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 حث تمهيديـب

 وقفة مع التسمية

، (1)مسينا موضوعنا بعنوان اإلصالح الديين  ودوره يف التجديد احلضاار  ولقد أ
شرعت بالظهور على املسارح الققاايف العربا     اليت التسميات العدة  انطالقا من وذلك 

ة الغربية، وما أثرته من توتر ثقايف وعقل  أخذ ينمو السيما بعد واقعة االتصال باملدني
 باطراد وباستمرار حبقاً عن الذات وجتديداً للهوية ونشداناً للفالح والتقدم. 

والواقع أن عاملنا العرب  احلديث جتلى يف وجوه زمنية ومكانية متعددة ومتنوعاة  
وزماان وقاد   ومست  منط وطبيعاة املشاكالت واملوضاوعات الايت طر ات يف اا  مكاان        

  (2)وجه هذه اإلشكاليات والتجليات يف مفاهيم عرب عناها باهجه ة مفاهيمياة عادة مقا      
 –يقظااة  –حتااديث  –تقليااد  —ابتكااار –أصااالة  - ااديث -قااديم –جتديااد  –تاارا  
 ترق ... اخل.  –صالح  فالح  –فوز  –حتسني  -انبعا   -بعث -تقدم  -هنضة 

يااة امامااة الاايت اساات وذت علااى اااق  ماان      ولعاا  المااة تقاادمأل ماان افجهاا ة املفاهيم   
االهتمام السيما يف احلقا  السياسا ، وقاد طفقات العدياد مان افنظماة السياساية تساب           

 قته على افنظمة  املناوئة ما.الذ  أطل "الرجعية"على نفسها هذا الوصف مقاب  وصف 
 من ذلكأل (3)"التقدم"هذا وهناك عدة مسوغات دعت إىل إطالق مفهوم 

ت صالة باالتطور   لفكرة تعرب يف جوهرها عن مفهوم اجتماع  تارخي  ذاهذه ا -1
 االجتماع  الققايف.

                                                           
 
فليال ظ القاار  أن التجادد احلضاار  هاو أ اد املبااد  الساتة الايت يعتنقهاا املا ار القاوم  العربا               -(1)

 املقالألوقد اقر استعمال هذا املصطلح من قب  رجال الفكر العرب  احملدثني أنظر على سبي  

ص  2003لعاام   15السانة   58د.رضوان السيد مقال بعنوانأل التجادد الفقها  والاديين،  لاة االجتاهاد عادد       
63. 
قريب من ذلك د. فهم  جدعانأل أسس التقدم عند مفكر  االسالم يف العاا  العربا  احلاديث     - (2)

 15و 8امل سسة العربية للدراسات والنشر ص  979ب وت 
 .13عانأل أسس التقدم، املرجع السابق صد. فهم  جد - (3)
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ترتبط الفكرة املذاورة ارتباطاً وثيقاً مبفهوم  التطور والتغ ، فالتقدم مظهر  -2
ج ئاا  ماان مظاااهر الااتغ ، وذلااك  ااني يقاابق الااوع  علااى واقعااة ماان الوقااائع ماادرااً  

 ية إنسانية معينة.املعنى اخلاص الذ  يعلق عليه أمه

إن مفهااوم  التطااور والااتغ  يباادوان امفهااومني علماايني موضااوعيني، بينمااا         -3
 مفهوم التقدم حيم  مفهوماً ذاتياً نسبياً.

ظهااور هااذا املفهااوم يف الققافااات القدمااة امفهااوم ذ  طااابع ميتااافي يق  أو       -4
ديقااة فقااد انفعاا  يعكااس الرجاااا أو افماا  يف مر لااة مرغااو  فيهااا، أمااا العصااور احل 

علاى   جعلت مناه مفهوماًا واقعيااً، مدعياة لنفساها القادرة علاى تربياره م مناة بواقعيتاه          
 نسان.افرض ويف التاريخ و راة اإل

لقااد ولااد هااذا الطااابع افخالقاا  املعيااار  ملفهااوم التقاادم عاادة مفاااهيم ماان         -5
 .(1)النا ية االجتماعية وافخالقية والدينية واالقتصادية

  الايت  ادت إىل اساتعمال الماة هنضاة ، فاالعر  ااانوا        الظروف السياسية ها -6
حباجااة إىل النااهوض ملقاومااة اال ااتالل افورباا ، وهااذا النااهوض حباجااة إىل اسااتجما   
القااوو واالسااتعداد واحلراااة لونطااالق وتفجاا  الطاقااات القائمااة واملتااوفرة واملوجااودة  

، لكنها غافلة واا   واليت حباجة إىل إظهار بعد سبات، فن ن هنا أمام طاقات موجودة
ما حتتاجه هو الت ريك بعد رقاد طال أمده وهناك اتا  على غاية اب ة من افمهية 

، وهااو املوسااوم بعنااوان أساابا  النهضااة العربيااة يف القاارن التاسااع عشاار  946ظهاار عااام 
فنااس نصااو ، وتااربز أمهيااة هااذا الكتااا  بهنااه افول يف موضااوعه باإلضااافة إىل أن        

 .(2)سمت بافاادمية والتوثيق العلم  الرصنيمعاجلته ملادته ات
الاذ  للتاه    "اإلصاالح الاديين  "بيد أن السيادة الفكرية اانات للجهااز املفااهيم     

ودعاات إليااه مدرسااة اجلامعااة اإلسااالمية الاايت دعااا إليهااا القااائر املفكاار  ااال الاادين      
 اففغان  وتلميذه الشيخ حممد عبده.

الذ  ياددد ااق اً    "اإلصالح"ستمد من مفهوم وليس غريباً أن يكون هذا اجلهاز ا
 ."وما اان ربك ليهلك القرو وأهلها مصل ون"يف الذار احلكيم يف ذلك قوله تعاىلأل 

                                                           
 .93د. فهم  جدعانأل أسس التقدم ص  - (1)
 
 54رضوان زيادةأل العر  وحتوالت خطاهبم ص  -(2)
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يسااهلونك عاان افنفااال، قاا  افنفااال أ ورسااوله فااهطيعوا اأ ورسااوله     "وقولااهأل 
 / 1وأصل وا ذات بينكم... افنفال آية /
م إال من أمر بصادقة أو معاروف أو إصاالح باني     وقوله "ال خ  يف اق  من جنواه

 .الناس"
 /" 22وقولهأل "وبعولتهن أ ق بردهن يف ذلك أن أرادوا إصال اً / البقرة آية /

وقولهأل "إن خفتم شقاقاً بينهما فابعقوا  كماً من أهله و كماً من أهلها إن ياردن  
 .35إصال اً" النساا آية 

مصااطل ياً بااارزاً يف التاااريخ املعاصاار  واخلالصااة، فمفهااوم اإلصااالح ا تاا  ثقااالً
، يث برز يف وقت مبكر من القرن (1)وذلك ملقاومة الفساد وتقويم اإلعوجاج السياس 
اجملاددين، واغا ه    reformer Islamismالعشرين وأطلق على "املصل ني اإلسالميني" 

لاى  من املفااهيم الايت حتيا  إىل شا ا   يت قاق بعاد، فامن اساتعماله ظا  مضاطربًا ع          
 عكس مقاالته باللغات افوربيةأل

Dir  reformation، lo  reform  the  reformation 

 (2)اليت اختذت معان  دقيقة حمددة
ويفيد القول بهن المة "إصالح" ومشتقاهتا قد استعملت منذ القديم يف اخلطا  

إال ماع   ، إال أن استعماما اان لغوياً بافسااس، و  تصابح مفهومااً مرا يااً    (3)اإلسالم 
  -1849" وحمماد عباده "  1897 – 1838احلراة الايت بعقهاا  اال الادين اففغاان  "     

"،  تى أن المة "اإلصالح الديين" أصب ت تستعم  يف الغالب لوشارة إىل هذه 1905
 .(4)احلراة دون سابقاهتا "الوهابية..." أو ال قاهتا )"اإلخوان املسلمون"...(

                                                           
، 996، 1د. حممد عابد اجلابر أل املشرو  النهضو  العرب ، مراا  دراساات الو ادة العربياة        - (1)

  63صب وت 
إسااالمية، مقااال منشااور يف  لااة اإلجتااهاد باا وت تر ااة  رابتااهارد شااوولتهأل هاا  توجااد  داثااة  - (2)

 . 82ص 2002لعام  14السنة  54حممد ألد ال عيب عدد 
 انظر مقال "إصالح" يف دائرة املعارف اإلسالمية بقلم د. عل  مراد.  - (3)
با وت   –حممد احلدادأل حناو تااريخ مقاارن ملفهاوم اإلصاالح، مقاال منشاور يف  لاة اإلجتاهاد            - (4)

 .133ص 2002سنة  15السنة  56و55عدد 
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عن انتقال دال  يف وضع الكلمة، إذ  أهنا انتقلت من هذا التطور، مكن احلديث 
 من  ق  اإل الة اللغوية إىل ثق  اإل الة التارخيية " اإل الة إىل  د  معني ".

وقاد مقلاها بصافة أوىل  اال الادين       - وإذا دققنا النظر يف حلظة اإلنتقال هاذه 
لااى  ساانرو  تمااًا أن خاصاايات هااذه الل ظااة إق ااام مرجعيااة جدياادة ع         - اففغااان  

 املرجعية القدمة.
والشك أن املرجعية القدمة تارتبط بفكارة النباوة باعتبارهاا تواصاالً يف التااريخ       
البشر  وإصال اً ملا فسد من أوضا  البشر والدهر، اما تارتبط بفكارة اإلماماة لادو     
 ،الشيعة والوالية لدو الصوفية وإرسال رج  يف ا  مائة سنة جيدد الدين لدو السانة 

اجلديدة الايت أق مهاا اففغاان  و  يسابقه إليهاا أ اد فتقاع خاارج الفضااا          واملرجعية 
 .(1)اإلسالم 

لقد أق م اففغان  مرجعية ثانية عندما دعا اتباعه إىل تهسيس  راة إساالمية  
تضطلع مبا اضطلعت به احلراة الربوتساتانتية يف التااريخ املساي  ، و تاى ياربر هاذا       

  معروف يف اخلطا  اإلسالم  املعاصر، وهو ربط التهثر باآلخر فقد اجته إىل أسلو
جتربة "اآلخر" مباض   "افنا" لذلك أشار يف "رسالة الرد علاى الادهريني" إىل أن تلاك    

 احلراة املسي ية   تكن إال استمداداً من املاض  اإلسالم .
يقول اففغان أل لو تهملنا يف سبب انقال   الة عا  أوروباا مان اممجياة إىل     -1
فهااذا الرجاا  الكااب  ملااا رأو  ،يااة نااراه اليتعاادو احلراااة الدينيااة الاايت قااام هبااا لااوثر املدن

شعو  أوروبا زلت وفقادت شاهامتها مان طاول ماا خضاعت لرلسااا الادين، قاام بتلاك           
احلراااة الدينيااة، ودعااا إليهااا أماام أوروبااا بصاارب وعناااا، فهصاالح بااذلك أخالقهاام وقااوم   

؟ اراً فلماذا استعبدهم املستعبدونلدوا أ راعوجاجهم وطهر عقومم ونبههم إىل أهنم و
ونشه عن نشوا الربوتستانتية مباراة ومسابقة بيناها وباني عادوهتا الكاتوليكياة، فجعا       
ا  فريق يراقب الفريق اآلخر، ويرصد أعماله وحيصر عليه  رااتاه وساكناته فافاة    

كان اا  مناهما يساعى    أن يسبقه إىل القوة والع ة والغلبة واإلرتقاا إىل معارج املدنية، ف
وجيد ويبذل مبل  طاقته يف استجما  وسائ  الرق  والتفوق علاى ناده ومنااظره، ومان     
هذه املنافسة بني الفريقيني تولدت املدنية احلديقة اليت نراها ونعجاب هباا. نقلاه عباد     

                                                           
 .132حممد احلدادأل حنو تاريخ مقارن ملفهوم اإلصالح ص  - (1)
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دار املعااارف  -القاادر املغربا  يفأل "  ااال الادين اففغااان ، ذارياات وأ اديااث " مصار      
 .96-95ص -1948

يقولأل "... وقد جلبت هذه العقيدة" اإلمان بالرلساا "علاى أها  هاذا الادين"      -2
املسي ية " شقاًا طاوياًل وألقات هبام يف جهالاة عميااا وذلاة خرسااا زمناًا مديادًا  تاى           
ظهر فيهم  ددون نفضوا ذلك العقد، وخاالفوا فياه ماا اشاتهر مان نصاوص الكتاا ،        

وا  مذهبهم اإلصالح ونشروه يف ممالك متعددة، وقلدوا يف ذلك الدين اإلسالم  ومس
مان  ق وهنضاوا  جهااالت و لات أعنااقهم ربا    فلم يلبث قومهم بعد ذلك أن تكشاف عناهم   

 ضايق ذلااة إىل ذروة رفعااة، فنطقااوا بعاادما صاامتوا، وعلمااوا بعاادما جهلااوا، و كمااوا  
 وسادوا بعدما سيدوا". بعدما  كموا،

تر ة حممد عباده مبسااعدة عاارف     اففغان ، رسالة الرد على على الدهريني،
، وراجع يف تهايد ذلك حممد احلادادأل تااريخ   82، ص 1955 ابن ترا  اففغان  مصر

 .34مقارن ملفهوم اإلصالح ص 
وهناااك روافااد عدياادة أومااا باادون شااك هااو اتااا  "تاااريخ احلضااارة يف أوروبااا"      

اأ خااور  افديااب  اانني نعماات   1877لفرنسااوا غياا و، وقااد نقلااه إىل العربيااة ساانة   
  .(1)"بعنوان "الت فة افدبية يف تاريخ ادن املماليك افوروباوية

لقد ا تف  اففغان  وحممد عبده أما ا تفاال هباذه الد اة اماا يبادو ذلاك يف       
 .(2)التقريظ املبال  فيه املنشور على لساهنما يف ص يفة "افهرام" املصرية

يد اإلعتا از بانتمائاه، وأهام ماا     ( بروتستانتياً شد1874-1787لقد اان غي و )
مياا  اتابااه املااذاور هااو اخللااط بااني حلظااة اإلصااالح الربوتسااتانيت وحلظااة احلداثااة       

 (3)افوربية

                                                           
. وهااو منقااول عاان الد ااة اإلجنلي يااة لكتااا  غياا و   463ص، 1877اإلسااكندرية مطبعااة افهاارام  - (1)

 دهريني. ( وقد استشهد اففغان  هبذا الكتا  يف رسالة الرد على ال1828)النص افصل  صدر سنة 
. نقلااه رشاايد رضااا يف اجلاا ا القااان  ماان "تاااريخ افسااتاذ     1877، الساانة افوىل 41عاادد"افهاارام"  - (2)

 .24-23صاإلمام" 
 حنو مقاربة أاقر موضوعية  ول هذه العالقة يراجع مقالًأل - (3)

H.R. Trevor – Roper، De La Reformr  aul Lumieres، Trad  del، amglais  Paris، Gallimard 1972-

294.P 
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"  يكااان اإلصاااالح  ااادثاً عارضااااً يف التااااريخ، أو نتيجاااة  اااظ  سااان أصاااا        
افشااصاص أو  اارد معادلااة للتطااوير الااديين، أو حاارة نظريااة  املااة  ااول اإلنسااانية     

لقاد  ، ة اال، فقد اان هنالك سبب أقوو من ا  هذه افسبا  وهو يعمها الهاواحلقيق
اااان اإلصااالح خطااوة اااربو حنااو  ريااة العقاا  البشاار ،  اجااة جدياادة إلعقااال الفكاار   
ولل كاام حبريااة علااى اف اادا  واففكااار اعتماااداً علااى طاقااات اإلنسااان و ااده بعااد أن  

 . (1)ة(اانت أوروبا تستمد ا  ذلك من سلطة قاهرة )الكنيس
والواقع فهذه الرلية الايت تاربط ربطاًا وثيقاًا اإلصاالح الاديين باحلداثاة صاادفت         

 هوو لدو اففغان  وعبده باعتبارها تدعم املباد  التاليةأل
 مكن أن تقع بالتغاف  عن اخلطا  الديين. إن عملية الت ديث ال -أوالً -
ا املطلاب مقا  أيضااً    فامن هاذ   ،اإلسالم   يقم علاى نظاام انسا  وماذا     –ثانياً -

 عودة إىل أصول اإلسالم افوىل. 
إن حتااديث نظااام احلكام واإلدارة لاايس اافياااً ماا  يصاا به حتااديث يف    –ثالقااً  -

 ذه بدورها اانت مستندة إىل الدين.الفكر وه
وطبعاااً فلاايس اتااا  غياا و هااو الااذ  أق اام هااذه اففكااار يف  راااة اإلصااالح         

مقاا  الكتااا  دعامااة اااربو ففكااار   ف ذلااك العصاار،لكاان بااالنظر إىل ظاارو  اإلسااالمية،
لاايس فقااط ماان داخاا  املرجعيااة     قدمة،فنااه مسااح لنفغااان  وعبااده بالاادفا  عنااها،    

فقاد قادم غيا و تارخيااً لل ضاارة       ولكن أيضاً من داخ  املرجعية افوربية، اإلسالمية،
لك   يهتماوا  افوربية يناسب ااماً ما اان املسلمون يودون رليته يف هذه احلضارة،لذ

بدقاة هاذه القارااة بقادر اغتباااطهم هباا فهناا تنساجم مااع رلياة معيناة لتفسا  التاااريخ           
إذا دققنا يف اففكار القال  املعروضة جند أن لك  منها طاقة و وحتديد عوام  تطوره،

فااافوىل تلغا  خطاا  العلماانيني الاذين ياادعون إىل      ،الغائياة تادعم موقاع املساتدل هباا     
العلم " راة اإلصالح اإلسالم  اصطدمت هبم يف مصر )شابل  ييا     احلداثة باسم

وفضااالً عاان ذلااك فهااو يلغاا      ،مااقالً( ويف امنااد أنظاار "رسااالة الاارد علااى الاادهريني"     
إذ أصااب ت  اخلطااا  اإلسااالم  التقليااد  الااذ  اقلااه امل سسااات الدينيااة القائمااة،     

 . باجتاه حمافظ أ  ا تكار اقي  الدين تظطلع بنفس دور الكنيسة يف الغر ،

                                                           
 4- Fr. Guizot، Histoire de la  civilisation   en  Europe،  Hachette 1985. p. 152  4-   
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إن  راااة اإلصااالح اإلسااالم  نشااهت خااارج هااذه امل سسااات أو يف صاارا  معهااا    
واانت حباجة إىل تدعيم موقعها بهن حتول املشاروعية مان املاضا  إىل املساتقب ،فمذا     
ااناات مشااروعية امل سسااات الدينيااة التقليديااة تتجسااد يف عراقتااها التارخييااة فاامن         

شاااتة تتجساااد يف إمكانياااة أن تقاااود املسااالمني إىل مشاااروعية احلرااااة اإلصاااال ية النا
مسااتقب  تااارخي  أفضاا  وتااوفر ماام يف التاااريخ افورباا  احلااديث ماان أساابا  القااوة       

فكرة الت ديث عرب الدولة، اما مقلتاها جترباة حمماد علا  يف      تلغ واالزدهار، والقالقة 
تقادم نفساها    مصر، وه  جتربة   تقنع أبداً اففغان  وعبده، فقد اانت تلك التجربة

وهكاذا فقاد ااان     على أهنا حماااة فوروبا وبالتا  علاى أهناا اقت اام لفضااا احلداثاة،     
علااى  راااة اإلصااالح اإلسااالم  أن جتااد ماان داخاا  التاااريخ افوروباا  نفسااه مايقباات     
بطاالن تلاك احملااااة، وبالتاا  فد اة اتاا  غيا و اانات الارد علاى تر اة مااذارات            

 . (1)حممد عل  نابليون بونابرت بهمر من
لقد اان هنالك تشابه يف الظروف اليت أ اطت احلراتنيأل الربوتستانيتة و رااة  
اإلصالح الديين العربية احلديقة، فقد اان لاوثر يقاول "أناا أعتقاد ببسااطة أن إصاالح       
انيسااة يظاا  مساات ياًل مااا  تنتاا   ماان جااذورها تلااك القااوانني الكنيسااية والفتاااوو        

ملدرسية والفلسفة واملنطق اما اارس  الياً،وماا   تق ام نوعااً    البابوية والتيولوجيا ا
آخر من الدراسات فهذه الفكارة ماانفكات تلاح علا   تاى أناين أدعاو الار  اا  ياوم أن           

 . تت قق سريعاً وأن نعود إىل اإلاتفاا بدراسة الكتا  املقدس واآلباا القدسيني
ة الادين ودراساة الفلسافة،    واان افمام عبده أيضاً مستااً، مان اخللاط باني دراسا    

واما  اول  بني دراسة اللغة ودراسة املنطق،  سب الوضع السائد يف افزهر يف عهده،
اذلك أفنى عباده جا ااً مان    ، لوثر أن يقدم مشاريع إلصالح التعليم يف مدارس عصره

 ياته يف إصاالح افزهار، با  إن لاوثر وعباده تعرضاا إىل اإل باا  مناذ فادة الشابا            
غادران التعليم الديين ملا اصاطدما باه مان عقام و اود، فقاد اتفقاا  اول إداناة          واادا ي

                                                           

( وقاد تر ات يف مصار سانة      Duc  de  Rovigoها  الايت ساجلها رفياق بوناابرت الادوق روفيغاو )        -1
 .137بق صراجع يف ذلك مقال حممد احلداد تاريخ مقارن ملفهوم اإلصالح، املرجع السا 1934

2- Yves  congar، Martin Luther: So foi  eT so Rhiforme . parf، p. 39  .  

  Appel a la  Noblesseمنها ما ا توته  رسالته الشه ة "نداا إىل النبالا"  -3

  142حممد احلدادأل حنو تاريخ مقارن ملفهوم اإلصالح ص -4
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إىل تيولوجيا تكاون مبقاباة "النصاا  الاذ       ،الفكر املدرس  وتطلعا إىل تدين    نشيط
 يسر  يف العظام"  سب عبارة لوثر. 

وامااا حتاادو عبااده افزهااريني أن يقيمااوا دلااياًل وا اادًا علااى التو يااد ال مكاان        
 اذلك اان لوثر يقولأل  ض عليه،اإلعدا

" أااد أقسم أنه ليس هناك عا  وا د يف القارون الوساطى قاد فهام فصاالً مان       
اإلجني  أو العهد القديم...، ب  أيضاً من فلسفة أرسطو" وهذا القول جدير بهن يقارن 
باإلنتقادات الالذعة اليت وجهها اففغاان  وعباده إىل الكالمايني القادامى )انظار ماقالً       

  ."الشرح على  اشية الدوان  للعقائد العضدية"
والواقع أن مق  هذه املواقف تعكس اعتقاداً مشدااً هو أن النصوص املقدسة ه  

 و دها مصدر املعرفة الدينية وأن ال  اجة إىل غ ها.
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 الفرع األول

 والتجديد الدينيني "طرح املسألة"املقصود من اإلصالح 
 

يطرح رجال القانون التجديد من زاوية التفس  اإلنشائ  وما إذا ااان جتدياداً أم   
اض الشاا ا ماان أطرافااه، ومااا إذا اااان طر ااه هبااذه   قااماان زاويااة إنت ال، امااا يطر ونااه

الصورة يعترباً أمراً جديداً أم ال،وأخ اً يف  ال الفكر يطر ونه من زاوية دخول الفكار  
. والواقع أن التجديد اان دائمااً يطارح اهساتجابة علاى افساتلة      (1)العصر وعدم دخوله

  ااان دائمااً مبقاباة إجاباة طمو اة تساعى       اليت يطر ها العصر بتعقيداته املتشابكة، أ
لوجابة عن هذه افستلة من منطق املواابة والقدرة على التجديد الذ  يعين فتح با  
اإلبدا  مشرعاً على مصراعيه مبا حيم  مان اجدا اات يتفتاق عناها الاذهن وخيلقهاا       

 العق  املوار بافستلة القلقة اليت تتطلب  تماً إجابات سريعة وضرورية. 
لكن ه  يتطابق املفهوم احلاديث للتجدياد الاذ  نطلباه ماع ماا ااان يطارح دائماًا          
خالل التاريخ اإلساالم ؟ ها  طارح مفكروناا يف الادا  موضاو  التفسا  اإلنشاائ  أو         
 التفس  الذ  يقتصر على افطراف دون اجلوهر "نهت  افرض فنقصها من أطرافها". 

