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 األعلى اإلسالمي العراقي المجلس المقال على موقعوشر 

23/2/2012 

 د. برهان زريق ألصالة والمعاصرة بيه المحاكاة والتقليدا

 

 

تواجه أُّمتنا العربٌة مسؤلة المحاكاة والتقلٌد من جهة، ووعٌنا بالعالقة التضامنٌة، بٌن اإلصالح 
ٌعبر عنه بغٌاب الرإٌة األصٌلة فً ، من جهة أخرى، وهذا ما االجتماعٌةالثقافً والتنمٌة 

التعامل مع األشٌاء وتناولها ومعانقة مسائل األُّمة، وذلك باالغتراب عن جوهرها ومعدنها 
  األصٌل.

ولكن السإال الذي ٌطرح نفسه، هو ما قٌمة هذه الرإٌة إذا كانت األُّمة هشة صفراً أصغر ال 
بق معاند ٌصعب علٌه التجاوب مع هذه تقوى على االنطالق، ألسنا إذن حٌال وعً غٌر مطا

 األفكار.

بٌد أّنه ٌمكننا القول إن جمٌع االنطالقات والمخاضات اإلنسانٌة الكبرى انطلقت من األُّمة 
وجذورها العمٌقة الصلبة، كما حصل ذلك حدٌثاً فً ثورة الٌابان والهند والصٌن، فهذه الثورات 

 وشخصٌتها.. انطلقت من أصالة األُّمة وتراثها وأصالتها

وهذا البحث قد ٌضطرنا إلى الحفر فً تفاصٌل وتالفٌف معقدة، بٌد أننا سنحاول اإلٌجاز.. فً 
 الموضوع حسبما تملٌه طبٌعة البحث وظروفه.

الداخلٌة الهٌكلٌة التً ٌلتف حولها، األصالة بإٌجاز تعنً التزام ثقافة األُّمة بؤصول تشكل بنٌتها 
وٌرتكز إلٌها الجسم الثقافً العام، وتتعٌن هذه األصول بجملة من المفاهٌم المحورٌة والقٌم 
األساسٌة التً تمٌز ثقافة ما من غٌرها من الثقافات، أّما أصالة الوعً، فتعنً أّن اإلنسان ٌنطلق 

ه وهوٌته وتجربته العلمٌة، بدالً من تبنً فً فهمه وتحلٌله لألشٌاء من رإٌة تعبر عن ذات
 أطروحات ال ترتبط بهوٌته وتجربته وخبرته وتراثه.

ِهْم َنَبؤَ الَِّذي  ٌْ واألصالة بهذا المعنى تناقض االغتراب واالستالب الفكري، قال تعالى: )َواْتُل َعلَ
َطاُن فَ  ٌْ اِتَنا َفاْنَسلََخ ِمْنَها َفؤَْتَبَعُه الشَّ ٌَ َناهُ آ ٌْ ُه أَْخلََد إَِلى آَت َكاَن ِمَن اْلَغاِوٌَن * َولَْو ِشْئَنا لََرَفْعَناهُ ِبَها َولَِكنَّ

ْلَهْث َذلَِك َمثَ  ٌَ ْلَهْث أَْو َتْتُرْكُه  ٌَ ِه  ٌْ َبَع َهَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعلَ ُل اْلَقْوِم الَِّذٌَن األْرِض َواتَّ
اِتَنا ٌَ ُبوا ِبآ ُروَن( )األعراف/  َكذَّ َتَفكَّ ٌَ (، األصالة فً سٌاق 176-175َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم 

الثقافة العربٌة تعنً البحث عن أصول هذه الثقافة التً أعطتها وجهتها وبنٌتها المتمٌزة واعتماد 
 فً السلوك الثقافً. نحرافواالتلك األصول لتحدٌد مواضع القصور 

