً مع المفكر حيدر ابراهيم علي

في «الدكتور حيدر ابراهيم علي مقاالً اسماه  أخرج

في شهر  «الصحافة«بجريدة » تجديد الفكر الديني

ث م، ثـم اعقبـه بـثال      ٢٠٠٣أغسطس من العام    

الخطاب  تجديد«: مقاالت تحت عنوان جديد اسماه

بنفس الصحيفة في شهر سبتمبر من عـام        » الديني

لندوة الثقافة  م وهما عبارة عن ورقة قدمت٢٠٠٣

العربية التي انعقدت بالقاهرة خالل الفترة من اول        

الثالث منه، وقد امها لفيـف   يوليو الماضي وحتى

   .العربيمن المفكرين والمثقفين في العالم 

إلى ماذا تدعوا العالم؟ ندوة تجديد » :تحت عنوان

بتاريخ  جاء تعقيبي على المقال االول» الفكر الديني

م بجريدة الصحافة وكنت قد وعدت      ٢٩/٨/٢٠٠٣

واصل الدكتور  القراء بمواصلة الحوار ولكن عندما

مقاالته بالصحيفة وفي نفس الموضوع تحت عنوان       

اضطررت الى » الديني تجديد الخطاب«آخر اسماه 

االنتظار حتى ينتهي من مقاالته الثالث وهوكمـا        

كـيس  «فطن، والمـؤمن   اعرف رجل عالم كيس

الجهل هو عدوهما   ... الدين ليس عدو العلم   » فطن

   .معاً

يتفقه فيه الناس لغير الـدين، ويتعلمـون    هذا زمن

اآلخـرة   العلم لغير العمل وتلتمس فيه الدنيا بعمل

ليسوا في حاجة الى المـؤتمرات،      المسلمون  .... 

دينهم بعـد اهللا،   والتوصيات والمحاضرات لنصرة

بقدر ما هم في امس الحاجة الى فهم جديد لدينهم،          

استلهام ذكي له، حتى يدخلوا  ومعيشة جادة به، ثم

التاريخ مرة اخرى، فيكتبوه، ويغيروا مجراه، كما       

في البعث االسالمي االول حين لم يكن اكبر  فعلوا

لـيس   همهم الدنيا، وحين كثر عملهم وقل قـولهم       

هناك كبير وقت ينفق في مثل هذه المحاوالت التي         

موسمياً، في مثـل   يحتشد فيها المفكرون والمثقفون

هذه المؤتمرات ثم ينفضون، وقد ازدادوا غفلة عن        

الذي ينبغي ان ينتبهوا اليـه   قصور موقفهم الديني

نتظر وينظـر، ان    اوالً واخيراً والعالم من حولهم ي     

الخطاب الديني ليس هـو سـرد تـاريخي     تجديد

فحسب لمجريات االحداث وحدها وانما النظر الى       

ان الـذي يـنقص   سوف يأتي بـه المـستقبل،    ما

الفهم  الخطاب الديني لهؤالء المفكرين والمثقفين هو

الواعي لالسالم، والذي يعـوذهم هـو التطبيـق         

وتتربـى   ،الصادق لنهج نبيه، كي ينضجوا كدعاة

الشعوب على ايديهم، ثم يجئ بعد ذلك الحكم تابعاً         

حقيقته، وعيشوا نهـج   ومتمماً فافهموا دينكم على

نبيه على بساطته يكتب لكم عـز الـدنيا وشـرف          

   .اآلخرة

شديد اذا كانـت غايتنـا هـي تجديـد      باختصار

 الفكرالديني والخطاب الديني ، فإن لكل غاية وسيلة

 الوسائل، الن الوسيلة طرف     وبمعرفة الغايات تتحد  

بـه تتحـد    وبالقدر الذي.. من الغاية ومن جنسها

الغايات وفق هذه الغايـات الـصحيحة والوسـائل       

وفق هذه الغايات  الصحيحة المفضية اليها، والعمل

والوسائل تكون حياتنا انسانية، تقوم علـى الفكـر         

وهذا .. الرشيد الموجه بهذا الفكر السليم، والسلوك

ن نعرف الغاية من كل سلوك نـسلكه فـي    ينبغي ا 

او في الفعل، او في ترك القـول، او تـرك    القول

 الفعل، بحيث يكون سلوكنا كله، في جميع تفاصيل
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حياتنا سـلوك هـادف ال تـسيرنا فيـه الغرائـز          