يطرح مبعنى اإل يااا أو   –يخ اإلسالم  وخالل التار –يف احلقيقة اان التجديد 
الاتطه ، أ  "تطهاا  الاادين اإلماا  ماان الغبااار الااذ  يداااام عليااه، وتقدمااه يف صااورته  

عرضنا سابقاً لرأ  احلراة السالفية يف ذلاك وهاذا    لقد و. (2)افصلية النقية الناصعة"

                                                           
 وامااال الساايد )باا وتأل دار فااوز  منصااور، خااروج العاار  ماان التاااريخ، تر ااة ظريااف عبااداأ  - (1)

 الفاراب (
و يد الدين خان، جتديد علوم الدين، تر ة ظفر اإلساالم خاان )القااهرةأل دار الصا وة،   /      - (2)

 ( ص و.1986
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اه البادع   يتطلب "تصفية عقائد املسلمني، مما علاق هباا مان التصاور اخلارايف واإلجتا      
 . (1)ومظاهر الشرك اجلل  واخلف "

واملراجع للكتب اليت أ صات اجملاددين وعاددهم جيادها غالبااً ماا ت ااد هاذا املعناى          
 يةقارون اإلساالم  البوصفه املعيار الرئيس  الذ  حيتكم إليه عند حتدياد اجملاددين خاالل    
ملتااوفى يف القاارن )التنبتااة مباان يبعقااه اأ علااى رأس ااا  مائااة( جلااالل الاادين الساايوط  ا   

العاشااار امجااار  و)بغياااة املقتااادين ومن اااة اجملاااددين علاااى حتفاااة املهتااادين( للمراغااا        
اجلرجاو  وغ مها، ت اد على أن اجملدد هو الذ  جيادد الادين يف نفاوس النااس بعاد أن      

وإذا اان لفظ "تطه " هاو افقا    ، (2)تراامت فيها تصورات خاطتة ومغلوطة عن هذا الدين
وذلاك حلساا  اللفظاة افاقار شاهرة وها  )اإل يااا( أ  إ يااا الادين وعلومااه          اساتصداماً،  

حبسااب الغاا ا ، أو إ ياااا الاادين يف النفااوس، فاامن اااال اللفظااني ينتااه  إىل املعنااى نفسااه     
مفهوم الدين متطابق تقريباً، مان  ياث إن الادين قاد     إىل وحييالن  ،وي د  الوظيفة نفسها

ول، فمعاادة إ يااا الادين يعناى جتدياده يف النفاوس،       أاتم  وأجن  ماع الا من اإلساالم  اف   
يسااتمد هااذا الطاارح  و ، تااى نااتمكن ماان العماا  بااه وفااق تصااور فهاام "الساالف" مااذا الاادين   

وجاهته من التاريخ أوالً، إذ على مسار التاريخ اإلسالم  اانت  رااات التجدياد ال تتعادو    
أيضاً هذا الطرح بصاورة ثانياة   هذه الوظيفة، أو ه  ال تتطلب أاقر من ذلك فعلياً، ويرتك  

على أنه ليس هناك جتديد يف اإلسالم، وإمنا يف املسلمني  سب عنوان اتا  شاه  لعمار   
مبعنى  ، فهناك تيار قد اجته"خيرج عن ما أقره سلف افمةوا  ما يرو غ  ذلك  ،(3)فروخ

  أ اد مان   التجديد وتفس ه من غ  الوجهة اليت عرفها املسلمون علاى مار العصاور   يقا    
 .  (4)أئمة املسلمني من سلف افمة وخلفها

                                                           
  75د. حمسن عبد احلميد، جتديد الفكر اإلسالم  القاهرةأل دار الص وة )د. ت(، ص - (1)
، نقاالً عاانأل عباد الارلن احلاااج    263،ص 6ه( ج1329حمماد ياس احلاق العظاايم آبااد  )ت      - (2)

ابراهيم، التجادد مان الانص إىل اخلطاا   لاة التجدياد، السانة القالقاة، العادد الساادس. أغساطس            
 .102م، ص1999

 عمر فروخ، جتديد يف املسلمني ال يف اإلسالم )ب وتأل دارالعلم للماليني،} ص د. ت {  - (3)
ني السنة النبوية وأدعياا التجدياد املعاصارين )الكوياتأل مكتباة     حممود ط ان، مفهوم التجديد ب - (4)

 4( ص2،1984دار الدا ،  
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نستطيع أن نقول وبكق  من الققاة أن غالبياة التفسا ات املقدماة ملعناى التجدياد       
خااالل التاااريخ اإلسااالم  اسااتمرت منااذ ظهورهااا علااى وتاا ة وا اادة لاادو افجيااال          

ماع بداياة    ...، لكان (1)الال قة، حبكم عقلية التقليد السكونية اليت ااانوا مهساورين ماا   
القرن العشرين سيهخذ مفهاوم التجدياد أبعاادًا جديادة، حبياث نساتطيع القاول إناه           
إنشاا خطا  خاص  وله، وأصب ت تستصدم مدادفاات أخارو يطلاب مناها أن تا د       

فاإلجتااهاد والتطااوير ااناات مسااتصدمة  ،الاادور اإلشااكا  الااذ  يلعبااه مفهااوم التجديااد 
ا  ا احلداثة والت ديث فكانت أاقر  ضوراً يف اخلطداخ  احلق  الفكر اإلسالم ، أم
تصالية مع الغر ، والقائم على اعتبار النموذج الغرب  العرب  امل سس على العالقة اال

معياراً و يداً للم اااة يف تنمية وتقدم احلضارات والنماذج غ  اخلاضاعة للمنظوماة   
 . (2)الغربية

ظياف ااان حباجاة إىل فادة زمنياة      ولكن مفهاوم التجدياد ااه  مفهاوم ناشاو التو     
ماات ن خالمااا معرفياااً يف قدرتااه علااى تهديااة الوظيفااة والغاارض املنااا  بااه، وتارخيياااً  

  بذاتاه   إلخراجه من اللبوس التارخي  احملا  باه وإعاادة االعتباار لاه امفهاوم مفتاا      
ذا إلعادة قرااة الدا  وفق هذه الرلية باعتبارهاا الوسايلة الصا ية يف التعاما  ماع ها      

الدا ، ولدك مسا ة من احلرية تتيح لنا فهم الدين اإلسالم  وفق متطلبات العصر 
  .(3)ورو ه ومبا ينسجم مع معطيات الواقع القائم

إن مفهوم التجديد نفسه قد خضع خالل القارن العشارين إىل    نستطيع القول إذاً
ع لسياسااة حتااوالت سااامهت يف تبلااوره ونضااجه، وإن اااان هااذا املفهااوم مااا ياا ال خيضاا

اجلذ  بني اافاة التياارات افيديولوجياة، مماا يعياق تطاوره معرفياًا ويعياد تشاغيله يف          
فصااالل هااذا القاارن الااذ  يشااهد والدة      ، لقااة مفرغااة تااداوح بااني اإلدعاااا واالهتااام     

املصطلح معرفياً وإشكالياً مرَ مصطلح التجديد مبرا   عدة، نساتطيع أن تتصارها   
ة اليت عاشها هذا املصطلح خالل مس ته، هاذه املسا ة   يف مرا   ثال  تكشف الر ل

                                                           
 .103عبد الرلن احلاج ابراهيم، التجديدأل من النص إىل اخلطا ، ] م. س [ ص - (1)
الساانة  60و  59رضااوان زيااادةأل التجديااد بوصاافه ساا ال العصاار باا وت،  لااة اإلجتااهاد عاادد      - (2)

 .133ص  2003
 سااان  نفااا ، الااادا  والتجدياااد، موقفناااا مااان الااادا  القاااديم )ب وتألامل سساااة اجلامعياااة،         - (3)
 4،1992  
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 ا    مماا ياربر تساميتها    اليت اانت تطارح دوماًا أساتلة تتطلاب وتلاح يف اإلجاباة عليهاا،       
للمرا اا  املالئمااة وغاادت ماادار السااجال وباا رة الصاارا  الفكاار  يف تلااك الفاادة هااذه     

التجدياد وسا ال    املرجعية تت اد  باالدا  العربا  اإلساالم  الاذ  خلفتاه احلضاارة،       
فساا ال التجديااد املطااروح هنااا لااه سااياقه اخلاااص املاارتبط بااه والقااائم          ،املشااروعية

بالضاارورة علااى عاادم قاادرة اإلسااالم علااى التجديااد والتطااور ممااا يعااين التصلااف عنااه    
ه واالرتبااا  بااالنموذج القاادوة الااذ  اكاان ماان حتقيااق مقدمااة بنااااً علااى أسااس نظاماا  

  .املعريف وطبيعة تشكله التارخي 
لقد تشكلت هاذه الرلياة بنااًا علاى مفهاوم خااص بالتااريخ واحلضاارة،ال يارو يف          
التقدم إال منوذجاً وا داً تشك  وأجن  وا  النماذج اليت تطمح إىل حتقيق ذلاك عليهاا   
الل اااق بااه طريقاااً ال مفاار منااه وال فكاااك ماان االرتبااا  بااه، وإذا ااناات هااذه املرا يااة      

 قاًا مان قبا  عادد ااب  مان الفالسافة واملفكارين         الغربية ستتعرض للنقاد والانقق ال  
أو غ هام، ومان ثام تياار ماا بعاد احلداثاة بهاملاه،          اعلى رأسهم فواو وشداوس ودرياد 

فاامن هااذه الرليااة ااناات مساات كمة يف بدايااة القاارن العشاارين لظااروف  وأساابا  شااتى  
 . (1)تمكن اختصارها يف طبيعة املر لة التارخيية القائمة يف تلك الفدة بالذا

مع ا  هذه املعطيات واففكار املتصارعة سينشه س ال التجديد، ولكن هذه املرة 
عربيًا وإساالميًا ولايس عان طرياق املستشارقني أو الاذين تبناوا وجهاة النظار الغربياة،           
لكنه وللسبب نفسه الذ  نشه منه سا ال التجدياد استشاراقياً، وسايبقى حمصاوراً يف      

ح س ال التجدياد لايس اضارورة للصاروج مماا هاو واقاع        خانة رد الفع  مبعنى أنه يطر
ضامن هاذه    (2)إمكان حتققاه داخا  املنظوماة الفكرياة الداثياة      ، وإمنا امجابة عنوقائم

الفاادة مكاان أن جنااد اتااابني مهااا افباارز، افول حملمااد إقبااال الااذ  ظهاارت تر تااه       
واآلخار ظهار    (3)م(بعنوان )جتديد التفك  الاديين يف اإلساال   1955العربية افوىل عام 

                                                           
 . 136رضوان زيادةأل التجديد بوصفه س ال العصر ص - (1)
 .136رضوان زيادةأل املرجع السابق ص (2)
التاهليف   حممد إقبال، جتديد التفك  الاديين يف اإلساالم، تر اة عبااس حمماود )القااهرة، جلناة        (3)

( وواضح أن مد ه قد اختار لفاظ التجدياد تر اة للفاظ اإلنكلي ياة      1968، 2والد ة والنشر  
(reconstruction .) 
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ي ااد حمماد    (1)يف نفس العام لعبد املتعال الصعيد  وهو بعنوان اجملددون يف اإلسالم
إقبال أن العاا  اإلساالم  "ما ودًا باتفك  عمياق نفااذ وجتاار  جديادة يكاون علياه أن           

غا  أناه خيطاو خطاوة أعماق مان        ،(2)يقدم بشجاعة على إاام التجديد الذ  ينتظاره" 
شا ا مان اخلجا ، إذ إناه جعا       فا   نو  التجديد املراد وآلياته وإن فع  فذلك يف طرح 

  .هدفه التهايد على أن االجتهاد أ  احلق الكام  يف التشريع اما يسميه ممكن نظرياً
وقد سلم أه  السنة بذلك غ  أهنم أنكروا دائماً تطبيقه العمل  مناذ أن وضاعت   

رو  يكاااد يساات ي  توافرهااا يف فاارد املااذاهب، وذلااك فن االجتااهاد الكاماا  أ اايط بشاا
وهكذا يعين مبدأ احلراة يف اإلسالم وهاو اإلجتاهاد اماا يعتاربه إقباال ساااناً        ،(3)وا د

ويباادو أن إقبااال قااد  ساام رأيااه و اا م أمااره مااع الفريااق افول يف ضاارورة الاادعوة إىل    
 غاا  أنااه   يسااتطيع أن حيساام قااراره مااع الفريااق القااان  وذلااك     ،االجتااهاد والتجديااد 

بتجاوز هذا الطرح املهسور ملنظومة فكرية غربية اارس مرا يتها باستمرار، وإذ بق  
يلعب دور املدافع عن قابلية اإلسالم للتطور واملناد  بممكانية اإلسالم دوماً وأبداً على 

إنااه يعيااد ذلااك يف طاارح أسااتلة يطر هااا هااو علااى نفسااه باسااتمرار "علينااا أن  التجاادد،
ريخ الشريعة اإلسالمية وبنالها يتبني منهما إمكان تفس  أصاول  ننظر فيما إذا اان تا

، (4)الشريعة ومبادئها تفس اً جديداً، وبعبارة أخروأل ه  شريعة اإلسالم قابلة للتطاور" 

                                                           
عبااد العااال الصااعيد ، اجملااددون يف اإلسااالم ماان القاارن افول إىل الرابااع عشاار )القاااهرةأل مكتبااة    (1)

 اآلدا ، ] د.   [.
 . 206يف اإلسالم )م. س( ص  حممد إقبال، جتديد التفك  الديين (2)
 . 171املرجع نفسه، ص  (3)
،البااد أن نسااج  هنااا أن ثنائيااة اإلسااالم والتطااور الاايت حتكاام الكااق  ماان الكتابااات  188املرجااع نفسااه ص - (4)

حتااو  بصااورة مباشاارة التهمااة والاارد عليهااا معاااً، فااربط اإلسااالم بااالتطور يعااين أننااا سن صاا  علااى نسااصة      
ما اانت عليه ويف هذا ما يرفضاه الكاق ون غا  أناه وضامن القنائياة نفساها ساتذهب          مطورة من اإلسالم غ 

مقوالت أخرو مساراً آخر فتلفاً لتنف  عن اإلسالم قدرته علاى التجادد والتطاور وليبقاى أسا  ماضايه مماا        
ا ظهاار علااى منعاه ماان الاادخول إىل عااا  " احلداثاة " الااذ  هااو عااا  العصار، وإذا اااان الاارأ  القااان  غالبااً ماا    

ألسنة املستشرقني اهرنست رينان وهانونو وغ هم، فستنشه نتيجاة لاذلك مقولاة التجدياد يف اإلساالم انفا        
" لتهمة وارد فع  " لت اد على قدرة اإلسالم على التطور والتجدد اما سانبني ذلاك ال قااً، غا  أنناا نساتطيع       

ا وحتوالتااه الفكريااة والتارخييااة، ممااا يسااتدع    القااول إن مر لااة املشااروعية أو اإلمكانيااة ااناات رهينااة زمنااه   
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اول اإلجابااة علااى هااذه افسااتلة فمننااا نااراه مضااطراً لوستشااهاد باابعق      وعناادما حناا 
أن روح اإلسااالم ر بااة فسااي ة، مقااوالت املستشاارقني اهااورتن وغاا ه الاايت ت اااد علااى  

حبيث إهنا تكاد ال تعرف احلادود، وأهناا قاد اقلات اا  ماا أمكناها احلصاول علياه مان           
أفكار افمام اجملااورة، ثام ينقا  عان العاا  امولناد  هاور غرويناه "عنادما نقارأ تااريخ             

بعضاهم بعضااً يف أبساط     جير ونتطور الشريعة احملمدية جند من نا ية أن الفقهاا 
ور إىل  د أهنم يدامون بال ندقة، ومن نا ية أخرو جناد ها الا الفقهااا أنفساهم،     افم

مبا مم من و دة يف القصد فائقة، حيااولون التوفياق فيماا باني السالف مان خالفاات        
 .(1)شبيهة مبا بينهم من خالف"

وينتااه  إقبااال بعااد ااا  ذلااك إىل القااول، إن ااا  هااذه اآلراا الاايت ينطااق هبااا علماااا 
حملدثون تبني لنا يف جالا ووضوح أنه عندما تعود للمسلمني  ياة جديدة، فمن أوروبا ا

 رية الفكر الكامنة يف الروح اإلساالمية الباد أن تاربز نفساها إىل الوجاود علاى الارغم        
ماان ت ماات الفقهاااا، وبعااد هااذه املقدمااة الاايت يراهااا ضاارورية علااى افقاا  لاارد سااهام       

لاذ  ينااد  باه "والارأ  عناد  هاو أن ماا        خصومه من املستشارقني ناراه يعارض رأياه ا    
بااه اجلياا  احلاضاار ماان أ اارار الفكاار يف اإلسااالم ماان تفساا  أصااول املباااد            وناااد

التشريعية تفس اً جديراً على ضوا جتارهبم، وعلى صدو ما تقلب علاى  يااة العصار    
من أ وال متغايرة، هو رأ  له ما يسوغه ا  التسوي ، اما أن  كم القرآن على الوجود 

ي داد ويدقاى بالتادريي يقتضا  أن يكاون لكا  جبا  احلاق يف أن يهتاد  مباا           بهنه خلق
ورثاااه أساااالفه، مااان غااا  أن يعوقاااه ذلاااك الااادا  يف تفكااا ه و كماااه و ااا  مشاااكالته   

وهااو ياارو "أنااه ال مكاان أن ننكاار أن رجااال احلااديث قااد أدوا أجاا  خدمااة   ، (2)اخلاصااة"
ر  اجملرد إىل مراعاة مالن وال الواقعة للشريعة اإلسالمية بن وعهم عن التفك  النظ

من شهن ولو أننا واصالنا دراساة ماا اتاب عان احلاديث وعنيناا بتقصا  ماا تادل علياه            
اآلثار من الروح اليت اان يفسر هبا النيب رسالته فقد تنجل  هذه الدراساة عان  فائادة    

                                                                                                                                              
القااول إن فكاارة التجديااد نفسااها   تكاان دافعاااً لتطااور داخلاا  بقاادر مااا ااناات دفعاااً مجااوم خااارج  إذا صااح      

 .138التعب ، راجع رضوان زيادةأل املقال السابق ص
 .179املرجع نفسه ص - (1)
 .193املرجع نفسه ص  - (2)
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الفهام و اده   اربو يف فهم قيمة احلياة يف مباد  التشريع اليت صرح هبا القرآن، وهذا 
  .(1)هو الذ  يعنينا عندما حناول تهوي  أصول التشريع تهويالً جديداً

وإذا اان ما طر ه ال يتجاوز ما مكن اعتباره حماولة املالامة مع أوضا  احليااة  
فمنه حياول فيما بعد أن يطرح فلسفة للتجديد حتتاجها  ،العصرية ومعطياهتا القائمة

أزماة رو يااة عميقااة لان تسااتطيع الاتصلص منااها بغاا      اإلنساانية مبجملااها الايت تعااي   
الس  على هدو هذه الفلسفة، فاإلنساانية حتتااج الياوم إىل ثالثاة أماور، تهويا  الكاون        
تهويالً رو ياً وحترير روح الفرد، ووضع مباد  أساسية ذات أمهية عالية توجه تطاور  

عصاار احلااديث قااد اجملتمااع اإلنسااان  علااى أساااس رو اا ، والشااك يف أن أوروبااا يف ال  
أقامت نظمًا مقالية على هاذه افساس ولكان التجرباة بينات أن احلقيقاة الايت يكشافها         
العق  احملق ال  قدرة ما على إشعال جذوة اإلمان القو  الصادق، تلك اجلذوة الايت  

وهااذا هااو الساابب يف أن الااتفك  اجملاارد   ياا ثر يف  ،يسااتطيع الاادين و ااده أن يشااعلها
، يف  ني أن الدين استطا  دائماً أن ينهق باففراد ويبادل اجلماعاات   الناس إال قليالً

املطلااو  إذاً ماان هااذه " الفلساافة    (2)بقضااها وقضيضااها وينقلااهم ماان  ااال إىل  ااال "    
التجديديااة " املكتوبااة بلغااة إقبااال الصااوفية الشااعرية إ ياااا الااروح يف الاانفس وإشااعال    

إعطائهاا  يااة أخارو إذا أ ببناا أن     جذوة اإلمان القادرة علاى جتدياد معناى احليااة و    
 . (3)نتابع مع إقبال يف زمرته الشعرية

إن فهم إقباال هناا للتجدياد يتهساس علاى مفهوماه للادين أو احليااة الدينياة اماا           
يسميها، إذ يعترب أهنا تنقسم إىل ثالثة أطوار، ها  طاور اإلماان وطاور الفكار ثام طاور        

ول تبدو صورة يف نظام جيب على الفارد أو  فاحلياة الدينية يف الطور اف، االستكشاف
افمة بتمامها أن ختضع فمره خضوعاً مطلقاً، ومن غ  حتكيم العق  يف تفهم مراميه 
البعياادة أو غايتااه القصااوو، وهااذا اإلجتاااه  قااد تكااون لااه نتااائي عظيمااة يف التاااريخ          

فارد مان   اإلجتماع  و السياس  لشعب من الشعو ، لكنه  لايس ااب  افثار يف منااا ال    
النا ية الرو ية، ويف امتداد أفقه، وبعد هذا الطور الذ  يتسم بالتسليم املطلق بنظام 

ويف هاذا الطاور    ،ما يهت  يف أعقابه تفهم العق  مذا  النظام وللمصادر البعياد لسانده   
                                                           

 .199املرجع نفسه ص - (1)
 .207املرجع نفسه ص  - (2)
  740رضوان زيادةأل املقال السالف الذار ص - (3)
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القان  تب ث احلياة الدينية عن أصلها يف نو  من امليتافي يقيا )اإلميات( ه  نظر يف 
 سق اتساقاً منطقياً ومن فروعه الب ث عن ذات اأ.الكون، مت

أماااا الطاااور القالاااث الاااذ  هاااو طاااور اإلستكشااااف في ااا  علااام الااانفس حمااا           
امليتافي يقيا، وت يد احلياة الدينية يف طماوح اإلنساان إىل اإلتصاال املباشار باحلقيقاة      
القصااوو، وهنااا يصاابح الاادين مسااهلة اقاا  شصصاا  لل ياااة والقاادرة ويكتسااب الفاارد   

صصااية  اارة ال بالت لاا  ماان قيااود الشااريعة، ولكاان بالكشااف عاان أصاالها البعيااد يف    ش
 . (1)أعماق شعوره هو"

وإقبال يف هذا التقسيم يستبطن أوغست اونت يف فلسفته الوضعية الايت تقسام   
مرا اا  تطااور الفكاار البشاار  إىل ثااال  مرا اا ، تباادأ بالر لااة الالهوتيااة فاملر لااة        

وإن اان إقباال حياب أن يضاف  عليهاا ن عتاه      (2)لة الوضعيةامليتافي يقية وتنته  باملر 
الرو ياااة الذاتياااة، إذ املعياااار لدياااه يف هاااذا التصااانيف لااايس قائمااااً علاااى الفلسااافة أو  

وإمناا  ، (3)املنظومة العامة للمفاهيم  اول  موعاة املعاارف اإلنساانية اماا لادو اونات       
إىل اق  الذات فياه أو   على أساس التطور الرو   الذ  مر به اإلنسان والذ  ينته 

فاإلنساان   ،إذا استصدمنا مصطل ًا صوفيًا ماهثورًا عان ابان عربا  هاو )العاا  افاارب(       
فلاايس غريباااً بعااد ذلااك أن ينتااه  يف   ، (4)يب ااث عاان ذاتااه وفيااه أنطااوو العااا  افااارب    

مفهومه للتجديد ونقده للتقليد على أساس ما يعيشه اإلنسان من  ياة رو ياة تسامو   
يف الدين اما هاو ضاار يف أياة نا ياة أخارو       أن اجلمود على القديم ضاريرو "إنه  ،به

 ريااة الااذات أباارز مااا يقضاا  عليااه التقليااد هااو "  لكاان ماان نااوا   النشااا  اإلنسااان " 
فالدين يف النهاية لايس إال   ،(5)املبدعة، ويسد بذلك املنافذ اجلديدة لوقدام الرو ان 