ٌاقها العربً سٌاقها العربً سٌقودنا حتماً إلى تلمس القٌم الكلٌة التً إّن طرح األصالة فً س
دفعت العربً من صحرائه النائٌة فً مسار خارجً نحو شعوب وأقالٌم مغاٌرة حامالً إلٌهم 
رسالة توحٌد فً مجتمع مدنً عالمً ووحدتهم على اختالف عروقهم ومللهم ونحلهم فً مٌثاق 

ٌته وفاعلٌته فً المجتمع والتارٌخ.أخالقً ٌإكد كرامة اإلنسان   وحرِّ
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األصالة العربٌة تعنً ضرورة االنطالق من قٌم اإلسالم الكلٌة وتصوراته اإلنسانٌة وتوجهاته 
العالمٌة، فً جهد إلصالح المجتمع العربً وتنمٌة قدراته اإلبداعٌة، وإعادة ترتٌب بٌته السٌاسً 

 لٌستوي فً ذلك المسلم وغٌر المسلم.

ورٌثة الرساالت السماوٌة ورائدة التٌارات اإلنسانٌة  –ً الكلٌة الثاوٌة فً رسالة اإلسالم فالمعان
تتطلب التزاماً عقدٌاً العتمادها فً عملٌة التنظٌم االجتماعً فً المجتمع  –والتحررٌة الالحقة 

 اإلنسانً.

التارٌخً  بٌد أن أصالة المثقف ال تقف عند التزامه باألصول اإلسالمٌة للوعً الحضاري
للشعوب المسلمة بدءاً بالشعوب العربٌة، بل تتبع أُّمتنا فً ارتباط الوعً بالتجربة التارٌخٌة 

 للذات، أو بوعً المثقف للسٌاق التارٌخً والجغرافً الذي ٌعٌشه.

فعلى المثقف أن ٌعً حدوده الزمانٌة والمكانٌة، وعلٌه أن ٌنطلق فً تحلٌله لمشكالت مجتمعه 
رف التارٌخً الذي ٌعٌشه هو، وتعٌشه أُّّمته، فالمثقف الذي ٌعتمد حلوالً جاهزة وجٌله من الظ

ٌسترجعها فً فترة تارٌخٌة سابقة، أو ٌستعٌرها من تجربة مجتمع مغاٌر، مثقف لم ٌرتق بعد 
 إلى مستوى األصالة الفكرٌة والثقافٌة، لذلك فهو عاجز عن اإلسهام فً نهوض جماعته وأُّمته.

افٌة تتطلب إذن استحضار العناصر الكلٌة فً التراث الثقافً والمثقف األصٌل قادر األصالة الثق
من خالل هذا االستحضار لتلك الطلبات على تجاوز خصوصٌات ثقافٌة، وإعادة تشكٌلها وفق 
الكلٌات العربٌة اإلسالمٌة، وبالتالً تحدٌدها دون إضاعة هوٌتها أو إنكار تارٌخها وتراثها 

التالً فإّن األصالة والتجدٌد لٌسا مفهومٌن متقابلٌن، بل هما مفهومان متكامالن، الممٌز لهان وب
 فال تجدٌد دون أصالة تربط الحاضر بالماضً، وتبنً المستقبل على إنجازات السلف.

تتحدد بتمٌٌز العام  –وهو ٌسعى إلى النهوض بؤمته  –إّن المهمة األساسٌة التً تواجه المثقف 
من الجزئً، وإعادة بناء المستقبل على أساس الكلٌات المعٌارٌة التً تنبع من الخاص، والكلً 

من اإلطار التصوري اإلسالمً الذي شكل األصول الثقافٌة للمجتمع العربً، وإّن َتَعثُّر جهود 
اإلصالح والتنمٌة فً العالمٌن العربً واإلسالمً ناجم عن إصرار شرٌحة كبٌرة من المثقفٌن 

 ن على استعادة نماذج ناجمة من ماٍض إسالمً عربً وحاضر غربً.إسالمٌٌن وحداثٌٌ

وهذه الصورة المرسومة لألصالة تمٌزها من التقلٌد، ومع هذا فإننا نرى مفكراً عربٌاً مرموقاً 
كرس قدراته الفكرٌة لدراسة التراث اإلسالمً ٌساوي بٌن التقلٌدي واألصٌل فً سٌاق تحلٌله 

عات النامٌة، فٌقول أصبحت مجتمعاتنا تعانً من ازدواجٌة على االزدواج الثقافً فً المجتم
مختلف المستوٌات العمرانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة والثقافٌة، وتتمثل فً وجود 
قطاعٌن أحدهما عصري مستنسخ من النموذج الغربً ومرتبط به ارتباط تبعٌة وثانٌهما تقلٌدي 

 أو أصلً أو أصٌل.