بالغايـات   واالهواء، وانما تسيرنا فيـه المعرفـة  

الصحاح والوسائل الصحاح، وبقدر تحقيقنا في هذا       

وتكمـل حياتنـا، وبقـدر     تتحقق انسانيتناالمجال 

تقصيرنا في هذا المجال يكون تقصيرنا في تحقيق        

   .تحقيق كماالتنا انسانيتنا وفي

ان التغيير او التحديث في الخطاب الديني يجب ان         

البشرية، يبدأ من داخل كل نفس منا  يبدأ من النفس

فإن نحن غيرناها الى ما هو احسن امكن ان نغير          

فان فاقـد الـشئ   .. واال فال.. سن غيرنااالح الى

   .اليعطيه

هذا يجب ان يقوم  ان كل عمل نعمله، في عصرنا

على علم، وعلى تخطيط وفق العلم، وعلى تنفيـذ         

الخطة العلمية التي باتباعها  وفق التخطيط، هذه هي

في اثناء اداء عملنا اليومي، نكون سـائرين فـي          

غـرض  التوحيد الذي هو غرض عبادتنا، و طريق

   .حياتنا

ويصفو الفكـر   وبتجديد الفكر الديني يسمو الخلق

وهو طريقنا الوحيد الى خلق ارادة التغير، والـى         

التغيـر الـى الحكـم     -حسن توجيه ارادة التغيـر 

الصالح، وهو الحكم الذي يقوم في آن واحد، على         

مساواة اقتـصادية، ومـساواة    ثالث دعامات من

هو الحكم الـذي    سياسية ومساواة اجتماعية وذلك     

الفرد الحر ممكناً واالنسان الحر هو  يجعل انجاب

 غاية الحياة واليصدر منـه اال الخيـر باالحيـاء   

واالشياء فالغاية اذن امر مرتبط بالمعرفة وبالحياة       

الى اعالها وبقدر  في جميع مستوياتهما من ادناها

معرفتنا بالغايات في حياتنا، وفي احداث الكون من        

نفوسنا وتقوم حياتنا علـى معرفـة    نحولنا، تطمئ

» ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيراً كثيرا      «الحكمة  

  .البقرة ٢٦٩ آية

فبقدر جهلنـا بالغايـات     !! والعكس الصحيح كذلك  

وتكتنفها  تضطرب حياتنا وضعف ايماننا بوجودها

عوامل الحيرة والقلق واالضطراب النفسي وهذا ما       

 الذين تـوفر  حياة معظم ابناء عصرنا يطالعنا من

ولكـنهم   لهم الكثير جداً من اسباب الرفاهية المادية

لما كانوا اليعرفون الغاية مـن وجـودهم، ومـن          

بالغايـات فـي هـذا     حياتهم وغاب عنهم االيمان

المجال، اصبحت حياتهم بال هدف ، الذي يتناقض        

التي تبحث عن الهدف فـي   مع طبيعتهم االساسية

 اصبحت حيـاة    وبسبب من هذا التناقض   .. كل شئ 

تعيسة وفارغة وعجـزت كـل    االنسان المعاصر

صور االشباع المادي ان تشبع حتـى الحاجـات         

هذا بسبب الجهل ومن الجهل الذي  المادية فيها، كل

   ...يؤدي الى المعصية الجهل بالغايات

االنسان فعالً هو غاية االكوان وخالصـتها   والن

ـ   يفاني اتفق مع الدكتور الفاضل واختلف معه ف

وفي آخر مقال لـه عـن تجديـد         . كثير مما ذكره  

فـي   في الختـام التجديـد  «: الخطاب الديني قوله

الخطاب الديني والبعد عن العنف البد ان تمهد لـه          

وفي البدايـة   تحوالت وثورات اجتماعية وسياسية