                                                           
  209املرجع نفسه ص - (1)
 1بيار ما ش و، اونتأل الفلسفة والعلوم، تر ة د. سام  أدهم )با وت( امل سساة اجلامعياة      - (2)

 .17ص 1994
 .21املرجع نفسه، ص - (3)
 .141رضوان زيادةأل املرجع السابق ص - (4)
  211حممد إقبال، جتديد التفك  الديين يف اإلسالم ]م. س [ ص - (5)
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ياة النهائياة للقايم، فيمكناه باذلك أن يعياد       االغ "سع  املرا سعياً مقصوداً للوصاول إىل 
  .(1)تفس  قوة شصصيته الذاتية"

أما عبد املتعال الصاعيد  فقاد رغاب يف اتاباة "اجملاددون يف اإلساالم" أن ياذار        
ويعدد اجملددين منذ وفاة الرسول )ص( إىل قرننا احلا  وذلك ا  يقبت أن "اإلساالم  

تاا  موجاه إىل تلاك الفتاة مان النااس الايت تارفق         فالك، (2)يتسع للتجديد يف ا  زمان"
التجديااد وتنكاار إمكانيااة حتققااه يف اإلسااالم )فمااا دام اإلسااالم غايتااه النااهوض العااام    
باإلنسانية، فوسائ  هذا النهوض تسا  يف طرياق اإلرتقااا وال تقاف عناد  اد حمادود        

اريخ اجملددين فهو لذلك يب ث يف ت، (3)التتعداه، وأمرها يف هذا خيالف أمر العبادات(
يف اإلسااالم، ويدرسااه علااى أنااه تاااريخ هنااوض املساالمني يف أمااور دنياااهم قباا  أن يكااون  

بعد ذلاك يبادأ بتعاداد اجملاددين  ساب قاروهنم باداًا        أخراهم، تاريخ هنوضهم يف أمور 
من أبو بكار الصاديق  تاى عباد الع يا  أل ساعود يف القارن العشارين، وهاو يف تعاداده           

التجديد القدامى االسيوط  واملراعا  اجلرجااوو وغ هام،    هذا قد خرج عن م رخ  
مما يدل على أنه وإن   يكن قد وضع صفات خاصة به للمجدد فمناه أ اب أن خيارج    
عاان الطريقااة القدمااة يف تعااداد اجملااددين، ثاام ينتااه  اتابااه بتعااداد مايسااميها عوائااق  

سابا  املعيقاة للتجدياد    أن نقف قليالً عندما اعتاربه اف  أردناوإذا ، (4)التجديد احلديث
لوجدناها  يعاً تتفق يف عدة نقا  أوالها أسبا  حمق سياسية سوااً منها مااتعلق  
بالسلطة السياسية أو من مقلها، مما يدل على أن املقصود بالتجديد لادو الصاعيد    
ليس التجديد الفكر  أو الديين وإمنا هو اإلصالح السياس ، ودل على ذلك استصدام 

لساابق بشاك  متكارر ومل اوث حبياث إن توساله بلفاظ التجدياد   يكان إال          املصطلح ا
تواصالً مع الكتب الداثية اليت حنى من اهاا، فالتجدياد مبفهوماه الفكار  ااان خاارج       
دائرة املفكر فياه بالنسابة لاه، وغا  أن مايبادو ماق ًا هاو تهاياده علاى يولياة مفهاوم            

شاامالً، وهاذا املفهاوم الكلا  لوصااالح     اإلصاالح، إذ إن حتققاه ااامالً يفادض جنا ااه     
يتطابق تقريباً مع ما  طرح سابقاً لدو السيوط  وغ ه مان أن التجدياد واملقصاود باه     
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هنا اإلصالح، اليتم إال بتغ  اف وال وتبدل املعاش أ  هناك تهايد دائم علاى اجلاناب   
تكاما  باني   العمل  ملفهوم التجديد ورفاق أ  ختصايص لاه أو افخاذ بعاني االعتباار ال      

وبالتااا  مكاان اختصااار    ،اجملاااالت اإلقتصااادية والفكريااة و اإلجتماعيااة والسياسااية   
التجديد هنا مبفهاوم التقادم احلاديث، فعناد  صاول  التقادم أ  النهضاة الشااملة يف         
اافة  االت احلياة عندها مكن اعتبار أن التجديد قد   أو حتقاق، وهاذا مايصارح    

ه عناادما ينعاا  علااى املساالمني اسااكهم بفكاارة املهااد      بااه الصااعيد  يف خااااة اتاباا  
املنتظر، ويطالبهم بهن يضاعوا باداًل عناها فكارة اجملادد املنتظار وذلاك ليناهق هبام يف          

 . (1)هذا ال مان، ويص  بالناس إىل عهد السالم والوئام
واخلالصة لقد التمس الصعيد  التجدياد يف التااريخ ليقارأ فياه تااريخ اإلساالم       

أنه ااان دائماًا تااريخ جتدياد، بينماا وجادها إقباال يف فلسافة القارآن الايت            على اعتبار
أن يقاارأ اإلسااالم قاارااة جتديديااة إذ أصاابح التعااب    اااول تعتااق الااروح وحتررهااا، لقااد

ي اد أن اإلسالم بذاته حيث على هذه القرااة ويطلبها غ  أن االً منهما   يقف أماام  
ع املاهزوم الااذ  يعيشااه املسالمون وإمنااا  اااولوا   التجدياد اضاارورة مل اة يتطلبااها الواقاا  

بقاارااهتم تلااك اإلجابااة عاان ساا ال هدفااه ربااط ختلااف املساالمني باإلسااالم، فهعااادوا        
صياغة الس ال معكوساً عندما اعتربوا أن املسلمني هم سبب ختلف اإلساالم  ياث     

 جتدياادو وقاادرةو علااى النااهوض هباام. ويف ماان وا قرااتااه قاارااة تكشااف مااا فيااه  عيسااتطي
ه ضمن هذه البيتة تيف احلق  اإلسالم  وتبيت توطينهاحلقيقة لقد ا تاج التجديد يف 

ساا ال  فهعيااد طاارح ماادةً ماان الاا من،  تااى تهخااذ افسااتلة مااداها و قهااا ماان الااتفك ،
لقااد فكاار هاا الا بالساا ال  اادداً  ،التجديااد هنااا اضاارورة، ال مفاار وال خااالص باادوهنا

صداقية معاً بغاق النظار عان مصادره وقائلياه،      فوجدوه حيم  الكق  من الوجاهة وامل
فهعادوا طرح س ال التجدياد ولكان هاذه املارة لايس مان منطاق اإلمكانياة واملشاروعية          

ويعتارب اتاا  )اجملاددون يف اإلساالم(      ،وإمنا من زاوية احلاجة إليه والضارورة لوجاوده  
اتاب يقصاد مان    من أبرز الكتاب املعاربة عان هاذه اففكاار  يعهاا فالك       (2)فمني اخلو 

اتابه أمرين اثنني افول هو أن يد  أص ا  هذا الدا  امل من بالتجديد يت دثون، هم 
أنفسااهم، عاان التجديااد الااديين  يااث يصاافونه ويسلساالون روايتااه ويعينااون أصاا ا          
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وأمااا  ،قرناااً الاايت عاشااها اإلسااالم  تااى اليااوم  14التجديااد علااى رلوس املتااات خااالل  
ا الدا ، وفااً له وبراً به وعرضاً للون من تفك  أص ابه القان  فهو إ ياا نص من هذ

ويكااد الساببان أن يكوناا     ،(1)وتناومم القضايا احليوية وتعب هم عنها يف تلاك العصاور  
وا داً إذا قرأنا تعليله لذار ا  منهما، "فهن يت د  أص ا  القديم عن التجديد، فلم 

ملعادض و  تعاد فكارة التجدياد بادعاً       يبق بعد ذلك اما يرو مقال لقائ  وال اعداضٌ
من افمر خيتلف الناس  وله... وال نضيعَ  الوقت واجلهد يف تلك املهاترات اليت تكقر 
وتسصف  ول ا  حماولة جادة لدفع احلياة الدينية أو احلياة االجتماعية إىل ما الباد  

، "راد أو اجلماعاتاً من  اجات اففما منه من س  وتقدم وتطور ووفاا مبا جيدَ دائم
تكاا على الدا  بك  ثقله لي سس شرعية خلطابه بداية، ثم لينق  هذه فهو حياول اال

وبذلك تكاون " اجتناا" إىل التجدياد ا اجاة      ،الشرعية إىل الواقع املعاصر وما يتطلبه
"أسالفنا" إليه، ا  ما اختلف يف افمر أهنم سبقونا زمناً فقط وهذا ما يصرَح به علنااً  

تعليلااه للساابب القااان ، إذ ياارو أنااه "إذا مااا أسااس الساالف لفكاارة التجديااد، ومسَااوا      يف
رجالااه، ق لنااا أن نكماا  الفكاارة يف التجديااد ومااداه بااالنظر يف  ياااة ماان مسااوهم هاام  
 دد  املتات، فنتلمس  من عم  احلاامني منهم ومان تفكا  املفكارين فايهم ماا نارو       

ريق املساتقب  واجتااه التطاور، فتكاون اإلفاادة      فيه أضوااً يبعقها املاض ، فيض ا هبا ط
من هذه افعمال واففكار قائمة على أساس متني من اختيار القدماا، وواقع من عما   

يااد إذن أن يسااتقمر "ساالطة الساالف" ر"إنااه ي ،الااذين اعدفااوا ماام قاادماً حبااق التجديااد 
رار على إخراج ويوظفها خلياراته و اجاته املعاصرة غ  أن ما يدعونا للتوقف هو إص

تر ة للمجددين من ثوهبا القديم أىل  ياتنا العصرية، إنه يصاف تر تاه تلاك بههناا     
"جتديدية" مقاب  الد ة التقليدياة الايت تكتفا  برسام عاام ختطيطا  حليااة املدجام         
وشصصيته واملرا   الفكرية اليت مَر هبا، يف  اني أن اتاباه هاذا يقاوم اماا يارو "علاى        

، (2)واآلراا اليت تعم  على تص يح فهمناا للادين وتسادد خطاناا للعما "     تر ة اففكار 
فغايته من هذا العم  إذا هو أن يشك  دعوة إىل التغاي  مان هاذا الواقاع املاهزوم وذلاك       
حتت مظلة التجديد فامذا، فامذا وجاه أ ادهم أصاابع اإلهتاام ماذه الادعوة، أ لنااه إىل          
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على هذا اخلط، هذا بالضابط هاو منطوقاه    جدودنا وسلفنا، الذين اانوا أول من سار 
ا، فامادف إذًا تادعيم فكارة التجدياد ثام حتديادها وبياهنا       ، الذ  يعياده وي ااده ماراراً"   

فقااد ملااك الاانفس شااعور احلياااة باحلاجااة املاسااة املل ااة إىل جتديااد تطااور  يفهاام بااه   
ا اإلسالم الذ  يقرر نفساه البقااا واخللاود فهماًا  ياًا ياتصلص مان اا  ماا يعارض هاذ           

 . (1)البقاا للصطر ويعوق اخللود إذا ما صح الع م على هذا الفهم اجلديد"
إن تقبياات دعااوة التجديااد يف الدبيااة اإلسااالمية يباادو أنااه حباجااة إىل ااا  هااذه       
التهايدات والسندات  تى تظهر على شاك  دعاوة إساالمية خالصاة التشاوهبا شاائبة،       

 الادا  وانتاهااً إىل الواقاع املعاصارأل     لذلك فهو يعود مرة أخرو ليقرأ التجديد بدااً من
"فالقادماا يعنااون بالتجديااد إ ياااا الساانة وإماتاة البدعااة أو إ ياااا مااا اناادرس وتااراهم   
ين عون  يناً من عاً عملياً  تى حيتفلون بهمهية التجديد يف الفقه، فنراهم يرج اون  

ود عان الفارو    اعتباراً  دد وعده على اعتبار  دد آخر وعده، بهنه املفض  فقيهٌ يذ
ثام يضار  بعاد ذلاك أمقلاة علاى ذلاك،        ، (2)واملفضول املتكلم يذود عان أصاول العقائاد"   

فالسبك  يف " طبقات الشافعية " عدَ  دد املائة القالقة ابن سريي الفقيه الشافع  ال 
أبااو احلساان افياار  املااتكلم، أمااا اباان عساااار فعاادَ افشااعر  وذلااك لقيامااه بنصاارة     

وما ي اد املن   العمل  يف  ،أصناف املبتدعة واملضللة املعت لة وسائر ، واردو علىالسنة
 أل(3)التجديد لدو القدماا عدة أمور منها

أهنم يعدون من اجملددين خلفاا إذ يتفقون  يعاً أن عمر بن عبد الع يا  هاو    -1
اجملاادد افول علااى رأس املائااة افوىل ال  ينافسااه أ اادٌ  ويقااررون بواضااح العبااارة أن "    

 نص  يف  فظ الدين  فظ قانون السياسة، وباث العادل والتناصاف الاذ  باه حتقا      اف
الدماا ويتمكن من إقامة قوانني الشر  "، وما يدعم ذلاك أيضااً أهنام ذهباوا يعادَون يف      

 كاماااً مااع العلماااا، ففاا  املائااة القانيااة هااارون الرشاايد مااع الشااافع ،    ساانة ااا  مائااة 
والرابعاة القاادر بااأ ماع أبا   اماد افسافراييين،         والقالقة املقتدر باأ مع ابن سريح

 واخلامسة املستظهر باأ مع الغ ا .
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اعتباااارهم منصاااب جتدياااد الااادين منصاااباً اجتماعيااااً عمليااااً، يشااابه منصاااب  -2
ب  إن التجديد ليبل  من اممة إىل  ادَ أن يرفعاوه    ،اخلالفة الظاهرة واإلمامة العظمى
قولون لو اان بعد الانيب )ص( نايبٌ لكاان الغا ا  وأناه      يف بعضهم إىل مرتبة النبوة، إذ ي
وهاام يقولااون، امااا يقااول الساايوط  يف آخاار   مصاانفاتهحيصاا  بقبااوت اراماتااه باابعق 

اتابه التنبتة "يف هاذه افماة يف اا  مائاة سانة ااوت احلكمااا والعلمااا، ثام يبعاث اأ           
 ياا ال مان". على عدد افنبياا  كماا ف دون اخللق إىل اأ وهم مبقابة أنب

إهنم  اني يعللاون التجدياد علاى رلوس القارون ف دوناه إىل اعتباار اجتمااع           -3
من أ دا  احلياة يف هذه املدد فاحملن االجتماعية تقتض  التجدياد، جارباً ملاا  صا      

 من الوهن باحملن، اما يقررون.

ومااا ي ياااد اإلجتااااه العملااا  اعتبااارهم "أن اجملاااددين قاااد يتعااادون يف القااارن     -4
 ، د، فيكون ا  وا د منهم عااماًل يف ميادان مان مياادين احليااة العملياة والعلمياة       الوا

  .فك  وا د ينفع بغ  ما ينفع به اآلخر"

وي اد هذه النقا  الفهم الشمو  للتجديد الذ  حتدثنا عنه سابقاً والذ  غالباً 
اعيااة مااا ياارتبط بالنهظااة وياادل عليهااا فكهمنااا التجديااد امااا ياارو اخلااو  "ثااورة اجتم  

غ  أنه يعود ل باط   ،(1)دورية، يقوم هبا عارف بااحلياة متص  هبا وعميق الفكرة عنها"
التجديااد بااالتطور، ولكاان لاايس لي اااد قابليااة اإلسااالم للتطااور امااا وجاادنا يف املر لااة   
السابقة، وإمنا ليلح على ضرورة التجديد يف فهم اإلساالم إذ و اده الكفيا  جروجناا     

فالتجديد الذ  هو تطور ليس دخولنا يف سلك التطور والتقدم"، ر ومن مهزقنا املعاص
هتداا إىل إعادة قديم اان وإمنا هو اهتداا إىل جديد اان بعد أن   يكن سوااً أاان اال

هذا اجلديد بطريق افخذ من قديم اان موجوداً أم بطرق اإلجتاهاد يف اساتصراج هاذا    
ة مان إ يااا ماا انادرس، اماا يقاال يف       فاالتطور اليفهام بساهول    ،اجلديد بعد أن   يكن

فهو ينته  إىل اعتبار أن التجدياد هاو التطاور بعيناه وهاو سانة مان         ،(2)معنى التجديد"
فالتجدياد الاذ  يقارر القادماا إطاراده يف       ،سنن احلياة والكون، التصبح احلياة بغا ه" 

ن ومائااة  ياااة الاادين، ووقوعااه يف ااا  نقلااة ماان انتقاااالت احلياااة الاايت اقلوهااا بااالقرو  
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الً، وهاو هباذا مصاداق النااموس الاذ  ختضاع لاه الكائناات         آالسنة، إمناا هاو التطاور ما    
ين ا َ  ديثو يف التجديد ولكن... ماذا بعد ا  ذلك؟ وه  يع، (1) يعاً، مادياً ومعنوياً"

؟ جنيب أنه ليس بالضرورة، إال أن ذلك مق  مر لة البد من املرور فيها، وغ  جتديداً
تكمن يف البقاا فيها واملراو ة يف املكان لفدة قد تطول ثم ال ياتمصق عان    أن املشكلة

ذلااك شاا اٌ ذو بااال فالاادعوة إىل التجديااد إذا   تدافااق مااع نتااائي عمليااة تعتاارب مبقابااة  
فتاارب فعلاا  لنفكااار النظريااة تبقااى دون الطمااوح وال تتعاادو  اارد أفكااار متناااثرة ال   

وهاذا ماا    ،التهسايس عليهاا يف الفادة الايت تليهاا      يربطها ناظم، مما حيول دون إمكانية
  .(2)يدخلنا مباشرة يف املر لة القالقة اليت نعي  إرهاصاهتا واصضاهتا

ومكاان القااول إن التجديااد اكاان ماان ترساايخ أقدامااه يف الدبااة الققافيااة العربيااة  
سا ال  فضاًل عان أناه أصابح مبقاباة منااورة ياتم اللجاوا إليهاا واالهتاداا بنورهاا لكان ال           

الذ  يطرح نفسه وبمحلاح، ه  مكن جتاوز احلديث عن التجديد من س ال الضارورة  
جتدياداً،   إىل س ال املمارسة والفع ، وبصيغة أخرو ه  أنتي هذا الكالم عن التجدياد 

ها  انتقلناا ماان احلاديث عان التجديااد إىل الكاالم يف التجدياد؟ هااذه افساتلة  يعهااا        
روعيتها ماان واقااع مااا يطاارح اآلن يف السااا ة    وتسااتمد مشاا  تاادور  ااول حمااور وا ااد  

 الققافية العربية واإلسالمية واجلدل الدائر  ول التجديد  وعنه وايفيته وآلياته. 
لقد انتهى اجلابر  من دراسته لبنية العق  العرب  بالسا ال عان ايفياة ممارساة     

بر  وجيياب اجلاا   ،ما دام الواقاع يفارض طارح التجدياد اضارورة الباد مناها       ؟ التجديد
بهنه ال جوا  هنائ ، فالتجديد والت ديث مها ممارساة مهاا عملياة تارخيياة وبالتاا       
فالسا ال املطاروح لايس سا ااًل معرفيااً، لاايس مان افساتلة الايت جتاد جواهباا يف اااَم أو           
ايف من املعاارف يقادم للساائ  إن السا ال املطاروح سا ال "عملا " سا ال جياد جواباه           

غا   ، (3)اخ  املمارسة وليس قبلاها وال فوقهاا وال خارجهاا   التدرجي  املتنام  املتجدد د
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 149رضوان زيادةأل املرجع السابق ص - (2)
)باا وتأل مرااا  دراسااات   2د. حممااد عايااد اجلااابر ، بنيااة العقاا  العرباا ، نقااد العقاا  العرباا       - (3)

 568( ص1996، 5الو دة العربية،  
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أنااه ي اااد أن ال ساابي  إىل التجديااد إال ماان داخاا  الاادا  نفسااه وبوسااائله اخلاصااة          
  .(1)وإمكانياته الذاتية أمالً، مع ضرورة اإلستعانة بوسائ  عصرنا املنهجية واملعرفية

تمكن ماان اإلنتقااال إىل  إن التجديااد امااا ناارو ماااي ال يااراوح يف مكانااه دون أن ياا    
احلديث عن التجديد اقضايا أو انظرية ذات متطلبات عملية وعلمية وإن ذلك ينقلنا 
وبشك  مباشر إىل الطرح الذ  يربط التجديد باحلراك اإلجتماع  والسياس  لنماة  
حبيث مكن ترايب عالقة جدلية قائمة بني هذين الطرفني فلن نستطيع الوصول إىل 

دخول العا   العرب  اإلساالم  يف دورة  ضاارية جديادة تنتقا  فيهاا       التجديد إال مع
من  الة الشل  والعطالة والالفاعلية إىل  الة الفع  واإلشعا  احلضار  وبدون ذلاك  
لن يت قق التجديد الفكر  وسيبقى رهني مشاكالته االجتماعياة والسياساية غا  أناه      

يساياً يواجهناا عليناا فضاه أو علاى افقا        إذا قبلنا هبذا الطرح مبادئياً، فامن إشاكاالً رئ   
النظر إليه جبدية اافياة فامذا ااان التجدياد رهاني اخلاروج مان التصلاف إىل التقادم أو          

التعب  وتغاضاينا   جازالتنمية ام رأينا، فمن ملك مفتاح دخولنا إىل عا  احلداثة إذا 
منها والسياسية  جتماعيةر  يعي  أزمته على الصعد اافة االعن اإلصالح، مادام الفك

واالقتصااادية، وهنااا ناادخ   لقااة مفرغااة أشاابه بالاادائرة الاايت لاايس مااا أول وال آخاار     
فالتجديد لن ينج  بغ  النهضة، والنهضة غ  مت ققة بغا  جتدياد يف الصاعد اافاة،     

  .وهكذا يبقى التجديد والنهضة معلقني إىل أج  غ  مسمى
املتعاددة واملتفرعاة مبعناى أن لايس     إن نظرية التجديد جيب أن تطرح بساياقاهتا  

 اارد إنتاااج فكاار  يف  قاا  العلااوم اإلسااالمية وإمنااا هااو نظريااة اجتماعيااة وسياسااية 
                                                           

هذا ما ينتاه  إلياه أيضااً  اال الادين العلاو ، مال ظاات أولياة  اول إشاكالية جتدياد الفكار             و - (1)
اإلساالم ، ضاامن نادوة نظمتااها م سساة امللااك عباد الع ياا  آل ساعود للدراسااات اإلساالمية والعلااوم       

ونشاارت بعنااوان )جتديااد الفكاار اإلسااالم ( )الاادار البيضااااأل املرااا         1987إبرياا   4-3اإلنسااانية 
، ويعارب عان ذلاك بقولاه " إن إعاادة قارااة الادا  لان تكاون مان           146( ص1989 1العربا ،    الققايف

مقدمات التجديد الفكر  ما  تكن مستوعبة للجهاز املفاهيم  واملنهج  الذ  بلوره الب اث العلما    
املعاصر وما ي ال يعم  على جتديده باستمرار ومسهلة اإلستيعا  هذه فضالً عن ضرورهتا املعرفية 
مكاان رفعهااا إىل رتبااة افقاادار التارخييااة املفروضااة، أغنااى افقاادار املرتبطااة بالتجديااد ال افقاادار         
بمطالق " وافمر نفسه جنده لدو د.   امد ربيع، التجديد الفكار  للادا  اإلساالم  وعملياة إ يااا      

ه ( وإن اااان د. ربيااع يت ااد  عمااا مكاان تسااميت      1982 1الااوع  القااوم  )دمشااقأل دار اجللياا ،      
 بالتجديد السياس  ضمن منظور الدا  العرب  واإلسالم .
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واقتصادية جيب الب ث عن معاملها على صياغتها وبلورهتاا  تاى ناتمكن مان الادخول      
  .(1)إىل ما امسيه "عصر التجديد"

أن هذا التجدياد علياه أن   غ  أن ما جيب مال ظته قب  هذا التفالل املفر  هو 
التهايد على أن التجديد ليس  رفة النصبة  –أومما  –يقوم على دعامتني أساسيتني 

وإمنا هو مبقابة شعور افمة عليها أن تت سه وتتطلبه ا  تطلبه وتساعى إلياه ومان ثام     
 تعم  على حتقيقه 

نقاد ماا   أن النقد املتجاوز مر لاة أساساية مان مرا ا  هاذا التجدياد، ف       -ثانيهما
ساابق والتهساايس عليااه بغيااة رساام وحناات مالمااح املسااتقب  ضاارورة يفرضااها السااياق    
العمل  والنظر  معًا الاذ  هاو حباجاة إىل مراجعاة شااملة ماع اا  انتقاال إىل مر لاةو          
جديدة وما ي يد من أمهية ذلك هو طبيعة الت اوالت العاملياة والاتغ ات املعرفياة الايت      

قب  التعام  معها النظر إىل ما اناا علياه اا  نطماح يف     حتد  يومياً واليت يتطلب منا 
 املستقب  أن نص  إىل أفض  ما سنكون عليه.