لحاضر إلى ما انتهى إلٌه طه حسٌن فً القول بؤّنه ٌجب االعتراف بؤننا ال نملك وهكذا انتهى ا
ٌة  بٌن أن نؤخذ وبٌن أن نترك النموذج الغربً الذي فرض نفسه كنموذج  االختٌارالٌوم حرِّ

عالمً حضاري جدٌد للعالم كله ٌقوم على جملة من المقومات لم تكن موجودة فً النماذج 
قبل التنظٌم العقالنً لشإون االقتصاد وأجهزة الدولة واعتماد العلم الحضارٌة السابقة له 

ٌة والدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة إلخ...  والصناعة والتبشٌر بقٌم جدٌدة تماماً، قٌم الحرِّ

نعم ٌمتلك المثقف العربً اإلسالمً الخٌار فً تطوٌر نموذج اجتماعً حضاري ٌنطلق من قٌم 
د بناء مستقبل حضاري بتنزٌل تلك القٌم على الواقع اإلجتماعً المستجد اإلسالم الكلٌة، وٌعٌ
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 مستفٌداً من تجارب وخبرات الحضارة الغربٌة الحدٌثة.

لقد أصبحت الحضارة الغربٌة الٌوم عاجزة عن إعادة تولٌد األشكال الثقافٌة التً أدت إلى 
ر هٌمنة الحضارة الغربٌة مهدد نهوضها، لذلك فإّن المجتمع المدنً العالمً الذي ٌنطوي على س

بالسقوط بعد ما تمكنت جهوده العلمٌة الطوٌلة من زعزعة أساسه الدٌنً ما لم ٌتقدم المثقف 
المسلم بؤطروحات ورإى جدٌدة تعٌد ربط العقل الحضاري بؤساسه األخالقً والتجربة اإلنسانٌة 

 بؤساسها المعٌاري.

والفكري على الصعٌد المعرفً العربً واإلسالمً، ال  بعد هذه المقدمة نقول إّن التجدٌد الثقافً
ٌعنً استجذاب قٌم جدٌدة ال أصول لها، أو ال تتناغم واألصول الفكرٌة والعقائدٌة لذلك الفضاء، 
بل إّن التجدٌد الثقافً الذي نبغٌه لٌس مفصوالً عن المشروع اإلسالمً فً الحقل الثقافً 

 والفكري:

ومتغٌراته، فالتجدٌد ال ٌتجه إلى الدٌن كَثْبٍت من العقائد واألخالق، تجدٌد الفهم للدٌن بثوابته 
وإّنما ٌتجه بفهم جدٌد ومعاصر إلى األصول والقٌم الكبرى التً صنعت الحقب التارٌخٌة 

 المجٌدة والتً تحّولت إلى حقب أنموذجٌة.

ائم وتفجٌر وبمعنى أوضح إعادة تفسٌر مفاهٌم النموذج األصلً على ضوء معطٌات العصر الق
 وإظهار ما ٌحتوٌه من إمكانات وتنوعات وطاقات.