البد من تغيرات تحسن وضعية الحريات ودمقرطة       

مـن ذلـك تحـسين     المجتمعات االسالمية واالهم

الوضاع المعيشية من خالل تنمية مستقلة وشاملة       ا

المواطن في سـبيل لقمـة    تقلل من رهق وانهاك

وهذا حق انساني   .. العيش اذ لم يعد له وقت فراغ      

بالحياة خارج اللهاث اليومي من اجـل   لالستمتاع

 تلبية الحاجات االساسية بوجود مصدر دخل ثابت

ضمان يسميه المواطنون الرزق النعدام ال    «ومعقول  
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نتوقـع ان   قد نخطئ كثيراً حين»وتأمين استمراره 

يكون مثل هذا المواطن المسحوق والمهمش جزءاً       

فالمطلوب تغيـر   من عملية تجديد فكري او ديني

الواقع من خالل مواطن ايجابي ومشارك يتخلص       

الـذات وان يعمـل ضـمن     من الالمباالة واحتقار

مجتمع مدني نشط وقاعدي، وان ينـضوي الـى         

واجتماعية تجمع الجهود  زاب وحركات سياسيةاح

هـذا هـو ميـدان      . الفردية بقصد احداث التغيـر    

وخط دفاعها االول وضمانه عـدم   المعركة الثقافية

عزله المثقف الذي لم يعد له برج عاجي بل كهف          

وموحش وهنا يكمن الحديث عن تأسيس ثقافة  بارد

ــسانية   ــة وانــ ــة عقالنيــ   .وطنيــ

حيدر ابراهيم علي وهو يعـد  الدكتور  هذا ما ذكره

 وتجديـد .. خالصة حديثه في تجديد الفكر الديني

ــديني  ــاب الـــــ   .الخطـــــ

اما انا فأحب ان اضيف شيئاً الى ما ذكره الدكتور          

االنسان يتطور حقاً فـي المعـارف    اال وهو، ان

العقلية ولكنه ايضاً يتطور في المعارف الروحيـة        

ـ .. ما غفل عنه الـدكتور الفاضـل   وهذا د وان غ

 االنسان المعاصر هو الغد المأمول الذي سـتمأل 

واليكون ذلك  .. االرض فيه عدالً كما ملئت جوراً     

الروحي الى  اال بفضل اهللا ثم بفضل تطور االنسان

درجة لم يسبق لها مثيل في سوالف الحقب، وعلى         

يأخذ دينه ممن استقاموا  من يريد التميز الدقيق ان

 الروحي هو تطور    والتطور!! وال يأخذه ممن قالوا   

االخالق حيث يجعل الحياة االنسانية  في مستويات

 ممكنة ثم اذا تم التغيير كما ذكر الـدكتور، مـاذا  

يكون بعد التغيير؟ أليس هو ارساء دعامات الحكم        

سياسـية   الصالح من مساواة اقتصادية ومـساواة 

أليس هذا ما دعا له الدين كما       .. ومساواة اجتماعية 

الى تأسيس ثقافة وطنيـة    يحتاجنعرفه ونفهمه وال

 عقالنية وانسانية وانما يحتاج فعالً الى تجديد الفكر

  .والخطاب الديني الذي هو موضع حديثك.. الديني

فهمنا نحن المسلمون  ان االسالم مبرر بما يكفي لو

دقائق حكمه، فابرزناها لكان ذلـك االقنـاع كـل          

 الفكـر  كل االفحام ولكان تجديد واالفحام.. االقناع

ولكان العالم كما ينبغي    ... الديني والخطاب الديني  

  .يكـــون محبـــة وعـــدل وســـالم ان

  .والى اهللا عاقبة االمور
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