                          

                                                           
  151رضوان زيادةأل املرجع السابق ص - (1)
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  الفرع الثاني 

 هل التجديد أداة األيديولوجيا ؟  -
 

يعتقد املفكر اإلسالم  امللت م على شريعيت أن هناك منوذجني أساسني فقط يف 
سلمة التنويرية إما علاى أسااس املسالم العاا  )طاراز ابان ساينا(        صناعة الشصصية امل

عنده ايف يقض   ياته، ومن من اه املاال واجلااه، والاذ  حيما  قضاية        نالذ  "سيا
هااذا مان جهااة، ومان جهاة ثانيااة، هنااك املساالم     "، ذاتاه والحيما  قضااية شاعبه يف قلباه    

مقااا  إساااالم العقيااادة  الاااواع  املتناااور وامللتااا م مااان طاااراز أبااا  ذر الغفاااار  " الاااذ     
  .وافيديولوجيا امللت مة بقضايا الناس"

سالمة التنويرياة تتمااوج باني هاذين      واحلق يقال هناك مناذج أخرو للشصصاية امل 
النماوذجني، لعبات أدوار تنويرياة مهماة يف مرا ا   ياهتاا املصتلفاة، تناوباًا باني إسااالم          

يولوجيا، ويبادو أن علاى شاريعيت    العلماا وإسالم العامة وإسالم الوع  والعقيدة وافيد
رغم تهثره مبااس فيرب من جهة ومباراس من جهة ثانية، وهبيغ  من جهة ثالقاة يغياب   

جتديااد الااتفك   –عاان مذهبااه املشااروح يف اتااا  عبااد الاارزاق اجلااربان "علااى شااريعيت  
بني العودة إىل الاذات وبنااا اإليديولوجياة" الصاادر عان دار افما  يف طبعتاه         –الديين 
يغيب التفاع  الدائم بني احملاوالت الدينية االصاال ية   .(1)م2002 –ه  1422افوىل 

والتنويرية يف الشرق والغر  اليت تبادلت التهث  والتهثر منذ ألف عام إىل أيامنا هاذه.  
فماان  راااات املعت لااة يف بدايااة العصاار العباساا  إىل  راااات القرامطااة إىل  راااات     

مية إىل  راات اإلصالح الديين يف امند والصني وصوالً إىل الباطنية بتفرعاهتا الفاط

                                                           
عباااد الااارزاق اجلاااربانأل علاااى شاااريعيت وجتدياااد الفكااار الاااديينأل باااني العاااودة  إىل الاااذات وبنااااا    - (1)

يف مقالاة   وانظر مراجعة هذا الكتاا  مان قبا  صافوان  يادر      2002االيدلوجية. دار افم ، ب وت، 
املوسوم  أل علا  شاريعيت وجتدياد الفكار الاديين منشاور يف  لاة االجتاهاد با وت السانة  عادد ص            

263. 
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 راات اإلصالح الديين يف العا  الربوتستنيت ويف العا  الكاثوليك  ال قاً، ويف العا  
افرثوذاس   ديقاً فمن هذا التفاع  لوصالح الديين املتعدد افديان والتوجهاات، ااان   

واالجتماعياة والققافاة والنفساية والعلمياة يف      قتصاادية له أثر واضح على املاتغ ات اال 
أوروبااا والشاارق افقصااى مااروراً بالشاارق افوسااط الااذ  يعتاارب جسااراً بااني شاارق آساايا   

وذلك ها  ثغارة أخارو ثانياة ال يتناوماا عباد الارزاق اجلاربان يف اتاباه،           ،وغر  أوروبا
التشيع الصفو  اإلثاين  والقغرة القالقة أو الفجوة القالقة ه  أن اجلربان ال يعاجل عالقة 

عشر  باجلذور القدماة للفكارة اإلثاين عشارية الايت تعاود فياام عيساى املسايح علياه           
السااالم )اثنااا عشاار  وارياااً  ااول الساايد املساايح( باا  تعااود إىل مااا قباا  ذلااك بكااق  أ   
الفكرة اليهودية عن االثين عشر سابطًا )قبيلاة( مان قبائا  اليهاود، با  يعاود أيضاًا إىل         

ية الايت تقاول بوجاود بيات مقادس يف الساماا ياديره اثناا عشار ااهناًا           تال رادشالفكرة 
يت كمون بكوابنا افرض  بك  ماعليه من  ياة وهذه الفكرة افخ ة ه  بيت القصيد 
للواقع الديين املشهد  الذ  حيكم إيران اإلسالمية يف أيامنا هذه أم  الفجاوة الرابعاة   

  بعنوان "والية املفكار امللتا م وأياديولوجيا احلكام"     اليت يقف  فوقها اجلربان، فف  فص
يعترب شريعيت على لسان اجلربان أن "ا  افنظمة يف فتلف أشكاما السياسية، حتم  
رليتني فلسفتني فقط مبا يتعلق بقيادة و كم اجملتمع افوىلأل إدارته، والقانيةأل هدايتاه  

اتني الارليتنيأل أ  إدارة اجملتماع   اجلاربان الرلياة القالقاة الايت ها  ما يي مان ها         ى"وينس
وهدايتااه يف الوقاات نفسااه، وهكااذا ينتااه  شااريعيت إىل أن احلكاام إمااا أن يكااون مااديراً    

وباملعنى اللغو  العرب  ملت ماً  –و افظاً و ارساً ومرفهاً له أو معلماً وقائداً سياسياً 
و لنظااام بقيااادة الناااس وتربيتااهم علااى أفضاا  شااك  بينمااا هناااك صاافة ثالقااة لل اااام أ 

احلكاام جتماااع باااني دور اخلاااادم ودور املصااالح ومناذجهاااا موجاااودة يف تااااريخ البشااارية  
نذارها بشك  تسلسل أل فهناك براليس يف التاريخ اليوناان  القاديم الاذ  ااان خادمااً      
ومصل اً يف آنأل وهناك يوليوس قيصر يف روما االمرباطورية وهناك عمر بن اخلطا  

ناك عمر بن عبد الع ي  يف اخلالفة افموية وهنك ابن يف  كم اخللفاا الراشدين، وه
دولة املو دين وهناك ارومويا  الربيطاان  يف بداياة عصار افناوار، وهنااك       يف تومرت 

مااد ت باشااا يف العهااد العقمااان ، وهناااك أبراهااام لنكااولن  حماارر العبيااد يف الواليااات  
ديث يف عشاارينات املت اادة افم ايااة وهناااك سااعد زغلااول يف بدايااة تاااريخ مصاار احلاا 

القاارن العشاارين وهناااك  بيااب أباا  شااهال يف باادايات تاااريخ لبنااان احلااديث، وهناااك    
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شااارل ديغااول يف فرنسااا، وهناااك فاايليب براناات يف تاااريخ أملانيااا احلااديث بعااد احلاار    
العاملية القانية، و ياع ها الا م جاوا يف شصصاياهتم الادورينأل صافة اخلاادم للشاعب         

  .وصفة املصلح يف آن
يص  اجلربان إىل القولأل "إن شريعيت اان يسعى إلقامة القايم اإلجتماعياة    اذلك

  باجتاااه حتقيااق املقاا  والقاايم وباجتاااه حتقيااق   علااى أساااس رسااالة ثوريااة وفكاار تغااي 
ويقاول اجلاربانأل    ،بينماا واحلاق يقاال إن الكماال أ فقاط ع وجا        ،الكمال ال السعادة"

و  هااو االثنااان معاااً ويقااول أيضاااً "وباجتاااه    "باجتاااه الت سااني ال الرا ااة" بينمااا املطلاا  
اإلصالح ال اخلدمة" بينما املطلو  م جهما ويقولأل "باجتاه الرقا  ال اإلصاالح" بينماا    
معروف أن الرق  اامن يف صلب اإلصالح، ويقول أيضاً " باجتاه اخل  ال القوة " بينما 

ال افماار الواقااع " بينمااا   املطلااو  اخلاا  والقااوة معاااً، ويقااولأل أخاا اً " باجتاااه احلقيقااة  
نعرف جيداً أن احلقيقة متناسب مع ا  أمر واقع وليس لل قيقة وجه وا د وال اجتاه 

 معني وا د.
ن مااعبااد الاارازق اجلااربان "علاا  شااريعيت وجتديااد الااتفك  الااديين"    اتااا  يتكااون 

ة اهيد يف أزمة الوع  الديين، ومدخ  يف اإلصالح الديين والادورات التارخيياة وأربعا   
فصاااول تتنااااول إصااااالح امل سساااة الدينيااااة )حناااو بروتسااااتنيتة إساااالمية( ومسااااهلة      
االيااديولوجيا )بااني الااادين التقليااد  وافديولاااوج ( وواليااة املفكااار امللتاا م )اجلماعاااة      

ياة الفقياه ووالياة    افمة واإلماماة( واجتاهاات احلكام افمقا  والفارق باني وال       –والقائد 
فكار امللتا م أن يكاون والياًا علاى النااس؟ أماا الفصاا         ها  ينبغا  علاى امل   املفكار امللتا م،   

افخاا  فيتناااول املنااهي واآلليااات والنتاااج يف االجتاااه التفساا   متضاامناً إشااكالية فهاام   
يعتاارب اجلااربان أن "وعاا  املعرفااة" هااو   ،الاانص القرآناا  والبناااا الرماا   للاانص القرآناا  

يف اهيد الكتا  وهاذا   املنهي وهو افس افساس لتطوير الوع  البشر  وذلك مذاور
املنهي مق  "مفتاح القنائ  الباق " "الوجود والقيم" أما الوجود فيضم العا  وفلسفته، 

 . الذات وفلسفتها
؟ س ال نطر اه علاى اجلاربان با  علاى هيغا        نسهل هنا ه  للعا  فلسفة وا دة

يت مبفهاوم  دو  شريعيت واجلربان يبدو واضا ًا هاذا الكاالم التاهثر الكاب  لعلا  شاريع       
هااذا املفهااوم الااذ    يصاامد اااق اً أمااام املاادارس   ،هيغاا  عاان عالقااة "الااذات بالعااا " 

ويساتطرد اجلاربان    ،الفكرية املصتلفة خصوصاً مدرسة فرانكفورت يف القرن العشارين 
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ليقول "املسلمون غيبوا عقلهم فلم يفهموا دينهم و  يستطيعوا الوقاوف علاى منظوماة    
هو اائن والتغي  فيما جيب أن يكون" هذان املصطل ان املهخوذان التفس  للواقع فيما 

من الفكر الكالسيك  اليونان  القديم " ما هو اائن " " وما جيب أن يكون " اند ا يف 
فكر ماراس وسواه من أص ا  املشاريع الفلسافية التغي ياة، بينماا مان افصاح الياوم       

من " ما هو اائن " إىل ما " مكن أن يكون  ويف بداية القرن الوا د والعشرين، االنتقال
فكلمااة " جيااب " و " ينبغاا  " آن اآلوان حلااذفها وحتويلااها إىل المااة مكاان فن اإللاا ام     
القطع  يف ا  ما جيب وينبغ  قد أدو إىل اوار  اجتماعية وسياسية و رو  تولدت 

مية   ت د  إال عنها ثورات ل  قادهتا فكرة اإلل ام القسر  بالس  يف اجتاهات إل ا
 إىل الكوار  اليت حلقت باجلنس البشر . 

اليت يلصص هبا اجلربان مشرو  على شريعيت الفكار    ةأما النقا  اإل دو عشر
فيستوقف هبا مايل أل "النقطة القانيةأل العودة إىل اإلسالم يف تفجره افول وتنقية الفكر 

يطرح نفسه اليوم هاو التاا أل    الديين عن طريق هذا املنهي اجلديد )؟(. والس ال الذ 
هاا  الااتفج  افول لوسااالم قااادر اليااوم علااى اإلجابااة علااى ااا  الت ااديات الاايت تطاارح  
نفسااها علينااا يف أيامنااا هااذه؟ أم ينبغاا  بااداًل ماان ذلااك، العااودة إىل فاادات االزدهااار         
م اإلسالم  الققايف والعلم  أيام عهد املهمون، اخلليفة العباسا ، وعهاد املعتصام، وأياا    

االزدهااار الققااايف والعلماا  والفلسااف  يف افناادلس  يااث أدو التنااو  والتعاادد يف اآلراا  
واالجتهادات والققافات إىل تفج ات فكرية وثقافياة وعلمياة لعبات دوراً عامليااً جتااوز      
أطاار اإلسااالم إىل العااا  املسااي   والعااا  البااوذ  والااالو  ؟ أمااا " النقطااة العاشاارة " 

ن إىل " ضاارورة أن ين صاار االجتااهاد يف صاانع افيااديولوجيا "       فياادعو فيهااا اجلااربا 
بينما واحلق يقال إن لالجتهاد أبعاد عادة تتجااوز صانع أياديولوجيا وا ادة إىل العلاوم       
والفناااون واملهاااارات الفكرياااة واليدوياااة،  تاااى ولاااو اانااات هاااذه افياااديولوجيا تنااااد  "  

" فاالجتااهاد مكاان أن اليقتصاار مبكاف ااة االسااتعمار واالسااتبداد واالساات ماا الااديين  
علااى افقاااليم القالثااة، باا  جيااوز أن يتضاامنها وحيتويهااا ماان أجاا  م يااد ماان النقااد           
للمساااو  والعيااو  الاايت تعااان  منااها الاابالد اإلسااالمية والاايت منااها رواسااب التصلااف       
ورواسب البداوة ورواسب العماا والت ي  ورواسب اف كام املسبقة ورواساب التعصاب   

لعشااائر  وصااوالً إىل رواسااب التعصااب العرقاا  والااديين والقااوم  ورواسااب  العااائل  وا
سالمية قسرية أثبات التااريخ عمقهاا،    إ _الن و  الرومنس  غ  الواقع  لو دة عربية 
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منذ أيام العباسيني وأثبت التاريخ ال واقعيتها وعدم جدواها منذ أيام العقمانني وصوالً 
قااول اجلااربان علااى لسااان     لغريااب يف افماار   وا1958إىل الو اادة املصاارية السااورية   

عبد الباق  امرماس " "يكاد اإلساالميون يعتاربون اإلساالم املناضا   صايلة      الداتور "
فكاار هاا الا القالثااةأل حممااد باااقر الصاادر، وساايد قطااب، وعلاا  شااريعيت ) اايعهم           

مساالم اإلماام   أمناا  أخارو مان اإلساالم املناضا  ا     استشهدوا( بينما اليعااجل اجلاربان   
وسااى الصاادر التساااحم  والااذ  قضااى فيااه شااهيداً أيضاااً وإسااالم الكااواايب وإسااالم  م

مالك بن نيب إضافة إىل إسالم مفكرين تنويريني اقر نذار منهم طه  ساني وعباداأ   
العرو  واجلابر  ونصر  امد أب  زيد وحممد أرااون وصاادق جاالل العظام والطياب      

  .تي يين وسواهم
 تبويااب  الااذ  بذلااه عبااد الاارزاق اجلااربان يف     وخالصااة القااول إن اجلهااد الكااب   

ر اإليرانا  الشاهيد علا  شاريعيت وهاو جهاد نشاكره علياه يضا ا          كا وتنظيم رساالة املف 
آفاق وحمتويات فكر شريعيت، لكن الكتا  الحيتو  نقداً وا داً مذا الفكار با  إن فياه    

ياً ملهساة مفكار  من اإلشادة الدائمة بصوابية أفكار شريعيت ما جيع  الكتا  بوقاً دعائ
إسالم  شيع  أراد أن يل م املسلمني أ عني بنهي أب  ذر الغفار  السالوا  والفكار    

اً أن احلقيقاة احملمدياة المقا  فيهاا     ي)هني ال هد بالدنيا ونصرة املستضعفني( متناسا 
فاحلقيقاة   ،أبو ذر الغفار  إال عنصراً وا داً من عناصرها الغنية واملتعددة االضاااات 

جيوز جتي ها لص اب  وا د أو اثنني فقط سواا أاان عل  بن أب  طالب  دية الاحملم
عليه السالم أو عمر بن اخلطا  رض  اأ عنه ب  إن احلقيقاة احملمدياة أاقار تنوعااً     

قب  إسالم  وتطورت واغتنت اغتنت بالتاريخ املاويوالً، فهنا هذه احلقيقة القرآنية 
يسالك طريقااً وا اداً مساتقيماً باا      ال   واملتعاادد الاذ   ماع تطاورات هاذا التااريخ املتناو     

ساالك مسااارات متعااددة ومتعااسااة أ يانااًا يف آساايا الوسااطى يف العااا  العرباا  ويف        
 افندلس.

                              
 تقدير وتقويم

ولوجيا التالقااا ( أن العنصااار  كلناااا مااان افحباااا  املقبلاااة )حباااث ساااي    سيتضاااح
افخارو يف   قاجلسم احلضار  اآلخر جاهداً إلدخاال افنساا  احلضار  الغريب يدخ  

هتمااه املواجهااة إذا اااان قوياااً باا    واجلساام احلضااار  املتلقااى ال ، موعتااه احلضااارية
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يستطيع أن يتمق  اجمللوبات ويصب عليها عصارته اماضمة، وهذا هو عني  ضاارتنا  
رأساً على عقاب، وماا    أما يف العصر احلديث فقد انقلبت املوازين ،يف العصر الوسيط

اان من  ضارتنا إال أن ترتد على أعقاهبا، وجند بعضاهم يضاعون رلوساهم يف الادا      
خوفاًا مان التجدياد املباال  يف التلقا  وافخااذ وأن معياار افخاذ مان افطاراف للااداتور          

وإذا بتيااار ثالااث هااو تيااار  ،الساانهور  يت ااول إىل اخااداق النصااا   تااى عنااد التغااريبني 
يناد  مببدأ االستجابة اخلالقة أ  بافخذ مان خاالل الاذات     –هو على  ق و –افمة 

 صوناً لوجودها ومقوماهتا. 
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 الفرع الثالث

 التوفيقة العربية اإلسالمية احلديثة 
 

 متهيد
يارو الااداتور ألااربت  ااوران  أن أقاار  اتااا  ديااين فلسااف  إىل روح حممااد عبااده  

ه وأن امل لفاات الايت صادرت عان تالمذتاه      ومنهجه قد صدر بعد أربعني عاماً من وفاتا 
ولعا  الكتاا  الاذ   اافظ علاى       ،(1)افقربني اانت اي  إما باجتاه السلفية والعلمانية

هاو اتاا  "اهياد لتااريخ الفلسافة       –بعد اختاللاه   –التوازن الدقيق بني الدين والعق  
 –ماار وماارد اف 1944الااذ  صاادر عااام  ،(2)اإلسااالمية" للشاايخ مصااطفى عبااد الاارزاق

ق إنشطار لتوفيقية عبده بني عنصريها واشتداد الصرا  باني هاذين   بإىل س –والشك 
العنصرين، بفع  الضاغط افوروبا ، ثام عاودة التاوازن بالتقاا  الشارق العربا  لكياناه          
املسااتق ، وبالتااا  فمااا صاادور هااذا الكتااا  إال م شااراً ماان م شاارات الفاادة اجلدياادة، 

قود. اانت توفيقية حممد عبده اساتمراراً جلهاود رفاعاة    ودلي  الب ث عن التوازن املف
( يف فكاار النهضااة اجلدياادة افوىل منااذ عهااد حممااد علاا  1873-1801الطهطااو  ) 

( فف  تلاك احلقباة نشاهت أول طبقاة متوساطة مصارية عانات عماق         1840- 1805)
الصادام باني اإلساالم واحلضاارة احلديقاة وشاعرت بضارورة التوفياق حلماياة اجملتمااع          

لكن الصد  بدأ يت ايد وأخذ يتضح أن  ،سالم  من اإلنفصام الذ  بدأ يتسر  إليهاإل
 –امل ياادة ماان حممااد عبااده     1881/1882وااناات ثااورة عراباا     ،العاماا  اإلسااالم  

                                                           
 )الد ة العربية( 201و 200 وران ، ص - (1)
هو ابن زمي  سياس  حملمد عبده، تلقى دروسه أوالً يف افزهر، ثم يف الساوريون علاى ياد عاا       - (2)

نوات صار أستاذاً للفلسفة يف اجلامعة املصرية، وعني لفادة قصا ة وزياراً    االجتما  دراهايم، وبعد س
،  يااث قااام بم اادو تلااك احملاااوالت اليائسااة إلصااال ه إىل أن تااويف يف   1945ثاام شاايصاً لنزهاار يف 

 .200 وران  ص -1947
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ضاة املساتقلة حتات    حماولة مبتسرة إلعادة التوازن، ولكنها انتهت بساقو  مصار الناه  
مه الاذهين والنفسا  يف توجياه نشااطه     وإذا اان عبده قد وجد سال،  تالل املباشراال

حنو اإلصالح التطور  الاديين والدباو  احملادود الاذ  مس ات باه سالطات اال اتالل         
اليت اان عميدها ارومر فقد اان من املتعاذر علاى تالمذتاه أن حياافظوا علاى موقفاه       
 ،الدقيق املتوازن الذ  اان حيارص علاى وضاع اإلساالم علاى قادم املسااواة ماع الغار          

عاااام  1936الطبيعااا  مبكاااان أن تاااتغ  الصاااورة باجتااااه ناااو  مااان التاااوازن مناااذ ومااان 
الت والت اجلديدة ذات الطابع التوفيق   يث ت ايد اإلهتمام بفكر حممد عبده )اتب 
عنه أحباثًا ودراسات اا  مان عقماان وأماني وعبااس حمماود العقااد والشايخ مصاطفى          

سااالمية اجلدياادة  ااول املعت لااة امااا ت اياادت افحبااا  اإل ،عبااد الاارزاق وألااد أمااني(
والفالسفة واإلسالميني مشيدة مبوقفهم التقدم  الت ارر  مان العقا  والتوفياق بيناه      

والشك أن عصرنا احلديث يطالعنا بهاقر من مفكر اتب هذا املوضاو ،   ،(1)وبني الدين
 وس.سنوج  ونكتف  بميضاح املفاص  والرل –لضيق اجملال  –ولكننا 

 

 املطلب األول 

 التوفيق يف فكر حممد حسني هيكل- 1

الصاارا  النفساا  بااني العلاام   هقصااة معاناااة م لفاا (2)مقاا  اتابااه اإلمااان واملعرفااة 
إىل أن  1926واإلمان وايف تطورت هذه املعاناة من خاالل املقااالت الايت اتباها مناذ      

 تفرغ لكتاباته اإلسالمية التوفيقية ) ياة حمماد، يف منا ل الاو  ، عبقرياة الصاديق(     
 . 1935/  1933 منذ  واىل

                                                           
(1) - 202-141 iv  midedo، le  Renouveau  Mo   tozilite،  R.cosport   باني  رااة     يث يقارن البا اث

وانظار د. حمماد جاابر افنصاار أل الفكار العربا         –املعت لة و"املعت لة اجلدد" )مدرسة حممد عبده( 
 .151وصرا  افضداد ص

 .1946   ع هذا الكتا  بعد وفاته، وطبعه على يد أ د أقربائه عام  - (2)
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يرو مفكرنا أن اخلصومة تدا  بني رجال العلم ورجال الادين ولايس باني جاوهر     
وهااو ياارو أن مصاادر اإلشااكال يف العالقااة اجلدياادة بااني العلاام  ،(1)العلام وجااوهر الاادين 