ٌقول الدكتور برهان غلٌون: ال ٌعنً التجدد حصول تغٌرات إٌجابٌة على المنظومة الفكرٌة أو 
 ، بل ٌعنً تبدل فاعلٌتها، وٌشمل التنظٌم ثالثة مستوٌات من ضمنها:االجتماعٌة

لتبادل والتداول بٌن الناس، وتنظٌم السلطة تنظٌم القٌم واألفكار والمعانً، أي موضوعات ا
المعنوٌة الداخلٌة التً تشكل أساس القواعد التً تضبط حركة تداول القٌم من معاٍن ومفاهٌم 
ورموز، وتنظٌم إدارة أو تجسٌد القواعد فً مإسسات فاعلة، أي مناسبة لتحقٌق األهداف التً 

 زتٌن: القاعدة، أي قاعدة العمل والهدف.وضعت من أجلها المنظومة، فالمإسسة تستند إلى ركٌ

وبهذا فإن عمل التجدٌد الثقافً تقدم ربحاً فكرٌاً ومعنوٌاً إلى اإلنسان، ألّنها تبلور أمامه طرق 
النمو وآفاق التطور من دون أن تحدث له مشاكل نفسٌة أو تارٌخٌة، وإلى هذا كان الواقع 

 قاطبة، ملًء بعملٌات اإلجتهاد والتجدٌد.التارٌخً لحٌاة المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة 

ولذلك فهو واقع تارٌخً تضمن الكثٌر من المدارس االجتهادٌة والتجدٌدٌة، وقد الحظ الفٌلسوف 
إقبال فً كتابه تجدٌد الفكر الدٌنً أّنه وجد فً القرن األّول وحتى القرن الرابع الهجري ما ال 

رات ٌقل عن تسع عشرة مدرسة فقهٌة كانت ثمرة لجه ود جدٌدة، اتجهت إلى اإلجابة عن تطوُّ
 الزمن انطالقاً من القاعدة اإلسالمٌة.

ولهذا ٌنبغً أن ٌرتبط مفهوم التجدٌد الثقافً ارتباطاً عضوٌاً بمفهوم اإلبداع الفكري أي بما 
 ٌسمح لمنظومة فكرٌة أن تستعٌد فاعلٌتها وقدراتها على اإلنتاج المبدع للمعانً الجدٌدة.

الثقافً شرط البعث الحضاري: إّن الخروج من دائرة التخلق التً تلف العالم العربً التجدٌد 
واإلسالمً، ال ٌتحقق دون التجدٌد فً النظام الثقافً والفكري السائد فً العالم العربً 
واإلسالمً، ألّن التخلف أصاب هذا النظام، وأصبحت هناك أنماط ثقافٌة وفكرٌة تحول دون 
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 النهضة والتجدٌد.

فالجمود الثقافً وضعف الحٌوٌة الفكرٌة واضطراب المنهجٌة الفكرٌة وتوافر عوامل وأدوات 
االغتراب الثقافً كلها عوامل متوفرة فً الحٌاة الثقافٌة للعالم العربً، ومن هنا فإن تطلعات 

من دائرة النهضة الحضارٌة تبقى آماالً جوفاء ألّن التجدٌد لم ٌطل الحٌاة الثقافٌة، وأّنه ال خروج 
 التخلف دون الخروج من دائرة الجمود والترهل واالتكالٌة.

وال ٌمكن أن تتحقق تطلعات األُّمة فً الوثوب الحضاري دون التجدٌد، وإذا أردنا أن نكون أُّمة 
رقماً صعباً ومإثراً، فنحن بحاجة للتجدٌد الذي ٌصقل المواهب وٌبلور الطاقات، وٌستوعب 

 حسن وسلٌم. اإلمكانات وٌوظفها بشكل

فاالستالب الثقافً والمسخ الفكري أقسى وأوعر عقبة أمام النهوض الحضاري، ألّنه ٌلغً مقالٌد 
كل فكرة، وٌمنع عملٌة التفاعل الخالق، وأخطر أثر ٌصنعه االستالب الثقافً أّنه ٌزٌل القدرة 

لكل تٌار ومدرسة،  الذاتٌة التً تدافع عن قٌم األُّمة وأصالتها، وبالتالً تصبح األُّمة عرضة
 .واألرضٌة الحقٌقٌة التً تثري حالة الجمود والتكلس الفكري والرتابة العقلٌة

 