والدين الينبع من موضو  الصلة بني املعارف اإلنسانية وأية ديانة خاصة، با  باني روح   
لعلم  الوضع  الواقع  من نا ية، وبني روح الدين بعامة من نا ية أخرو ويرد املنهي ا

هيكااا  أصاااداا التربيااار التاااوفيق  القاااديم القائااا  إن احلقيقاااة وا ااادة )نظرياااة و ااادة 
احلقيقة( لكن طريق الادين وطرياق العقا  إليهاا فتلفاان، والتصاور فتلاف والغاياات         

ف بني الادين والعلام مقلاه مقا  تصاوير      فتلفة، وامليدان لذلك فتلف، فتصوير اخلال
اخلاالف علاى بياات باني رجلاني فن أ اادمها رآه مان نا ياة واآلخاار مان نا ياة أخاارو،         

  .(2)البيت هو هو، والرجالن مها فتلفان
ويستصدم هيك  مفهاوم )الكماال( الاذ  يعاد قيماة  رااة التطاور ليطر اه غاياة          

 ااا  منااهما، فاامذا ااناات الغايااة  مشااداة للعلاام والاادين علااى اخااتالف نوعيااة الكمااال يف 
القصاوو لادو التوفيقيااة القدماة ماا حتققااه احلكماة والشاريعة ماان بلاوغ السااعادة يف        
الدارين عن طريق معرفة احلاقَ، فامن الادين والعلام مكان أن يلتقياا  اديقًا علاى غاياة          

وإن اخااتالف  –ماان خااالل عمليااة التطااور غاا  احملاادود     –حتقيااق الكمااال اإلنسااان   
أما الدين والعلام فلام تكان بيناهما      ،ا واختالف نوعية مقاربتهما مدف الكمالوسائلهم

خصومة، ولن تكون بينهما خصومة، فن الدين يقرر املق  افعلى لقواعد اإلماان الايت   
جيب أن يهخذ الناس هبا يف  ياهتم، والعلم يقرر الواقع يف  ياة الوجود ويدسم تطور 

يظنااه الكمااال، والواجااب شاا ا والواقااع شاا ا آخاار،   احلياااة يف ساابي  ساا ها حنااو مااا   
والكمااال الااذ  ياادعو الاادين إليااه امااا مقاارر القواعااد وافراااان المكاان أن يااتغ  أو أن    
يتبدَل، والكمال الذ  يظن العلم أن اإلنساانية تسا  حناوه ظاين اليساتطيع العلام رسام        

لعواما  معروفاة    قواعده فن العلم يعدف بهن اإلنساانية خاضاعة يف تطورهاا وأمورهاا    
وأخاارو ثابتااة ولكنااها التاا ال غاا  معروفااة وإىل أن يكشااف العلاام هااذه العواماا  غاا           

  .(3)املعروفة، فالكمال العلم  الي ال ظنياً، وماي ال مبهم احلدود، غ  مقرر افراان

                                                           
 .451أنور اجلند ، معارك أدبية، ص - (1)
 .36 – 35واملعرفة، ص  حممد  سني هيك ، اإلمان - (2)
   10 -9املصدر ذاته، ص  - (3)
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إذن البااد ماان إضااافة مفهااوم الكمااال الااديين القاباات إىل مفهااوم الكمااال العلماا        
لظين ليت قق لونسانية مق  أعلى يستند إىل واقع ماتني، واخاتالف   الواقع  املتطور وا

الطااريقني يف طلااب الكمااال ي ياا  أساابا  التناااقق بااني الطاارفني فهنمااا ال خيتصاامان 
 ااول ضاارورة اإللتاا ام بنااهي وا ااد، فالاادين يقاادم الكمااال لونسااان ماان مسااتوو املقاا    

ملتطااور وإمكانيااة اللقاااا  افعلااى، والعلاام حياااول أن يبلغااه صااعدا ماان مسااتوو الواقااع ا    
مفتو ة أمامهما دون حتديد أو تقييد عندما يتغلب العلم على قصوره ويكتشف امل يد 
من اجملهول وإىل أن يت قق ذلك اللقاا املساتقبل  البعياد اليلا م أن حناول اخلاالف يف      

ونال ظ أن هيكا  هناا حيااول إعطااا م ياد       .النهي واملوضو  إىل خصام بني اجلانبني
مهية للكمال الديين وأن يقل  نوعاً ما من يقينية الكمال العلم  فنه ااان يواجاه   من اف

عندئذ تياارًا علمانياًا عنيادًا يقاف إىل جاناب العلام بكا  قاواه ورغام أناه ااان راغباًا يف             
حتقيق الوفاق بني الدين والعلم إال أنه يبدو مدرااً أن املطابقة التامة مست يلة، لاذلك  

للقاا بينهما مفتو اً مع تطورات املستقب  فالتعارض القائم ليس من نراه يدك  ال ا
النو  الذ  مكن القف  فوقه بسهولة، لذلك نرو توفيقية الخيلو من التاوتر الناابع مان    

نلمسااه دائماااً لاادو    الصاادق مااع الااذات ومااع موضااو  الب ااث، وهااو تااوتر فلااص ال       
فكرة علمية أخرو لدعم قضاية  ويستصدم هيك   ،(1)التوفيقية احلجاجية أو اخلطابية

أن  ضاامناً مو ياااًالتوفياق، وهاا  فكارة العالقااة املتبادلااة باني املااادة و القااوة، أو الطاقاة     
القوة مكن أن تكاون قاوة رو ياة ومعنوياة فاملاادة والقاوة ليساتا منفصالتني وإهنماا مان           

  و ادة  جوهر وا د واملادة تست ي  إىل قوة اما أن القوة تست ي  إىل مادة، وإن العاا 
  .(2)يف الوجود واملكان وال مان

وي اد هيك  على حمدودية العلم الوضع  وقصوره وإخفاقه يف اشف الكق  مان  
عا  اجملهول، ويف حتقيق السعادة لونساان، أجا  لقاد واجاه حمماد عباده تياار الققاة         

وقاد  بالعلم،  يث اانت أوروبا ال ت ال شديدة اإلعتاداد هباذا السابي  اجلدياد للتقادم،      
أثرت هذه الفكرة على تالماذة عباده أنفساهم يف مطلاع العشارين الطفا  السايد وطاه         
 سني وهيك  ذاته فجعلتاهم أميا  إىل العلام اجلدياد وإعالناه حلتمياة ساقو  الغار          
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( اليت جتاوزت تطورية دارون املادياة بنظرياة   1941( إىل إمانية برجسون )+ 1918)
اخلااااالق بقف اتااااه املعجاااا ة ذات الطااااابع   والتطااااور (elan Vitalالاااادافع احليااااو  )

  .امليتافي يق  إىل الشك يف قيمة العلم الوضع  اله ومعاي ه وفلسفاته
تضاااافرت هاااذه افسااابا  لتجعااا  التوفيقياااة      (1)بعياااد احلااار  العظماااى افوىل  

أاقااار  –وإن  رصااات علاااى اجلماااع باااني اإلساااالم واحلضاااارة احلديقاااة      –املساااتجدة 
يضاً أمي  إىل إبراز نواقصه وسقطاته، وأشد لاسة مقاب  استصفافاً بالعق  العلم  أ

إبراز فضائ  اإلسالم والتقليا  بالتاا  مان خطاورة اخللا  املتهصا  يف احليااة العربياة         
فااالعلم يف صااورته وبطرائقااه    ،(2)ويف واقااع االحنطااا  يف التاااريخ اإلسااالم  الااراهن   

الاذ  يكتناف اإلنساان     الوضعية أقصار مان أن حيايط بهسارار الكاون وبالغياب العظايم       
واإلنسااانية وإن بلغاات مااا بلغاات ماان الرقاا ... فسااتظ  عاااج ة أباادًا عاان اشااف ساار        

الااذ   ها  جا ا يف الكام واحليا      الوجاود، ذلاك باهن اإلنساانية جا ا صاغ  ماان الكاون،       
 ،نشغله ويف ال مان الذ  بدأت فيه والذ  تنته  إليه، فم ال عليها أن حت  لغ  الوالا

مود وقد بالغت املعاول يف حتطيمه  تى بلغت ذلك النور الذ  اان "أما وقد  طم اجل
يضاا ا ظلمااات الغيااب والااذ  اختفااى يف هااذه امياااا  اخلربااة )ويقصاادأل امل سسااات      
الكنسية ونظائرها(" اليت اانت معدة يف املاض  لتكون املناارة الايت يشاع مناها ويضا ا      

خرباة ينبعاث مان خالماا  يااً      من خالما فقد صار واجباً أن تقاوم مناائراً أخارو غا      
فتسا  اإلنساانية    قوياً ن يهاً عن شبهات املادة وظالما متصالً بهمسى أسابا  الكاون،  

على هداه وال يض  السواد السبي  بارتكاساه يف لاهة احليوانياة الادنيا الايت  ارتكاس       
فيهااا أولتااك اجلاماادون الااذين عباادوا املااال أاقاار ماان عبااادهتم رهباام )رجااال الاادين(           

اوالت الفالسافة والعلمااا الوضاعيني يف هاذا الباا  دليا  قااطع علاى صادق هاذا           وحم
الرأ  يف نظر أص ابه فدين الطبيعة الذ   اول روسو وضعه، وديانة اإلنساانية الايت   
أراد أوجسات اوناات أبااو العلاام الااواقع  بعقهااا ها  بعااق هااذه احملاااوالت، ثاام إن الااذين   

ت احلاضاار، وإن اشااتغلوا هبااا علااى طرائااق يشااتغلون بالرو يااات والرو انيااات يف الوقاا
شااتغال إال مااا حياايط هباام ماان ظمااه النفااوس     علاام فلاايس ماام ماان دافااع إىل هااذا اال   ال
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باإلمان، ونفورهاا يف الوقات نفساه مان رجاال الادين وإمااهنم ي ياد ماا سابق يف نظار            
أص ابه دائماً هذا اإلجتاه الذ  تس  حنوه اوروباا منشاه العلام ومهبطاه مناذ وضاعت       

حلاار  أوزارهااا والااذ  تبتغاا  بااه أن جتااد يف الشاارق مهاابط الااو   ومبعااث الااديانات  ا
هدو يف دياج  ظلمة القلو  على ما اان يف منصف التاسع عشر وملاا اضاطر النااس    

 .(1)يف أوروبا وبينهم عدد اب  من العلماا يريدون إماناً اممان العجائ 
لعلاام ال يتناقضااان. وإن يف درجاتااه ن اإلمااان واإويتااابع هيكاا  القااولأل "ويف رأينااا 

اليت تن ل إىل الوهم وإىل اخلرافة، فالعلم هاو  هاود أفاراد اإلنساانية املتصا  املتتاابع       
ليكشفوا رويداً رويدا عن  قائق الوجود. وهذه احلقائق ال تتناهى، وأنت الماا اشافت   

ب  أن يقع منها عن جديد، تبد  لك بعده ما اانت احلقائق اليت اشفت عنها حتجبه ق
نور العرفان عليها، فهما اإلمان، فما تتصاوره نفاس الفارد أو اجلماعاة اإلنساانية مان       
أثر هذا الوجود الر يب فيها، وقد ياتغ  الشاعور مان فارد إىل فارد، ومان  اعاة إىل        

اما وأن جوانب العلم باه متعاددة إىل    د أخرو، فجوانب رهبة الوجود متعددة يف غ  
 يااة اإلنساان حماددة. وماا دام اا  وا اد مناا يبادأ جهاادًا جديادًا           غ   د "وما دامت 

للوقااوف علااى مااا أورثااه أسااالفه ماان العلاام. وإن املااوت لااه باملرصاااد، مااا دام ذلااك الااه،  
فسيظ  أمام غيب ال يق  عن العلام قاوة وجاالال، ويارو أن عمار احليااة أقصار مان أن         

ة ضعف قد ال يعارف اإلنساان   يص  به إىل الكشف عن هذا الغيب، يف النفس اإلنساني
اجلانااب الااذ  يكماان فيااه، ثاام إذا  اااد  ماان احلااواد  قااد جلااى هااذا الضااعف وأباارزه   
واض ا صرحيا، وليس لدينا من سلطان نتغلب به على هاذا الضاعف ال أن نعادف باه     

رضااا علااى مقاومتااه والعماا     عااانونااذعن لااه، ال إذعااان خضااو  واستسااالم، ولكاان إذ   
 (2)بذلك يف سبي  افثرة اليت ال جدوو ما وال طائ  حتتهاوالتغلب عليه واالندفا  

دينياًا معينااً، أو  جاة عقلياة حماددة، وإمناا هاو         وهكذا فم نة هيك  ليس و يااً 
الشااعور اإلنسااان  العااام أمااام اجملهااول أو "الغيااب" أو "الساار" الااذ  ساايبقى حميطاااً يف  

يضااف إىل هاذا الشاعور     ،(3)النهاية بعق  اإلنسان ومص ه مهما بل  من علم وااتشااف 
وطريااق  العجاا  أمااام املااوت والرهبااة بمزائااه،   بااالعج  العقلاا  والعلماا  أمااام اجملهااول،    
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اخلالص يتلصص يف اإلمان إمان وسالم مع التمسك بواجب شريف يف احلياة جيهد 
 .(1)اإلنسان يف تهديته فيكون تعويضاً له وقوة جتاه الشعور بالضعف

 

 املطلب الثاني 
 ة مصطفى عبد الرازق: العودة إىل اجلذور اإلسالمية اخلالصة توفيقي 

إذا اان الداتور هيك  عاجل التوفيقية بني الدين والعلم من  ياث املبادأ، فالشايخ    
 زاويااةمصااطفى عبااد الاارازق قااد نقاا  املسااهلة إىل مسااتوو التصصاايص، فعاجلهااا ماان   

يااة ملت مااة باحلقااائق نشاوا تيااار الاارأ  يف الااتفك  اإلسااالم ، وذلاك يف حماولااة منهج  
التااهث  بالعقاا  اإلغريقاا    التارخييااة إلثبااات أن العقاا  اااان لااه دوره يف اإلسااالم قباا      

وأن تيااارًا عقليااًا أصااياًل اااان ينمااو داخاا  نطاااق العلااوم الدينيااة اإلسااالمية        وعلومااه، 
 افصلية قب  أن يتم ا تكااها وتفاعلها بالتيار العقل  الوافد مع العلوم الداخلية.

إن االجتااه العلما     يف  لاة امااللأل   1931مفكرنا يف مقالة له بعادد   ياران    يقول
افخاا  هااو انتصااار للاادين... ولساات ماان القااائلني بااهن العلاام اااان يوماااً ماان افيااام يناااهق   
الدين، والعلم والدين اليوم يتماسّان والفض  يف ذلك يرجاع إىل تفكا  العلمااا علاى الانمط      

يااوم يساالم بوجااود مااا لاايس قائماااً أمااام احلااس. وذهااب عصاار    الفلسااف ، فهصاابح العلاام ال 
البااديهات وتغاا  وضااع القواعااد العلميااة، وأصاابح عصاارنا عصاار يقااني واعتقاااد بااالقوو         

حنو الدين خطاوات جريتاة ال يبعاد    "اخلفية، وقد أستطيع القول بهن العلم يف افيام املقبلة 
 .(2)الدين"  أن تقبت إمكان وقو  املعج ة ويف اخلتام أن العلم يع ز

وهو يرد على بعق املفكرين افوروبيني املدللني بهن العق  العرب  والساام  غا    
قاااادر علاااى الاااتفك  الفلساااف  اخلاااالص، ويرجاااع ذلاااك إىل غلباااة النظرياااات العرقياااة   

الباا قني افوروبايني الاذين جاالوا بعادهم ااانوا أقار  إىل        أن والعاطفة الدينية، ويرو 
ا يبشر بممكانياة االنفتااح والتعااون باني اإلساالم وأوروباا مان        روح العلم واإلنصاف، مم
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جديد، ونراه يستصدم يف ردوده أسالوبًا أقا  مذهبياة، وأاقار اعتادااًل وموضاوعية، مان        
 .(1)أسلو  حممد عبده أيام ا تدام املعراة بينه وبني رينان وفرح أنطون وهاناتو

يلة وثقافاة أوروبياة منهجياة    واتابه اله لع  عاً متوازنا باني ثقافاة عربياة أصا    
عميقااة، وهااو تكاااف  ثقااايف البااد منااه للمفكاار التااوفيق  املتاا ن، ولعاا  يف طااراز الشاايخ   
مصطفى عبد الرزاق ما من احللقاة املفقاودة الايت دعاا ألاد أماني إىل ملتهاا بمجيااد         
ذلك اجلي  اجلامع بعمق بني الققافتني وه  دعوة ل  لوااها يف افص  حممد عبده 

  .لت قيق افساس املكني للتوازن املنشود ذاته
وبعااد أن يعاارض الاارازق ملقاااالت الغااربيني واإلسااالميني يف الفلساافة اإلسااالمية     
يقدم يف القسم القان  من اتاباه "مناهجنا يف درس تااريخ الفلسافة اإلساالمية "وأوساع       

  يف باعتباار الارأ  مصادر النظار العقلا  افصاي      ، فصول هذا القسم " الرأ  وأطواره"
اإلسااالم، ويبقااى الكاتااب قريبااًا ماان النصااوص واإلستشااهادات التارخييااة والفكريااة،         
وخالصاته اإلستنتاجية دقيقة و ذرة، ومكن القول إن جهاده اإلجتاهاد  ين صار يف    

اما سااد   –توجيه منهي الب ث  يث  وله من اإلهتمام بهثر العلوم افجنبية الدخيلة 
سة طالئع العلوم افصالية وماتضامنه مان باوادر عقلياة      إىل البدا بدرا –لدو الغربيني 

 .(2)ذاتية
ويبدو أن غايته مان وراا ذلاك إثباات وجاود معاادل عقلا  لوماان داخا  املعتقاد          
اإلسااالم  ذاتااه ومنااذ نشااهته، لتدسااخ توفيقيااة العقاا  واإلمااان علااى أساااس إسااالم   

التظاا  معتماادة يف لكاا   –علااى  ااد سااواا  –خااالص يف دعامتيهااا العقليااة واإلمانيااة 
توازهنا واستمرارها على دعاماة عقلياة خارجياة وافادة معرضاة للارفق والنفا  لادو         

 .(3) دو  أية ردة سلفية إمانية للعودة إىل صفاا الذات افصلية
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إهنا الذات اإلسالمية يف صميمها تتكون من معاادل عقلا  باإلضاافة إىل املعاادل     
يقتضا  إبقااا املعاادلتني معااً فهنماا أصاالن        اإلمان ، وإنه  ق الرجاو  اخلاالص إلياه   

 لوسالم املصفى ذاته.
يقول املذاورأل "ليس بني العلماا ن ا  يف أن الفلسفة اإلساالمية متاهثرة بالفلسافة    
اليونانية وماذاهب امناد وآراا الفارس، ولعا  هاذا هاو الاذ  جيعا  الباا قني يف تااريخ           

غاااربيني، يقصااادون يف دراساااتهم إىل  الاااتفك  اإلساااالم  والفلسااافة اإلساااالمية مااان ال 
استصالص العناصر افجنبية اليت قامات الفلسافة اإلساالمية علاى أساساها،أو تاهثرت       
هبا يف أدوارها املصتلفة، جيعلون ذلك مههم ويت رون على اخلصوص إظهار آثر الفكر 

 اليونان  يف التفك  اإلسالم  واض اً قوياً.
ا  مان نفاع علما ، بارغم ماا قاد يالبساها        " وليس من العدل إنكار ما مذه افحب

من التسر  يف احلكم على القيمة الذاتية فص  التفك  اإلسالم ، وعلى مبلا  انفعاال   
هذا التفك  بالعوام  اخلارجياة مان غا  اعتباار ملاا مكان أن يكاون لاه مان عما  فيهاا            

ا فه  أ دا  والعوام  افجنبية امل ثرة يف الفكر اإلسالم  وتطوره مهما يكن من شههن
ئمًا بنفسه فاتصالت باه   ختلقاه مان عادم وااان بيناهما        اطارئة عليه صادفته شيتاً ق

أو تدافع، ولكنها على اا   اال   ااح جاوهره حماوا... مان أجا  هاذا رأيناا أن           جااز
الب ث يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية يكون أدنى إىل املسالك الطبيعا  أهادو إىل الغاياة     

اف اجلراثيم افوىل للنظر العقل  اإلسالم  يف سالمتها وخلوصها،  ني نبدأ باستكش
ثم نساير خطاها وأدوارهاا املصتلفاة مان قبا  أن تادخ  يف نطااق الب اث العلما  ومان          

  (1)بعد أن صارت تفك اً فلسفياً"
ويصف ذلك اجلو اجلد ، العقلا  الاديين الاذ  ااان يساود ج يارة العار  قبيا          

يعتم  يف جوها الفكر  من تفااعالت أدياان يقاول املاذاورأل "      الدعوة ومطلعها وما اان
واان هذا اجلدل يتناول بالضرورة بش ون افلوهية والرسالة والبعث واآلخرة واملالئكة 

أمار    واجلن وافرواح ويدعو إىل املوازناة باني املاذاهب املصتلفاة يف تلاك الشا ون، وقاو       
ترماا  إىل تلمااس دياان إبااراهيم أباا  هااذا اجلاادل الااديين يف ذلااك العهااد وتولاادت ن عااة 

العر ... واان يعد العر  للجدل الديين وحيف هم إليه إما الدفا  عن أدياهنم املوروثة 

                                                           
 101 - 98عبد الرزاق، اهيدأل ص  - (1)
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خيلة عليهم، وإما املها ة ماذه افدياان  يعاًا مان أجا  ماا يلتمساون        دضد افديان ال
مبااد    وهو قوم  اانت تشرئب إلياه أماة تاد  فيهاا     ،من الدين احلنيف، دين إيراهيم

احلياة القومياة، وااان عنادهم ناو  مان النظار العقلا  أهادأ مناه وأقا  عنفاًا وهاو علام              
 (1)الطبقة املتمي ة وهو علم احلكمة النافعة يف احلياة

وينتقاا  ماان هااذا اجلاادل الااديين العقلاا  الااذ  صااوره القاارآن الكااريم إىل مفهااوم    
ه ال ي  والفسااد واجلاور أو   "احلكمة" عند العر  فه  "اتقان يف العلم والعم  متنع مع

ه  العلام الكاما  الناافع.. و.. احلكايم هاو العاقا  اخلاب  املااهر، وهاو املعناى العاربو،            
ومان هاذا املعناى افصال  جااا يف االساتعمال عناد         وقب  ذلك اآلرام  للفظ ح. ك. م.

 .(2)عنى قاض ووال ولفظ  كيم مبعنى طبيبالعر  لفظ  اام مب
وهاو  ، (3)مفهوم احلكمة الدالة علاى العلام الاذ  يتصا  بالعما      وملا جاا اإلسالم رسخ 

جلادل يف العقيادة اإلمياة ولكناه     املفهوم العرب  افصل  لل كمة قب  اإلساالم، فناهى عان ا   
 .(4)شجع النظر العقل  يف املسائ  الشرعية العملية امل د  إىل استنبا  الوقائع املتجددة

اساتنتاج حمماد عباده القائا  باهن افصا        وهذا افمر خيتلف اختالفاً ايفيااً عان   
افول لوسالم النظر العقل  لت صي  اإلماان، فاهول أسااس وضاع علياه اإلساالم هاو        
النظر العقل  والنظر عنده هو وسيلة اإلمان الص يح فقد أذعن إىل سالطته، فكياف   

 .(5)أو يقور عليه رمكن أن جيو
  التاارخي  فم ماد عباده هناا     والفارق يف اآلستنتاج هو فارق يف املصادر الفكار  

يسااتلهم موقااف اباان رشااد، بينمااا ينقاا  مصااطفى عبااد الاارازق صااورة تارخييااة ملوقااف   
 اإلسالم من هذه املسهلة يف الصدر افول.

يقاااول املاااذاورأل " فاملسااالمون يف الصااادر افول ااااانوا يااارون أن ال سااابي  لتقريااار  
اما يقول ابان خلادون يف    – العقائد إال بالو  ، أما العق  فمع ول عن الشر  وأنظاره

املقدمة... واانوا يرون أن التناظر والتجادل يف اإلعتقاد ي د  إىل اإلنسالخ من الدين، 
                                                           

 112، 104املصدر ذاته، ص  - (1)
 ، وانظر دائرة املعارف اإلسالمية، لفظأل  كيم106عبد الرزاق، اهيد ص  - (2)
 119املصدر ذاته، ص - (3)
 122املصدر ذاته، ص - (4)
 119حممد عبده، اإلسالم  بني العلم واملدينة،   - (5)
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من أج  ذلك اان املسلمون عند وفاة النيب )ص( على عقيدة وا دة إال من اان يابطن  
رت النفاق. و  يظهر الب ث واجلدل يف مسائ  العقائد إال يف أيام الص ابة  ني ظها 

إال أن مناااو التقلياااد العقلااا  اخلااااص   ،(1)باااد  وشااابه اضاااطر املسااالمون إىل مدافعتاااها 
يهخااذ طريقاااً آخاار هااو اإلجتااهاد بااالرأ  يف     –امااا ي رخااه عبااد الاارازق    –باإلسااالم 

من النظر العقل  عند املسلمني، وقد مناا وترعار     نبتاف كام الشرعية، وهو أول ما 
ونشهت منه املذاهب الفقهية وأينع يف جنباته علام  يف رعاية القرآن وبسبب من الدين، 

فلساف  هاو علام أصاول الفقاه وبناات يف تربتاه النصاوف وذلاك قبا  أن تفعا  الفلساافة           
اليونانية فعلها يف توجيه النظر عند املسلمني إىل الب ث فيما وراا الطبيعة واإلميات 

لياه أوالً أن يادرس   على أحناا خاصة.." والبا ث يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية جياب ع 
نسقاً من أساليب الب ث العلما  لاه    أن صار اإلجتهاد بالرأ  منذ نشهته الساذجة إىل

أصوله وقواعده، جيب البادا هباذا الب اث فناه بداياة الاتفك  الفلساف  عناد املسالمني          
يب الطبيع  يقض  بتقديم السابق على الال اق، وفن هاذه النا ياة أقا  ناوا        توالد

سالم  تهثراً بالعناصر افجنبية، فه  اق  لنا هذه التفك  فلصاً بسايطاً  التفك  اإل
يكاااد يكااون مساا اً يف طريااق النمااو بقوتااه الذاتيااة و اادها فيسااه  بعااد ذلااك أن يتااابع    

 .(2)أطواره يف ثنايا التاريخ وأن نتقصى فعله وانفعاله فيما يتص  به من أفكار افمم
إثباته فصالة العق  يف املعتقاد اإلساالم    ثم يطرح مصطفى عبد الرازق بصدد 

مسااهلة يف غايااة اخلطااورة وافمهيااة وهاا  مسااهلة النااهي الااذ  اتبعااه الاانيب يف التطااور   
اإلنسان  اخلالص من  ياته قب  ن ول الو   أ  قب  أن يبعاث الرساالة، فاداه يقاولأل     

 .(3)  إن علماا املسلمني من يرو النيب اان على شريعة العق  قب  أن يهت  الو
ثم يستصلص من ذلك وعلى الذ  أسلفناه من قاول بعاق افئماةأل إن الانيب )ص(     
اان متعبداً قب  الو   شريعة العق ، فمن ذلك يقتض  أن يكاون الانيب ظا  علاى هاذه      

                                                           
وحتدر املال ظة أن صدر اإلسالم   يكان عنصار نظار عقلا  با        122عبد الرازق، اهيد ص  - (1)

اان عصر إمان و يوية  وفع  اعصور الوالدة واالنطالق العفو  يف  ياة افمام لاذا   تكان املساهلة     
صاارا  موقفاااً ضااد العقاا  بقاادر مااا ااناات تعااب اً عاان طبيعااة العصاار. د. افنصااار أل الفكاار الغرباا  و   

 .163افضداد ص 
 123عبد الرازق، اهيد ص  - (2)
 156املصدر ذاته، ص - (3)



47 

الشريعة بعد الو   إال ما غ ه الشر  اجلديد والعقا  ااان أصاالً مان أصاول تشاريعه       
 .(1)فيما   ين ل به تن ي 

أن هااذه اإلشااارة تتضاامن فكاارة تعبااد الاانيب علااى شااريعة العقاا  ولاايس   ونال ااظ 
 رد استصدامه يف النظر إىل الوجود ويستنتي امل لاف أن شاريعة العقا  ظلات ساارية      

 بع الو   فيما   يتعرض له الشر ، وإهنا غدت أصالً من أصول اإلسالم.
 –الكالميااة غاا  أنااه تقيااداً منااه مبنهجااه يقااف عنااد هااذا احلااد واليااق  القضااية   

الفلسفية اليت مكن أن ت سس على هذه احلقيقة وها أل ها  ااان التعباد علاى شارعة       
العق  ج ااً من اإلعداد اإلم  للرسول ليصبح يف مستوو تلق  الو   والقيام بتبعات 

وعلياه فالعقا    الرفيع الذ  اتصاف باه قبا  البعقاة،      مقلما اان السع  اخللق  –النبوة 
ور  ما ورائ  لبلوغ النبوة وإدراك احلقيقة الكونياة أم أن هاذا   اعتبار إم  وشر  ضر

التعبد العقل  اان معاناة بشرية ذاتية أهلتاه للنباوة فيماا بعاد حبكام التطاور الطبيعا         
  (3)؟لة قابلة للنظر من الوجهتني معاًأم أن املسه ؟(2)لقوو النفس

 علااى عنصاار ويبقااى أن مهثرتااه الرئيسااة ااناات يف مواجهتااه تراياا  املستشاارقني   
املاا ثرات افجنبيااة يف درس احلضااارة اإلسااالمية ودعوتااه إىل الداياا  علااى العناصاار      

 الذاتية افاقر أمهية، يف درس هذه احلضارة.
 

                                                           
والقول باستمرار شر  العق   ماع الشار  اإلساالم  يساتند إىل      – 156عبد الرازق، اهيد ص  - (1)

مبدأ افستص ا   الفقه  القائ  بقبول العناصر املصا بة لنماو الشار   اإلساالم  والساابقة علياه      
 .164د. افنصار أل املرجع السابق ص  –رها أو  حيظرها اليت أق

" المكن لنيب أن يكون نبياً، إال أن يشعر مان   1973من اللمح النادرة مااتبه توفيق احلكيم عام  - (2)
تلقاا نفسه بعظمة اخلليقة، ويت رق شوقاً إىل معرفة سرها، واليا ال الشاوق بقلباه  تاى يكشاف لاه       

نوره، ويو   إليه بنشر هذا النور على اإلنسانية  ... توفيق احلكيم، حتت الصانع افعظم عن بعق 
 .28، ص 1972يس الفكر،  

 .165د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (3)
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 املطلب الثالث 
 توفيقية حممد يوسف موسى

اجته املذاور إىل القرآن مباشرة إلثبات إنه املصدر افول وافقاوو للنظار العقلا     
وهاذا املعاادل العقلا  افصاي  يف املعتقاد       - للفلسفة على وجه التعايني و -يف افسالم 

اإلسالم  هو الاذ  تقبا  املا ثرات العقلياة الوافادة وتفاعا  معهاا و  يكان نتيجاة مان           
 نتائجها أو أثراً من آثارها لينته  بانتهائها ويسقط بسقوطها.

بدراسته يف  لقد انطلق املذاور من  يث انطلق مصطفى عبد الرازق، مستشهداً
تصوير ذلك اجلاو الفكار  الاديين اجلاد  الاذ  سااد أواخار اجلاهلياة ومطلاع البعقاة           
النبوية مما يدل على أنه اان للعر  يف هذه الفدة من تارخيهم ش ا من التفك  فيماا  
يتص  بافلوهية والعا  والبعث واحلياة افخرو، واان مذا اق اً مااان يقور اجلدل يف 

 .(1)ئ  وخاصة بني أه  الن   املصتلفةهذه املسا
ويتااابع املااذاور القااولأل والقاارآن نفسااه بطبيعااة تكونيااه، واشااتماله علااى اااق  ماان    
اآليااات الاايت يعااارض بعضااها بعضاااً يف باااد  الاارأ ، ياادعو إىل اااق  ماان الااتفك  ماان       
افنصار ومن اخلصوم على الساواا، والنتيجاة الايت مكان لناا أن نستصلصاها مان ذلاك         

ه  أن القرآن ن ل يف بيتاة اانات حباجاة إلياه ومساتعدة لاه، وإناه هاو بذاتاه يادفع            اله
قارئيه الذين يتدبرونه إىل أحناا من التفك  الفلسف ، وهذا ما أعد العار  واملسالمني   

 .(2)ا  افغريق  الذ  عرفوه فيما بعدللتفلسف ولفلسفة الد
الكااون السااماو  وافرض  ذلااك أنااه إذا ااناات الفلساافة هاا  املعرفااة احلقااة أ و     

واإلنسان، أو ه  نظر العق  يف تفك ه الذ  يراد باه معرفاة  قاائق الوجاود يف العاا       
 –لاذلك الاه    ،افارب احمليط باإلنسان، والعا  افصغر الذ  هاو اإلنساان واملبادأ افول   

 )ومبااا أنَ القاارآن –نقااول إذا اااان هااذا هااو تعريااف الفلساافة والغايااة الاايت هتاادف إليهااا 
افدياان. وإن الغاياة مناه هاو هداياة البشار اافاة         خاا  باعتباره اتا  الادين الاذ  هاو    

                                                           
 .10-9حممد يوسف موسى، القرآن والفلسفة ص  - (1)
 . 12-11املصدر ذاتهأل ص  - (2)
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)إذن( جياب أن يكاون قاد ا تاوو أصاول الفلسافة        فهم احلق فيماا خيتلفاون فياه،   يوتعر
 .(1)الص ي ة على اختالف ضروهبا وأقسامها

ماون  هكذا فمن الفلسفة التبقى  رد مكملاة أو متممَاة للشاريعة اماا ذهاب املتكل     
مان   –وعلى اختالف ضاروهبا وأقساامها    –والفالسفة القدماا ب  إهنا تنبقق بهصوما 

القرآن ذاته، وه  ال تقتصر على الفلسافة امليتافي يقياة والطبيعاة، با  إن القارآن ااان       
 .(2)أيضاً منبعاً فصول الفلسفة اإلنسانية واإلجتماعية على تعدَد فروعها وتنوعها

 توو أصول الفلسفة، وبذور قضااياها، فها  اانات طريقتاه     وإذا اان القرآن قد ا
 (3)يف طرح هذه القضايا متَصلة أيضاً باملنهي الفلسف  العقل  ؟

رجاع إىل  تإن طريقة القرآن يف التدلي  على هاذه احلقاائق الفلسافية وحنوهاا...     
 مايسااميه الفيلسااوف اباان رشااد يف اتابااه "مناااهي افدلااة " دلياا  العنايااة، وهااذا الاادلي  
يرينا مقدار عناية اأ الفائقاة البالغاة بالعاا  الاذ  خلقاه فجعلاه علاى نظاام عجياب          
وارتبا  تام بني أج ائه، وذلاك ماا يدرااه ااماًا علمااا الفلاك واملتصصصَاون يف علاوم         
احلياة على تنوعها واختالف فروعها، ومن ثَم نص  إىل أن هذا العاا    خيلاق عبقااً،    

 .(4)ووإنه البَد من  ياة أخر
وتَم النه  عن اجلدل  ،وإذا اانت الفلسفة   ت دهر يف الصدر افول من اإلسالم

العقيد ، فما ذلك إالَ فن الفدة اانت فدة إمان وعم  وجهاد وتهسيس، فلما انقضى 
هذا الطور، جاا طور اإلستقرار والتهمَ  والنضاي، ااان القارآن مصادراً ملتطلباات هاذا       

 .(5)الدور من حبث وتفك 
على أن يكون التهوي  العقل  مستنداً إىل علم راسخ بافصاول والفارو ، فباالنظر    
إىل أَن القرآن قد  وو آياات حمكماات وأخارو متشااهبات، وااان الباَد مان رَد املتشاابه         

 (6)إىل احملكم، توضي اً وترسيصاً للعقيدة

                                                           
 .153املصدر ذاته ص  - (1)
 .22يوسف موسى، القرآن والفلسفة ص  حممد - (2)
 0 170د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص   - (3)
 .17املصدر ذاته، ص  - (4)
 .31- 30املصدر ذاته ص  - (5)
 .36 – 32ابن رشد فص  املقال، ص  - (6)
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أن فااامن هاااذا التهويااا  العقلااا  يصااابح واجبااااً شااارعياً، وماااذا السااابب نساااتطيع    
نستصلص هاذه احلقيقاة الايت تعاين أَن القارآن بطبيعتاه، بسابب هاذه اآلياات الايت ها             
جاا ا هااام منااه، والاايت تتعاارض إىل أهاام العقائااد الدينيااة فيمااا يتصاا  باااأ والعااا           
واإلنسان، اان وال ي ال من الضارور  أن ياق  ااق َا مان الاتفك  الفلساف ، وأن يوصا         

فية الايت عرضات للمفكارين علاى تاوا  العصاور يف       بكق  مان احللاول للمشااا  الفلسا    
هااذه النااوا  ، هااذه اآليااات ااناات وال تاا ال  تااى اآلن ودائماااً، باعقااًا للفكاار وداعيااة         
السااتعمال العقاا ، وبعبااارة أخاارو، معنيااًا للتوجيااه الفلسااف  وإَن لنااا، وحناان بصاادد          

اعتباار  كام   مام حممد عباده، إذ يقاولأل ".. ف  صالص هذه احلقيقة أن نش  إىل اإلاست
العقاا . مااع ورود أمقااال هااذه املتشاااهبات يف النقاا ، فسااح  اااالً للناااظرين، خصوصاااً    

 .(1)  تكن حمدودة وال مشروطة بشر "ودعوة الدين إىل الفكر يف املصلوقات 
ويضيف إىل ذلاك أنَ القارآن تارك قصاداً حتدياد ااق  مان القضاايا املتصالة بالطبيعاة           

شارة إليها وهذا اما ال ظ حبق افستاذ ما سينيون ممَاا يادفع   وما بعد الطبيعة، وااتفى باإل
 .(2)لفهم ما يريد القرآن ااماً –فما هو  ال الفلسفة  –العق  للتفك  الفلسف  

هكذا يصح لنا أن نقول بهن القرآن بذلك قد  وو، إىل  د ما، أصول نظرياة يف  
Rudimentaire وإن اانت يف شك  أو  املعرفة،

(3). 
ناداً إىل آيات قرأنية متنوعة يف احلثَ علاى النظار العقلا  يساتصرج املبااد       واست

 التالية مذه النظريةأل
عدم إمكان صدور العا  بالصدفة أو فسابا  طبيعياة خالصاة، ماع "الادعوة       -1

شااهد للوصاول مان ذلاك بالعقا       ال ظة وإىل التفك  يف الوجاود ال القوية إىل جوا  امل
واملعرفاة   ،  هذا الضر  من املعرفة ه  احلواس والعق  معااً إىل اجملهول، أ  إن وسائ

 .(4)"ن من ذلك تكون معرفة يقينية الشكاليت تكو

                                                           
 .39 – 38حممد يوسف موسى، القرآن والفلسفة ص   - (1)
 .48املصدر ذاتهأل ص  - (2)
 .49املصدر ذاته ص  - (3)
 .50حممد يوسف موسى، القرآن والفلسفة، ص  - (4)
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و دة املعرفة وو دة احلقبقاة اساتناداً إىل و ادة النظاام الكاون  املساتند إىل        -2
 .(1)الو دانية اإلمية اليت انع  دو  التناقق والفساد يف ذلك النظام احملكم

لغائب علاى املشااهد يف املساائ  الايت جياوز فيهاا هاذا القيااس         وجو  قياس ا -3
ااإلساتدالل علاى ماا يف الكاون مان نظاام مشاهود علاى          (2)الذ  يسمى بالقيااس افو  

 القدرة اإلمية ومقاصدها اخلفية وهذه  لقة الوصول بني العق  واإلمان بالغيب.

ني يف مااهثوراهتم رفااق املعرفااة التقليديااة غاا  املم صااة، وعاادم اتَبااا  افقاادم  -4
واعتقاااداهتم، وهااذا اللااوم الشااديد علااى التقليااد واجلمااود مااا اااان عليااه افسااالف، لااه  

 .(3)قيمته الكب ة فيما يتَص  باملعرفة احلقة على أساس ص يح

تص  "نظرية املعرفة" القرآنية بالعق  إىل  ياث يساتطيع الوصاول مان إدراك      -5
ان إىل أن يعدف باأ بالدلي  العقل .. واستشفاف.. ولكن بعد أن يص  القرآن باإلنس

جند فيه الدعوة قويَة إىل اإلمان مبا خيرب الرسول عن طريق الو   ممَا يقاف العقا    
 . (4)و ده أمامه عاج اً عن إدرااه والتصديق به

الناظر فيه لنو  خااص مان املعرفاة، وراا املعرفاة الفلسافية       يعدوهكذا فالقرآن "
 و دهاليت تعتمد على العق  

ونعتقد من الضرور  أن يضاف هذا الغارض، با  أن جيعا  يف املقدماة، للغارض      
الاااذ  وجاااد مااان أجلاااه علااام الكاااالم، وأن يب اااث القااارآن حبقااااً مستفيضااااً مااان هاااذه    

 .(5)النا ية"
والقرآن طريق للكشف الصويف الذ  يتعدو النظار العقلا  واإلساتدالل الربهاان      

ه، دون أن يصا  هبادف الب اث عان احلقيقاة      وهو ما را  عليه علم الكالم ووقاف عناد  
 إىل الغاية القصوو من املعرفة القرآنية يف الكشف اليقيين.

                                                           
 .52- 51املصدر ذاته، ص   - (1)
 .53املصدر ذاته ص  - (2)
 .54حممد يوسف موسى، القرآن والفلسفة ص   - (3)
 .55املصدر ذاته ص   - (4)
 .57 – 56املصدر ذاته ص  - (5)
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يتَضااح أن هااذه النظريااة الاايت حياااول امل لااف اسااتصراجها ماان القاارآن تتاادَرج ماان  
املشاهدة احلسية، فالقياس العقلا ، فالكشاف الصاويف، وهاو علاى اهتماماه باجلاناب        

ازن املعرفاة العقلياة باإلماان الغاييب، والفلسافة بالتصاوف،       العقل  الفلساف  يعاود فياو   
والربهان بالكشف، وذلك ليساتقيم التاوازن التاوفيق  املنشاود واا  اَل تت اول الفلسافة        

 .(1)إىل عام  عقل  مستق  ينفص  عن الغيب القرآن  ومقتضياته العقيدية
ة اإلساالمية احلقا   اعترب الفالسفة الكالمية ه  الفلسفة القرآنيةيبدو أن امل لف 

و  ياار يف من ااى الفالساافة الكالساايكيني مااا يتوافااق الياااً مااع الفلساافة القرآنيااة الاايت  
اسااتلهمها املتكلَمااون " اااان )القاارآن( مصاادرًا أصااياًل فاقاار مااا نعاارف ماان مااذاهب            
املتكلمني ولكن القرآن اان مع هذا  اج اً  ال دون نو  آخر من التفك  الاتفك  الاذ    

 .(2)بالعام  اآلخر، وهو الفلسفة اإلغريقية تهثر اق اً
الذ  ال ريب فيه ملشاا  افلوهياة    قرآن مبا جاا به من  لول ه  احلقاما أن ال

اان له أثار إجيااب  يف فلسافة املسالمني، إنَاه  قَاًا جعا          –والعا  وصلة اإلنسان باأ 
فق والقارآن يف هاذه   ه الا الفالسفة يغ ون من فلسفة اإلغريق اما عرفوها وذلك لتت

 .(3)املشاا 
ويعرب الكاتب بدوره عن ردَ فعله ضَد من   التهايد على دور امل ثرات افجنبية يف 
الفلساافة اإلسااالمية بقولااهأل  قيقااة حناان نعاارف أن اإلنسااان  يااوان مفكاار بطبيعتااه..   

العار  أو غا  العار  أساباباً الاها أجانيب        ،فالينبغ  أن نلتمس لتفلسف أمة من افمام 
 .(4)عنها

ويف النهاية فاالقرآن جياب أَن يكاون مان جدياد منطلقاًا لدراساة فلسافية عقلياة،          
وصااوفية ذوقيااة، جااديرة بااهن تاا د  مسااتقبالً حنااو الغايااة القرآنيااة يف املعرفااة احلقااة   

 . (5)الكاملة، فيما يتعدو جدل املتكلمني
 

                                                           
 .173ا  افضداد ص د. افنصار أل املفكر العرب  وصر - (1)
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 املطلب الرابع 
 إبراهيم اللَبان وفلسفة التوفيق

عق  دوراً أقوو رسوخاً يف اإلسالم، من الدور الذ  ااتسابه مان   مكن القول إن لل
خااالل التفاعاا  اجل ئاا  مااع اميلنيااة قاادماً، والعقالنيااة الغربيااة  ااديقاً بصااورة غاا       

  امسة.
والفااارق اااب  بااني تقااديم "شااهادة التاااريخ" بشااهن افتتاااح اإلسااالم وتساااحمه مااع    

قيدة الذاتياة يف أصاوما املبدئياة بشاهن     امل ثرات العقلية الوافدة وبني تقديم شهادة الع
ا تواا العق  واعتماده معاداًل داخليًا اليكما  اإلماان الاديين إاَل باه، بغاق النظار عان        

 .(1)املوقف من أيَة  ضارة أخرو وم ثراهتا، سلباً أو إجياباً، رفضاً أو قبوالً
قار مان أ    والقول بهصالة العق ، من  يث هو، داخ  املعتقد اإلسالم ، حياتم أا 

اعتبار آخر االنفتاح على م ثرات العق  ونتاجه لدو افمم افخرو، ال جملرد الرغبة يف 
املعرفة واإلطال  واإلنفتاح، ولكن قياماً بواجب الشر  إما على جهة الند ، وإماا علاى   

 .(2)جهة الوجو   سب تعب  ابن رشد
عاادل العقلا  مقا  ذلاك     وإذا سلمنا انطالقاً من الفكر التاوفيق  اجلدياد، باهن امل   

الرسوخ يف اإلعتقاد اإلسالم  فها  باإلمكاان إغفاال أخطار ظااهرة عقلياة يف التااريخ        
 اإلنسان  ؟ 

ه  باإلمكان رفق التفاع  واإلنفتاح مع احلضارة افوروبية لايس يف فدعاهتاا   
ومنج اهتا املادية ف سب فهذه مسهلة مفروغ منها اضطرَت للقبول هبا أشدَ العناصار  
احملافظااة ماان أجاا  إنقاااذ الكيااان اإلسااالم  ذاتااه ولكاان يف قيمهااا وفلساافتها ونظمهااا    

 .(3)االجتماعية وافخالقية والدبوية والسياسية
يف اتاااا  الفلسااافة واجملتماااع    (4)هاااذا ماعاجلاااه إباااراهيم عباااد اجملياااد اللباااان     

ن اللقااا  اإلسالم ،  يث أشار املاذاور إىل أن املصاادفة التارخيياة امل سافة تتمقا  يف أ     
                                                           

 .157د. افنصار أل املرجع السابق ص   - (1) 
 .22ابن رشد، فص   املقال،  - (2)
 22ابن رشد،  فص  املقال،   - (3)
 . 176صار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص د. افن - (4)
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اجلديااد بااني الكيااان اإلسااالم  والعقاا  افوروباا  قااد   يف ظااروف عااداا وقهاار وريبااة  
وليس يف  الة قبول وانفتاح وهذا ما يفتح اجملال ملقارنة هامة بني التوفيقية القدمة 

ويف جااو ماان الققااة بااالنفس    ةالاايت انفت اات علااى العقاا  اإلغريقاا  حبريااة ذاتيااة وأنااا     
ة دوباني التوفيقياة اجلديادة الايت تبلاورت بسارعة متسا        –دياً  ضارياً وسياسياً وعقيا 

حتت عوام  سياسية وعقلية شديدة الضغط، ثم اهنارت وتفككت عنادما زاد الضاغط   
اخلارج ، ثم ااسكت شيتًا فشايتًا ماع اساتعادة شا ا مان اإلساتقالل الكياان ، ولكان         

نهضاة الفكرياة افوىل )يف   الفرق التارخي  النوع  ما ي ال اب اً باني الظااهرتنيأل إن ال  
العصر العباس ( اانت بوجه اإل ال  راة ذاتية  ارَة نشاهت مان اإلعجاا  بالققافاة      
اإلغريقية والتطلع إىل افخاذ باهارب نصايب مناها، أماا التطاور احلاا  فهاو ضار  مان           
اإلل ام بنو  خاص مان الققافاة فسابا  سياساية   تعاد خافياة علاى أ اد، ففا  ظا            

تقالل الااذ  اااان قائماااً يف عهااد الدولااة العباساايَة اسااتطا  املساالمون أن احلَريااة واإلساا
يتمَتعوا حبريتهم يف اختياار ماا اختااروه مان عناصار الققافاة اليونانياة فوقاع االختياار          
على عناصر ليس بينها وبني احلياة اإلسالمية تضار  ذات ، أما سياساة احملاتلنَي يف   

ريعة اإلسالمية فهبدلتها بالقانون الفرنس  أو الدور احلاضر فقد اجتهت أوال إىل الش
االجنلياا  ، امااا ألغاات تعلاايم العقائااد وافخااالق الدينيااة بوجااه عااام، ولكنَهااا   تبصاا     

 مبقدار ضتي  من العلوم الطبيعية.
أما الفلسفة فلم تدخ  املمالك العربية إالَ منذ سنوات معدودة، وقد أعطانا هذا 

 فاً للمجتمع اإلسالم  القديم من وجوه متعددة.االنقال   تمعاً جديداً فال
أوما أن اجملتمع احلا  بوجه عام يعي  دون عقائد اونية أو أخالقية، فقد اان 
يستمدها من دينه، وقاد تاوارو الادين اآلن وراا  جاا  اقياف مان اإلمهاال وتضااالت         

ن القاانون  صورته يف العقول وافذهان  تى   يباق مناها إال أشاباح ضاتيلة ما لاة وااا      
اإلسالم  يوجَه  ياة اففراد ويلبس اجملتمع الصورة الدينية اإلساالمية، فلمَاا اختفاى    
من القضاا و  َ حملَه القانون الوضع  أخذ اجملتمع صورة إجتماعية جديادة فالفاة   
للصورة اإلسالمية يف اق  من أصوما العامة وتفصايالهتا الدقيقاة... فظلات العقائاد     
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ق دون عناية، وخترج جي  ال يهاتم بالعقائاد أو افخاالق وال يكااد يعلام      الكونية وافخال
 .(1)من أمرها شيتاً

لقااد أصاابح املساالم يعااي  واقعااه املتناااقق املصااتلط دون عقياادة مناساابة تااتالام  
والواقع اجلديد، ودون تفس  إيديولوج  أو تربير عقل  أو ديين يشم  افبعاد املصتلفاة  

معنوية سليمة بني الفرد وبيتته احلضارية، اماا ااان افمار يف     مذا الواقع، ويقيم صلة
 ظ  اإلسالم قدماً، أو اما هو افمر يف البلدان افوروبية  ديقاً.

إن هذه النظم اجلديدة تعي  بالقوة و دها، وليس ما دعامة من إمان دياين أو  
ساالمية يف  فلسف ، وهذا وضع شاذ فاالف جادَ املصالفاة لوضاع الانظم والشارائع اإل      

العهااد السااابق، ولوضااع الاانظم والشاارائع الوضااعَية يف املمالااك افوروبيااة نفسااها أمااا       
الشرائع والنظم اإلسالمية اليت اانت حتكم اجملتمع اإلسالم  قب  اإلنقال  احلديث، 
فكانت تستند إىل الدين نفسه وااان اا  فارد يف اجملتماع يعارف هاذه احلقيقاة، وماذا         

لقبول واإل دام من احلاام واحملكوم معاً وتتمتع النظم والشرائع السبب اانت تقاب  با
يف الغاار  مبرااا  مشااابه ااا  الشاابه فهاا  ال تفاارض علااى الناااس فرضاااً، ولكنااها اقاا   
إماهنم واقتناعهم ولكنَه إمان نظر  الدياين، وباالجيااز فاالنظم والشارائع اإلساالمية      

ند إىل اإلمااان تالوقاات احلاضاار تساا يف عهااد ساالطاهنا، والاانظم والشاارائع الغربيااة يف  
الديين والفلسف ، أما النظم والشرائع احلديقة اليت جاات أخا اً إىل العاا  اإلساالم     
فليس ورااها إمان ديين أو فلسف ، ولكنها فرضت علاى تلاك الابالد فرضااً، وها  يف      
مرا ها هذا أشبه ش ا بطاغية مرهو  اجلانب قد فرض نفساه علاى النااس فرضااً     

ن أن يفهموه أو يولوه جانب اإل دام والتقدير، وفقد اإلماان باالنظم  اال الحيسان     دو
 .(2)السكوت عليها

وهاااذا الوضاااع والااانظم الناجتاااة عناااه اليصاااطدم يف عقاااول املساااي يني مببااااد    
مسااي ية فالفااة لااه، فن املسااي ية... لاايس فيهااا قااانون تهسيساا  ياانظم الدولااة و        

يااة الفارد واجملتماع، فاال  ارج إذًا علاى أ   تماع        الشريعة مدنية أو جنائياة تانظم    
مسااي   أن يضااع لنفسااه ماان الاانظم مايشاااا ويعااي  يف ظلااها واد  الاانفس، مرتاااح         
الضاام ، أمَااا اإلسااالم فشااهنه يف هااذا غاا  شااهن املسااي ية ففيااه نظااام للدولااة، وفيااه    

                                                           
 .978، ص 949، عام 1الفلسفة واجملتمع اإلسالم    ’ ابراهيم عبد اجمليد اللَبان  - (1)
 .186ابراهيم عبد اجمليد اللبان، الفلسفة واجملتمع اإلسالم  ، ص  - (2)



56 

أو  قااوانني مدنيااة وجنائيااة، وهااو يطالااب معتنقيااه بشاادة وصاارا ة أال يهملااوا شااريعته  
 .(1)يستبدلوا هبا

وحنن إذن  يال قهر  ضاار  يشاوه الشصصاية، ويقاول مفكرنااأل " ومان ثام ااان         
اقتباس النظم والشارائع الغربياة املصالفاة لوساالم، يصاطدم يف نفاس املسالم بمماناه         
الااديين نفسااه، وإذا اااان قااد قاادَر لتلااك الاانظم اجلدياادة أن تبقااى إىل اليااوم فيجااب أالَ   

م طبيعة املوقف، فهو موقف صرا  انتاهى إىل ابات، والكبات لايس     تد  أنفسنا يف فه
  الً للصرا  وال إهناا للموقف.

فااالطرف املكبااوت يف ااا  عمليااة ماان عمليااات الكباات الفاارد  أو اإلجتماااع  قااد  
 يداجع أو خيتف ، ولكن ليعود إىل الظهور إذا سن ت له الفرصة. 

لقاوانيني الوضاعيَة الايت ت يادها     فمذا اانت الشرائع اإلسالمية قد تراجعت أماام ا 
قَوة الدولة فمن هذا اليعاين أهناا فقادت قوهتاا، أو أن والا الشاعب ماا قاد انتاهى، فها           
إمنا تتوارو أمام القوة لتنتظر فرصاة جيا ا هباا املساتقب  فتقاب مان مكمناها، وتنادفع         

تفا   بقوة قاهرة إىل القضاا على غرمها ففكرة تهسيس اجملتمع " اإلسالم  " قاد خت 
أ ياناً، ولكنها ستظ  دائماً أمالً من آمال املسلم و لماً من أ المه، وقد لعبت الفكرة 
دوراً اااب اً يف تاااريخ العااا  اإلسااالم ، وأباارز معاملهااا تلااك احلراااات الاايت قااام هبااا يف    
املاض  عدد من ال عمااا الادينيني الاذين اختااروا فنفساهم اسام املهاد  املنتظار وقاد          

 عة أخ اً يف مصر والعا  اإلسالم  يف صورة  عية دينياة معروفاة،   ظهرت هذه الن
 .(2)ه   عية اإلخوان املسلمون

 ويضع املذاور شرطيني لرجو  إىل اإلسالمأل 
 حتديث الدين وجتديده اجتماعياً وسياسياً.  -1

اإلسااتعانة بالفلسااافة افوروبياااة احلديقاااة لت قيااق هاااذا الت اااديث، وموضاااع     -2
دور الاذ  يعطياه للفلساافة احلديقاة يف هاذا التجديااد حبياث يصاا       افمهياة يف رأياه الاا  

 (3)اإلصالح الديين املطلو  إىل مستوو القورة الفكرية الشاملة
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وهو يرو اواًل أن تعم اجملتماع  رااة جتدياد دياين اتلاك احلرااات الايت " حتااول         
إصالح اجملتماع الغربا  عان طرياق الادين وتت عمهاا الكنيساة وعادد مان رجاال الفكار            
وافد ، وقد أخاذت هاذه احلرااات يف ممالاك أوروباا صاورة سياساية فتكونات هنااك          
أ  ا  سياسية مسي ية لت قيق هذا امادف، وإىل اف ا ا  الدمقراطياة املساي يَة     

 جيب أن يع و قسط اب  من ه مة الشيوعية يف ممالك أوروبا الغربية.
القدمااة. واجملتمااع  ولكاان املسااي يَة الاايت ياادعون إليهااا ختتلااف عاان املسااي ية       

املسي   الذ  حياولون حتقيقاه  تماع يتَفاق ومر لاة التقَادم الفكار  والققاايف الايت         
وص  إليها العا  اآلن، وبذل  دعاة هذه احلراة من دينيني ومفكارين  هاوداً عظيمااً    
يف رسم صورة اجملتمع املسي   احلاديث فقادموا للنَااس صاورة اجتاذبت إليهاا القاول        

فوس... وملق  هذه الدعوة مكاهنا يف العا  العرب  احلاضر، فمان املمكان   واستهوت الن
 أن ينهق بني املققفني ثقافة  ديقة من يرسم صورة اجملتمع الديين املطلو .

ومن الطبيع  أن يدعو إليها وجيماع افنصاار  وماا ويكاوَن   باًا سياسايًا دينياًا        
ى افاقريااة الربملانيااة الضاارورية تكااون مهمتَااه إقنااا  الشااعب هبااا وحماولااة احلصااول علاا 

 لت قيااق برنا ااه الااديين ومااا ماان شااك أنَ مقاا  هااذه الاادعوة ساايكون مااا ماادو بعيااد    
  .(1)"وستظفر من النجاح بقدر غ  قلي 

اإلجتمااع ، ولكناها ختتلاف     –إن هذه الدعوة لوصالح الديين بالنهي السياسا   
يد  ااإلخوان املسلمني، فه  ترم  نوعياً عن اإلصالح الديين الذ  يدعو إليه تيار تقل

إىل تكوين     إسالم  دمقراط  )برملان (  ديث يعتمد فكاراً دينيااً متجادداً علاى     
 غرار اف  ا  الدمقراطية املسي ية )الليربالية التجديدية( يف الغر .

 وجيب أالَ يغيب عن انتباهنا املغ و التوفيق  اإلجتماع  ملق  هذه الدعوة.
جيمعااه بااني اإلسااالم املتطااور والصااورة احلديقااة لل ياااة السياسااية فهااذا احلاا   

اإلجتماعية مكن أن يقف  ائالً دون تيارين متطرفني على ماني التوفيقياة ويساارها    
ومهاأل تيار العلمانية اخلالصة واملاراسية واملادَية الوضعية اإلحلادية، اليت ترفق بقاا 

 .(2)املبدأ اإلسالم  أساساً للمجتمع
 ايف مكن مواجهة هذا الفراغ الفكر  العقيد ؟  لكن
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البَد من فكرة تعرب عن التمسك بافص  الراسخ، وعن  اجة إىل اجلديد الذ  ال 
غنى عنه، وتعكاس بصاورة متناساقة وعميقاة هااتني احلااجتني اجلاوهريتني يف و ادة         

هضاة  عضوية، ولكن أ  تكن هذه الفكرة متداولاة يف أوساا  املصال ني مناذ مطلاع الن     
 الباارة؟ 

يف احلقيقااة لقااد طر اات هااذه الفكاارة لكنَهااا   تصاا  إىل العمااق الااذ  حيتمااه      
التوفيق احلقيقا  الفعاال باني اإلساالم واحلضاارة احلديقاة، با    حتقاق ذلاك العماق           
التااارخي  الااذ  بلغتااه التوفيقيااة اإلسااالمية " وساابب هااذا أن النهضااة افخاا ة   ت عاان  

خالقيااة أو دراسااتها امااا فعلاات النهضااة افوىل )يف العصاار بنقاا  الفلساافة الكونيااة واف
العباس ( إاَل منذ عهاد قرياب جاداً، فاال تا ال الفلسافة اآلن يف العاا  العربا  يف دور         
النق  والشرح ال أاقر و ال أق ، فليس حة ثورات عقلية االيت آثارهتا الفلسفة يف الدور 

 العباس .
حلرااة جتدياد ااون  و أخالقا ، ويبادو ماا       ومهما يكن من ش ا فف  اجملال متساع  "

أعنيه إذا تذارنا أن  راة التجديد الديين يف العصر العباس  قامت علاى أسااس الفلسافة    
اليونانيااة، وقااد تقلااص ظلااها منااذ أن  اا َ عصاار النهضة،ووضااع ديكااارت أساااس فلساافة       

 جديدة، قامت على أساس فلسفة جديدة مستصدماً يف تهسيسها أسلوباً جديداً.
نطق املوقف بالنسبة حلراة التجديد الديين هاو أن يناهق مان باني املشاتغلني      فم

بالفلساافة والاادين ماان يعيااد  راااة التجديااد ولكاان علااى أساااس النظريااات الفلساافية      
وهاذا   (1)احلديقة، وال اعرف أ داً  اول القيام هبذه املهمَة يف داخ  افزهار أو خارجاه  

بده وساواه مان التاوفيقيني ااان علايهم أن      أن حممد ع –يف نظر الكاتب  –يعين ضمناً 
يواجهوا القضايا الدينية اإلعتقادية الكربو من جديد على ضوا الفلسفة احلديقة اليت 
اسااتجدت منااذ ديكااارت، ال أن يكتفااوا يف دعااوهتم إىل اإل ياااا العقلاا  الااديين بمعااادة      

 احللول اليت طر تها املعت لة.
احلديقاة جهادها يف ميادان  الفتاوو     ومن نا ياة أخارو، راا ت توفيقياة النهضاة      

والتشريع لتجعله مالئماًا حليااة العصار، وفاهتاا أن هاذا جاناب فرعا  ال يساتقيم دون         
 معاجلة اجلذور و افطر العامَة واملنطلقات  الرئيسية للقضية برمتها...
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" فالقضااية أنااه ااناات هنالااك ثااورات فكريااة، ولكنااها   تكاان فلساافية امااا ااناات   
صاار العباساا ، ويرجااع هااذا إىل أن العنصاار اإلسااالم  الااذ  مسااته       نظائرهااا يف الع

الققافة افوروبية )يعين اإلغريقية( يف العصر العباس  مسَااً قويااً، هاو اإلمياات فكاان      
 طبيعياً أن تقور القورات وتظهر اإلنقالبات يف ذلك امليدان الفلسف  العميق.

الاادور احلاضاار أاقاار ماان  " أماا العنصاار الااذ  سااطت عليااه الققافااة افوروبيااة يف 
سواه فهو الفقه اإلسالم ، ومن ثم اان التشريع هو اجملال الذ  ظهرت فيه حماوالت 

 التجديد الديين أاقر من أ   ال آخر.
ورمبااا اااان ماان اجلااائ  أن منسااك عاان  ااديث هااذا النااو  ماان احلراااات إذا اااان    

التشريع، ولكننا ال ن ال هدفنا هو دراسة آثر الفلسفة لتتبَع أطوار الفقه وترسَم خطى 
ن من بهن أسلو  الب ث الص يح يقضا  أن ننظار إىل املوقاف نظارة عاماة وأن نتتباع       

 الروح اجلديدة يف  يع مظاهرها ولو بصورة  ملة.
والواقع أن الطور الققايف اجلديد بدأ بضار  مان الدهشاة واحلا ة فقاد فاجاهت       

 رااة   –ىل تراثهاا وثقافتاها الدينياة    وه  أشد ما تكاون اطمتنانااً إ   –الشعو  العربية 
حتطاايم وجتديااد عنيفااة، فلمااا اسااتفاقت ماان دهشااتها، اااان أول مااا أخااذه بصاارها مااا  
أصا  الفقه اإلسالم  من تعطي  و إغفال، فظن املفكرون، أو أاقرهم أن املعضلة مان  
النا ية الققافياة ليسات إال معضالة تشاريعية و صاروا جهاودهم يف دراساتها واقاداح         

ول مااا، وخفاا  علااى أاقاارهم أن االنقااال  اجلديااد أوسااع ماان الفقااه والتشااريع، إذ احللاا
التعطيا    يتنااول الفقاه و اده، ولكناه تنااول العقائاد وافخاالق اإلساالمية أيضاًا ثاام           
اادو فهصا  اللغة واآلدا  العربية، واان أوىل هبم لو أدراوا هاذه احلقيقاة وعااجلوا    

ال الفكرة عالقة ببعق افذهان إىل اليوم، فاال نعادم   املعضلة من  يع وجوهها، والت 
من  ني إىل آخر من يناد  بمصالح املذاهب  )الفقهية( أو التوفيق بينها، أو غا  ذلاك   

 .(1)من اآلراا الضيَقة "
والواقع فقد وقف اللبان داخ  ترا  حممد عبده من  يث املبدأ واملنطاق، ولكناه   

 تفاع بالتوفيقياة إىل أقصاى ماا يساتطيعه مان        اول أن يرو نواقصه وأوجاه قصاوره ل  
 جتديد وإصالح، وأقصى ما حيتمه عليها العصر من تطوير وتنوير.
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فالعا  العرب  يف  اجة إىل جتديد عام، فال بد من جتديد الدفا  عان العقائاد   
 وافخالق يف ضوا الفلسفة احلديقة، اما فع  علماا الدولة العباسية.

ة تامااة و منااهي واضااح للدبيااة اإلسااالمية يف ضااوا   والبااد أيضاااً ماان وضااع صااور 
أصول الفلسفة احلديقة، وال مفر للمجددين من أن يرمسوا الصورة اإلساالمية للدولاة   

جديااد الااديين يف ضااوا أصااول علاام النظريااات السياسااية، فبهااذا وهبااذا و ااده يااتم الت   
 .(1)"للمجتمع اإلسالم 

  نظرية الوجود اليت تب ث عان  ويف نظره إن مهمة الفلسفة افوىل والرئيسية ه
أساابا  الكااون ويف مقدمتااها الب ااث عاان اإللااه والااروح البشاارية ومصاا ها، وهااذا هااو   
اجل ا املهم من العقائد يف ا  الديانات، وتهخذ الفلسفة يف حبث نظرية الوجود ألوانااً  

 متعدَدة.
  مان  فمذا أخذت اللون املقا  اانت نتائجها العليا صاورة تكااد تكاون طباق افصا     

العقائااد الدينيااة، ومااذا فاامن ابااار الفالساافة املقاااليني يف أوروبااا وأمريكااا ماان املاا منني   
بالاادين... والفلساافة افخالقيااة إذا أخااذت الصااورة املقاليااة انتااهت يف حتديااد صااور         
السلوك وافخالق اإلنسانية وأشكال امل سسات اإلجتماعية واإلقتصادية إىل مق  هذه 

 .(2)الديانات السماويةالنتائي اليت تقررها 
واما التقى الدين بالفلسفة اليونانية قادماً يف تواياد و ادة احلقيقاة العلياا مان       
خالل تهوي  الادين فلسافيًا ودعام معتقداتاه بهدلتاها، فالفلسافة املقالياة احلديقاة تعاود          
لتهخااذ صااوراً موافقااة للاادين نفسااه، ممااا ي هلااهما معاااً اسااتناداً إىل  قيقااة وفاقهمااا     

ة دورمها افصل  من خالل  راة جتديد فكر  شام  للدين تقوم فيه الفلسفة مواصل
بدور الداعم والتعضيد لعقائده ونظمه  يث مكننا يف  التنا السياسية واإلجتماعية 
الراهنااة أن نعتمااد بعااق اإلعتماااد علااى الفلساافة املقاليااة يف الشاا ون الققافيااة وغاا        

م الدينيااة، وهااذا مااا قاماات بااه فعااالً اااق  ماان   الققافيااة الاايت نعتمااد فيهااا علااى التعااالي 
 املمالك افوروبية.

 والواقع أن الفلسفة احلديقة تستطيع أن تقوم إزاا الدين بعملتيني هامتنيأل
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فهاا  تسااتطيع أن تكااون عضااداً للعقائااد وافخااالق الدينيااة، وتسااتطيع يف الوقاات  
فااه، ولااو إىل  ااني يف وجااه التعلاايم والتشااريع الااديين أن ختل الصااعا الااذ  قاماات فيااه 

 .(1)فت م  الناس على العقائد وافخالق الدينية يف صورة فلسفية
 واملطلو  من هذا التجديد هو إقامة "علم االم  إسالم " جدياد، يقاول اللباانأل   
 "أما جتديد علم الكالم وافخالق فاحلاجة إليه واض ة ال حتتاج إىل شرح أو إفاضة.

حتديد ماا نرما  إلياه، وقاد يعينناا علاى ذلاك أن         " ولكننا مع ذلك ال نرو بدَاًَ من
نتااذارَ...أن افمااة العربيااة يف صاادر الدولااة العباسااية   تغفاا  عاان فائاادة اإلسااتعانة      
 بالفلسفة يف صب  العقائد الصبغية النظرية الدقيقة، و  تددد يف اإلقدام على ذلك.

العقائااد فقااد بااذل عاادد ماان ابااار املفكاارين اإلسااالميني جهااود جبااارة يف دعاام       
وافخالق اإلسالمية بافدلة النظرية املستمدة يف صورهتا وبعق مادهَتاا مان الفلسافة    
اليونانية، وظ  البناا الشامخ الاذ  شاادوه قائماًا علاى أسساه تتكَسار  ولاه العواطاف         

 القائرة، وتهمن يف جنابه العقول واففهام من دبيب الشهوات وهجوم افباطي  ".
املساالمني املعاصااارين أن يقتااادوا بآبااائهم فيتصاااذوا مااان   وعلااى املفكااارين العااار   

الفلساافة احلديقااة وساايلة لعاارض العقائااد وافخااالق اإلسااالمية يف صااور تالئاام الفكاار  
احلاااديث، " وهااا  مهماااة ال يساااتطيع أن ي ديهاااا  اااق افداا إالَ مااان بااار  يف الققافاااة       

ااة يف هاذا امليادان،    اإلسالمية والفلسفة احلديقة، ومع أنه   تبد إىل اليوم بوادر احلر
فمن  أعتقد أنه سيتصدو لتلك املهماة الشااقة عااجاًل أم آجااًل مان ساتوجههم العناياة        

  (2)إليها وان هم شرف القيام هبا"
وهذا يعين من منطلق هذا الكاتب أن مافات التوفيقيني الرواد يف مطلع النهضاة  

 مكان مواجهتاه بم يااا    احلديقة هو أن التطوَر الفلسف  والعلم  اجلدياد يف الغار  ال  
العق  املعت   املطعم بالعق  اليونان  وعلى سبي  املقارناة فامن رجاو  مدرساة شاوق       
)الكالسيكية اجلديدة( يف افد  إىل االسيكية العصر العباس  وإىل عناصر ازدهااره  
افدباا ، ااناات خطااوة إ يائيااة مهمااة يف وجااه عصاار اجلمااود، ولكنَهااا   تكاان اافيااة        

                                                           
 .199املصدر ذاته، ص - (1)
 .200 – 199املصدر ذاته، ص  - (2)
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د  وتنويره وإق امه يف سا ة العصر، واان البادَ مان مادارس أدبياة ثورياة      لتجديد اف
 .(1)جديدة تواص  الطريق، وهو ما  د  فعالً يف اجملال افدب 

وافمر نفساه يقاال بالنسابة إل يااا فكار املعت لاة فيجاب أن يكاون لادينا مدرساة           
 فكرية جديدة تواجه الفلسفة احلديقة.
لعلمانية )لطف  السايد، طاه  ساني، عباد الارازق      أضف إىل ذلك اجتاه املدرسة ا

إمساعياا  مظهاار( إىل مواجهااة العقائااد اإلسااالمية مواجهااة إنتقاديااة هجوميااة سااافرة  
تفتقاار إىل مرونااة الفكاار التااوفيق  و ااذره واعتدالااه يف مواجهااة النقااائق وافضااداد     

ما هو واملقاربة بينها بصورة تضمن استيعا  اجلديد الضرور  دون حتطيم أو تشويه 
جوهر  يف القديم املتهص ، ولع  يف جهود اجلي  التا  من التوفيقيني ممَان عرضانا   
مم من أمقال هيك  ومصطفى عبد الرازق وحممد يوسف موساى وإباراهيم اللباان ماا     
يكشف التنباه إىل ضارورة إ ادا  ثاورة التجدياد ومواصالتها ضامن اإلطاار التاوفيق ،          

تصاااحلاً حيقااق التغاي  النااوع  والتنااوير الااداخل    وبالتصاا  مااع العقياادة اإلساالمية،  
اجلذر ، دون جلوا إىل النقق الكل  الذ  خيرج عان مساعى التوفياق وغايتاه ورو اه      

 .(2)وفلسفته
ويرو إبراهيم اللبَان ضرورة إدخال الفلسفة احلديقة يف املنااهي الدبوياة بصاورة    

 واإلصالح السياس ، وتكاون  واسعة وشاملة لتمقَ  اخللفية التهسيسية للتجديد الديين
 السبي  إلعادة اإلمان الديين عن طريق النظر الفلسف  الرصني املقنع.

وهو حيذَر من أن نقع يف التقليد مرة أخارو باإلاتفااا بنتاائي املاذاهب الفلسافية      
و فااظ خالصاااهتا، فااذلك أماار الينتظاار ماان مقلااه أن حيااد  احلراااة العقليااة والقااورة   

تغلااب علااى اجلمااود الااذ  عاامَ احلياااة السياسااية واإلقتصااادية       الفكريااة الضاارورية لل 
 واإلجتماعية فنتيجته التقليد، والخ  يف التقليد على افطالق.

إننا ندعو إىل يقظة عقلية مغايرة فكرية تادعو إىل الاتفك  احلارَ، ونارو يف هاذا      
 . (3)التفك  و ده افداة الضرورية للنظام املنشود

                                                           
 . 187د. افنصار أل املرجع السابق ص  - (1)
 .188د. افنصار أل املرجع السابق ص  - (2)
 .208املصدر ذاته، ص  - (3)
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يد أن هناَ  النااس ها ًا ليساتيقظ اجلمهاور مان نوماه العمياق،         ويتابع قولهأل " ال نر
ويسااتفيق اخلاصاااة ماان سااانتها العقلياااة، ويهخااذ اجلمياااع يف مواجهااة الكاااون ونظماااه     
اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية امعضلة ال ت ال معلقة، ثم يندفعوا باروح  اردة   

 .(1)من ا َ تهث  إىل الب ث الدائم املقابر "
هاذا الاتفك  احلارَ، وهاذه " املغاامرة " الفكرياة إىل جتااوز اإلطاار          ولكن أال يا د  

 الديين الَه، والوقو  يف الشكية وما يتبعها من نتائي فكرية منطقية ؟ 
جييب الكاتاب علاى هاذا التساالل بققاة املفكاَر التاوفيق  املا من بو ادة احلقيقاة           

أو بطريااق العقاا أل    يااث تنكشااف النااواميس الكونيااة القابتااة ذاهتااا إن بطريااق الااو       
 .(2)"النشكَ يف أن التفك  احلرَ املقا  سينته  إىل ااتشاف هذه النواميس"

 
 

                                                           
 .208املصدر ذاته، ص  - (1)
 املصدر ذاته  - (2)
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 الفرع الرابع 

 صالح والتجديد يف الفكر اإلسالميالتوفيقية ومسألة اإل
 

اإلساالم  ه  ماذه اففكاار املقالياة اإلمانياة الوافادة مادخ  شارع  داخا  نطااق          
به وتصبح ج ااً منه؟ وه  ملا يادعو إلياه إباراهيم اللباان      لت ملك  تدخ  إىل داخله وت

، مربرات إسالمية ذاتية ؟ هذه (1)من "جتديد ديين عام" و"ثورة فكرية" و" راة  عقلية"
افساتلة تطاارح قضاية "اإلصااالح الااديين" يف اإلساالم، وماادو فهام التوفيقيااة اجلدياادة     

 مذه الضرورة، ونو  موقفها منها.
السياساا ، فكاارة انتظااار املهااد  الااذ       –اإلسااالم  ، الااديين   تااددَد يف الاادا  

بيد أن ظاهرة املهاد  وإن ارتبطات    ،سيظهر يوماً ما ليمنها عدالً بعد أن ملتت ظلماً
بفكرة اإلصالح والقورة فه  بعيدة عن مفهاوم التجدياد العقلا  والقاورة الفكرياة، فهناا       

سااب املعتقااد، علااى اإلرادة اإلميااة  بطبيعتااها فكاارة إمانيااة إماميااة يعتمااد ظهورهااا    
 ويعتمد حمتواها ومضموهنا على بص ة املهد  واراماته الغيبيَة.

لذا فقد انتشرت هذه الظاهرة يف افطراف اإلسالمية البعيدة عن فع  املا ثرات  
العقليااة، إهنااا تعبَاار عاان جتديااد اإلمااان لذاتااه بذاتااه، أ  بفعاا  إمااان  خااارق ال بنظاار   

 .(2)  بشر عقل  أو اجتهاد
وماان الغريااب أننَااا ال جنااد يف التاااريخ اإلسااالم  قيااام مصاالح دنيااو  يرجااع إىل العقاا    
فيطالب بمصالح الفاساد والعدالاة يف توزياع القاروة، وذلاك فنَ الارأ  العاامَ يف تلاك العصاور          

ظاه  اان متهثراً بالدين تهثراً اب اً، فهو ال خيضع لدولاة إالَ إذا م جات بالادين، وهاذا ماا ال       
اباان خلاادون يف العاار ، إذ قااال )إهناام ال خيضااعون وال يقااادون إال لرسااالة دينيااة أو حنوهااا(    

 .(3)واان االعر  افمم افخرو اليت خضعت حلكمهم وأمنت بتقاليدهم.."
                                                           

 فة واجملتمع اإلسالم  إبراهيم اللبان، الفلس - (1)
 .195د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد  ص  - (2)
 .49 – 48ن، املهد  واملهدوية  ص dألد أم  - (3)
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وهاذا مااا أاااده املا رخ برنااارد لااويس بااالقول إنَ  ياع القااورات يف تاااريخ اإلسااالم    
ت باسم اإلساالم، وضامن نطاقاه ال ضاده، وال     اصطبغت بالصيغة الدينية، واانت ثورا

 .(1)قصد اخلروج عنهب
هذا يعين أن التجديد ال بدَ أن يكون دينياً وضمن اإلطار العام الشارع  للمعتقاد   
اإلسالم ، إذا اان املقصود إصالح اإلسالم ال نقضه أو رفضه، و تى إذا أريد الفص  

دَ مان اسااتصراج ماربَرات وأدلاة ماان    باني اجلاانبني الاا مين والرو ا  يف اإلساالم، فااال با     
اماا  ااول أن يفعا ، علاى حناو مصاغر        ،صميم املباد  اإلساالمية ذاهتاا لت قياق ذلاك    

وقاد خلقات الرغباة يف     ،وحمدود، علاى عباد الارازق يف اتاباه اإلساالم وأصاول احلكام       
التجديد أو اإل ياا أو اإلصالح يف الدا  اإلسالم  فكارة أخارو، غا  املهدوياة، وها       

كاارة القائلااة إن إماماااً  اادداً خياارج يف مطلااع ااا  َ قاارن إل ياااا الاادين اسااتناداً إىل   الف
قالأل )يبعث اأ مذه افمة علاى رأس اا  مائاة     ، ديث رواه أبو هريرة عن النيب )ص(

 .(2)سنة من جيدد ما دينها(
وهذه الفكرة أقر  إىل مفهوم التجديد الديين مبعناه اإلصاال   العقلا  ودافعاه    

راد  اإلنسان ، أو اما يقول ألد أمني و الفارق باني الادعوة إىل التجدياد والادعوة      اإل
إىل املهديَة أن افوىل ترتك  على العق  وعلى جتاار  احليااة وعلاى الواقاع أماا الادعوة       

 دتك  على عقيادة دينياة فقاط بمماام منتظار، أن السالطة الساماوَية ها  الايت         فالقانية 
 .(3)دهتقربه وه  اليت ت ي

ويبدو أن فكرة التجديد أو اإل ياا املتو  فكرة قوية التهث  ومستمرة يف التقاليد 
الفكرية اإلسالمية، فقد أ د الفقهاا وامل رخون يب قون يف ا  مائة سنة عمانَ يصالح   
أن يكون  دداً، قاالوا إناه علاى رأس املائاة افوىل ااان عمار بان عباد الع يا ، والقانياة           

 .(4)سريح أو افشعر ...اخل الشافع  والقالقة ابن

                                                           
(1) . B. lewis: in History، p239    
أو امااا يطاارح املسااهلة فلااهوزنأل "فبعااد أن  ااادت احلكومااة عاان  املباااد  الاايت جيااب أن تقااوم عليهااا        

وقراطية جاا اإلسالم القائر فجع  تلك املبااد  أساساًا حملارباة نظاام احلكام الاذ  ااان        احلكومة القي
 .472فلهوزن، تاريخ الدولة العربية  ص  –قائماً إذ ذاك " 

 .97ألد أمنب، املهد  واملهدوية ص  - (2)
 . 101 – 100ألد امني ، املهد  واملهدوية ص  - (3)
 .98املصدر ذاته ص  - (4)
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يف رأس الساانة  –وقااد اااان مااذه الفكاارة أبلاا  افثاار يف حتوياا  اإلمااام الغاا ا          
يف  ياة الع لة واإلنقطا  إىل معادك الادعوة والعما ، وإشاارته إليهاا يف "       –اخلامسة 

املنقذ من الضالل " تكشف مدو ترسصها يف وعيه الذات ، وايف الَكه الشعور حتات  
 .(1)ا بهنه اإلمام اجملدد يف مائته وعصرهتهث ه

ويف العصر احلديث سرت الفكرة القائلة إن حممد عبده قد جادَد يف رأس املائاة   
 .(2)املاضية

والاذ  قاد يكاون     –ولكن جيب التنَبه إىل أن هذا اإل ياا الديين املتاو  املتواصا    
التطااور أو التقاادم  ال يتضاامن فكاارة  –ساالفياً حمافظاااً امااا قااد يكااون عقلياااً مت اارراً    

مبعناها اإلنسان  احلديث، أ  مبعنى إضافة ش ا جديد وجوهر    يكن موجوداً يف 
افص ، بالفع  أو باإلمكان، أو مبعنى حتوير القديم وتغي ه حبيث ينصاهر يف اجلدياد   

 أو يصبح ذاته جديداً، ناهيك بالتفك  يف نقيق أ  أص  من افصول.
يف  الاااة  –ح اإلساااالم  هااو الرجاااو  إىل افصاا    إن مايباادو ممكنااااً يف اإلصااال  

أو إعادة تفس  افص  و تهويله علاى ضاوا جدياد، يف  ادود قاانون       –اإل ياا السلف  
 .(3)رريف  الة التجديد العقل  املت  التهوي  وضوابطه،

الاديين يف اإلساالم      –غ  أنه جتب اإلضافة أيضاً بمنه إذا اان الوع  الفكر  
التقاادم اإلنسااان  احلضااار  مبضااموهنا العصاار ، فلاايس معنااى ذلااك أن   يتنبااه لفكاارة 

 .(4)احلضارة اإلسالمية قد خلت منها واقعاً وممارسة
                                                           

ل الغ ا  يف س ته الذاتية الفكريةأل فشاورت يف ذلك  اعة من أربا  القلو  واملشاهدات يقو - (1)
فااتفقوا علاى اإلشااارة بادك الع لااة واخلاروج ماان ال اوياة، وأضاايف إىل ذلاك منامااات مان الصاااحلني        
اق ة متواترة تشاهد  باهن هاذه احلرااة مبادأ خا  ورشاد قادرها اأ ساب انه علاى رأس هاذه املائاة،             

است كم الرجاا، وغلب  سن الظن بسبب  هذه الشهادات وقد وعد اأ سب انه بم ياا دينه علاى  ف
الغ ا  )املنقذ من الضالل(  –رأس ا  مائة. ويسَر اأ تعاىل احلراة  إىل نيسابور للقيام هبذه املهن 

 .49  اليونسكو ص 
 . 99ألد أمني، املهد  واملهدوية ص  - (2)
 .197أل الفكر العرب   وصرا  افضداد  ص د. افنصار  - (3)
يكتاب الااداتور  سااني ما نسأل هناااك إ ااا  يف عاا  العاار  علااى أن اإلساالم عقياادة  ضااارية      - (4)

 اااف  قااو  علاى التقاادم والتطااور،   -بعقيدتااه وشااريعته وأخالقياتاه   –تطورياة أ  أن اإلسااالم بذاتاه   
( 361أزمة التطور احلضار ، جامعة الكويات، ص  وهذا يف ذاته  قيقة تقبتها بينَات التاريخ )انظرأل 
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الااايت  –فالتقااادم احلضاااار  الاااذ  أ دثاااه اإلساااالم يف القااارون افربعاااة افوىل    
ظاااهرة ثابتااة وم ااادة ومشاااراة املساالم يف "    –تصااادمت مااع عصاار الساايادة العربيَااة   

رض اليت استصلفه اأ عليها حتققت مبقدار القورات السياسية اليت  ف  عمران " اف
وأمههاا القاورة العباساية السانية املت الفاة بداياة ومنطلقاًا ماع شايعة آل           –هبا تارخياه  

دلياا  علااى  –والاايت أ اادثت وقااادت أااارب هنضااة  ضااارية يف تاااريخ اإلسااالم   ،(1)البياات
ها بااامرادهتم، اماااا أن ظهاااور املعت لاااة    رغباااة املسااالمني يف تغاااي  أوضااااعهم وحتساااين    

والفالساافة واملتصااوفة ماان الاادالئ  امامااة علااى إمكانيااة  اادو  جتديااد فكاار  يف          
 اإلسالم.

أ  أنَ شهادة التاريخ واملمارسة احلضارية تقبت وجود دافع "التقدم" يف اإلسالم، 
ملفكاارين وإن   يظهاار "الااوع " هبااذه الفكاارة يف صاالب اإلدراك الااديين العااام أو لاادو ا    

اإلساالميني القادماا مان  ياث ها  فكارة ملموساة واضا ة، والقاول باهن هاذه الفكارة             
اسااتوعبت ماان قباا  العديااد ماان املفكاارين دون أن تكااون رأياااً جامعاااً. وأياااً اااان افماار       

 تااهفااالوع  مبفهااوم التقاادم ظاااهرة  ديقااة ماان معطيااات التطَااور افوروباا  يف مرون        
فكر افديان إال من زاوية اإلصاالح الاديين احلاديث    افخ ة، وليس اجلائ  إق امها يف 

ومضامينه وشروطه  يث يت تم التميي  بني مفهوم لو ياا الديين يعود للنص النقل  

                                                                                                                                              
إن بينات التاريخ  تشهد مذا احلكم، غ  أنه ال مكن العقاور علاى ماا ي ااد هاذا احلكام مان نصاوص         
الاادين أو أفكااار الققافااة العربيااة اإلسااالمية، يف نطاااق " الااوع  " بفكاارة التقاادم والكاتااب ال يسااعفنا      

 بالدلي .
لاربط مفهاوم القاورة والتقادم يف اإلساالم       –سا  االستشاراق واليساار   هناك مي  مل وث يف أو - (1)

وأيضااًأل د. حمماود امساعيا  ، قضاايا يف       -  p  G runebaum. 71بالطوائف املعارضة للسنَة )راجاعأل  
.ولكان جياب التنباه إىل أن أاارب ثاورة      163التاريخ اإلسالم  " فص  اإلنشطار يف  ا   اليساار " ص   

سالم ه  القورة العباسية السنية اليت حتالفت بداية مع شيعة آل البيات ورعات   ناج ة ومقمرة يف اإل
أعظاام جتديااداً مكاان لل ضااارة  اإلسااالمية بلوغااه، فقااد ااناات ثااورة أ اادثت يف تاااريخ اإلسااالم ماان      

 . P. ،B    80انظار   –اإلنعطاف  والت ول ما أ دثتاه القورتاان الفرنساية والروساية يف تااريخ الغار        

lewis، Arabs in   History   للب ث يف الفارو  وفارو     –افم  املصصبة  –وعليه فمنَ إمهال هذه القورة
الفرو ، عن بذور ثورات  هضة يف افطراف وعلى صعيد افقليات يعرب يف الواقع عن مياول خاصاة   

 أاقر مما يعرب عن واقع التاريخ.
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مان   –وبني مفهاوم للتجدياد الاديين أو للقاورة الدينيَاة       (1)ويرفق فكرة التقدم والتطور
ل اجلمااع بينااها وبااني  يسااتوعب الن عااة التطوريااة وحياااو  –داخاا  اإلطااار الااديين ذاتااه  

عنى آخر، حياول التوفيق بني ظاهرة التطَور وظاهرة القبات يف دمومة مبصول، أ  اف
 ياااة افمَااة واحلضااارة بداياا  حمااور ثاباات يساامح باادوران املتغيَاارات ويتاايح حتراهااا       

 الدينام ، موفراً لعا القاعدة اليت ادَها باإلتساق واالت ان.
رو اياااف يتاااداخ  ويتطاااابق مفهاااوم " التجدياااد  وهاااذا جيعلناااا نااادقق النظااار لنااا 

 –واإلصالح " ومفهوم "التوفيق" يف اإلسالم، واياف وقفات  رااة الرجعاة إىل السالف      
ضاَد منا   التوفياق فناه يارتبط بالتجدياد، واياف         –على اختالف تياراهتا وعصورها 

لفادات  اان التوفيقيون يف فتلف العصور أنصاراً ملبدأ االقتبااس احلضاار ، ورماوزاً    
 .  املتضمن إطالقاً لطاقات العق التغ

وعليااه مكننااا القااول إَن التوفيقيااة هاا  ماادخ  التجديااد يف اإلسااالم، وأقصااى        
مااامكن أن تصاا  إليااه  راااة عقليااة أو ثوريااة فكريَااة ضاامن اإلطااار العااام للمعتقااد           

 .(2)اإلسالم  أ  إن أرادت البقاا  راة أو ثورة إسالمية
عقل  مستق  ااماً عن النظارة الدينياة أو فاالف ماا أمار      فطاملا أنَ ظهور تيار 

اففكاار التجديدياة أمامهاا    و. (3)غ  وارد يف املفهوم اإلساالم  الشامو  اجلاامع املاانع    

                                                           
هارأل فكارة التطاور جياب أن ال تادخ  يف      يقول الداتور. عبد احلليم حمماود الشايخ افسابق لنز    - (1)

احمليط الفكر  الديين اإلسالم ... إن اإلنسان من  ياث هاو إنساان،   يتطاور عقلاه مان  ياث هاو         
ويراجاع أيضااً حمماد     32 – 31عق ... انظر د. عبد احلليم حممود، منهي اإلصالح اإلسالم ، ص 

و مان مفكار  افخاوان املسالمني وقاد      وما بعدها، وها  35قطب التطور والقبات يف  ياة البشرية ص 
أمَا التطور مبفهومه  –مقاالً وتارخياً  –ذهب إىل ان التطور ااحلضار  الص يح متضمنَ يف اإلسالم 

فهاو خطاة يهودياة  روج ماا اليهاود  القالثاةأل مااراس، فروياد،          –فكراً وممارسة  –افوروب  احلديث 
انظر د. افنصار أل الفكر العرب  وصارا  افضاداد ص    دوراهايم، لتعميق اموة بني املسي ية والعلم.

198 . 
 .199د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (2)
انظر حتليالً مقارناً بني ظاهرة وجود تيارين منفصلني ومستقلني يف الغر ، يساتطيع الفارد أن    - (3)

 –تقليااد املسااي  ، والاادا  اليونااان    ينتماا  ف  منااهما دون أن يكااون "مرتااداً" أو "خارجاااً"أل ومهااا ال   
الرومان  العقالن  وما أضيف من قيم بعد النهضة افوروبية، وظاهرة وجاود تياار شاام  ومو اد يف     
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ساابي  وا ااد للاادخول يف التقليااد الفكاار  اإلسااالم  هااو ساابي  التكيَااف والتوافااق مااع   
رق التهويلياة واإلجتهادياة   أصول اإلسالم، بعد إعادة تفسا  هاذه افصاول بم ادو الطا     

 اليت حيتملها ذلك التقليد.
إن مفهوم التهوي  العقل  الذ   اول ابن رشاد تهصايله يف الفكار اإلساالم ،     
مبااا يتضاامنه ماان ضاارورة التفريااق بااني الظاااهر والباااطن وحتكاايم العقاا  بينااهما،      
 باإلضافة إىل مفهوم الرأ  اإلجتهاد  الذ  جهد مصاطفى عباد الارازق يف تهاياد    

أساسااً   –علاى صاعيد العقيادة والشاريعة معااً       –أصالته وأمهيتَه، مكن أن يكوناا  
صاحلاً للتجديد والتغي ، على أن يتبلاور  ومماا إ اا   إساالم  لاه وزناه، يقبا         
هبما من  يث اوهنما أداة ومنهجاً يف التفك ، ثم يتقب  ما يتوصَالن إليه من نتائي 

 ومضامني ومواقف. 
اففكار التجديدية تتعَارض للمقاوماة    أنن التوفيق سبي  التجديد، ومما ي اد او

وترفق عندما ياتم طر هاا بصاورهتا افصالَية غا  اإلساالمية أو املناقضاة لوساالم،         
بينما حيظى أفكار أاقار جتديادًا وجارأة مناها باالقبول عنادما تعااد صاياغتها صاياغة          

 .(1)إسالمية وتوضع يف معادلة املراَب التوفيق 
منطلق هذه النظرية يصح ما ذهب إليه إباراهيم اللباان مان وصاف املعت لاة       نوم
علماا الكالم إذن )يعين املعت لة( طائفاة مان اجملادَدين اإلساالميني ظهاروا       ألدينباجملد

 يف وقت احلاجة إليهم فهدَوا مهمتهم  قَ افداا.
وترااوا   وقد جن وا يف صدَ تيار الشكَ والقضاا علاى روح الفوضاى اإلعتقادياة،   "

للعا  اإلسالم  بناا من العقائد قوياً حمكماً عاشت وماتت علياه أجياامم طيلاة هاذه     
 القرون.

                                                                                                                                              
    اجملتع العرب ، وهو اإلساالم،  ياث   ينشاه مبوازاتاه، نظار لطبيعتاه، تياار علماان  منفصا  يفأل           

Smith  I slam  in  Modern  H istory،  P،108       
فعلى سبي  املقال أثار اتا  طه  سني "يف الشعر اجلاهل " رفضااَ فناه طارح أفكااره مان موقاع        - (1)

إدخال الداروينياة التطورياة    –اما سنرو  –االنتقاد امجوم  السافر لوسالم، بينما استطا  العقاد 
اماا   –بعاق آياات القارآن     املادية يف الفكر اإلسالم  دون اب  عناا عندما أظهر التوافق بيناها وباني  

اسااتطا  حممااد إقبااال إدخااال أفكااار فلساافية غربيااة اااق ة يف النطاااق اإلسااالم  بالنااهي التااوفيق         
 (482 – 480التصاحل  )انظرأل ماجد فصر أل تاريخ الفلسفة  اإلسالمية ص 
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"وقد اقدن هبذا التجديد اإلعتقاد  ضر  آخر من التجديد الفكر  ال يق َ عناه  
خطااورة، وهااو التجديااد النظاار  يف علاام افخااالق... ومهمااا يكاان ماان أماار فقااد أدت       

  .شكوك إىل  راة جتديد تناولت العقائد وافخالق معاً الفلسفة وما أثارته من
وقااد اااان هاادف التجديااد إرضاااا الن عااة الشااائعة يف هااذا العصاار، وهاا  ن عااة   "

وااان سابيلهم يف إرضاائهم هاو أن يضاعوا       ،النظر والتفك  احلار الايت آثارهتاا الفلسافة    
ووجاد النااس يف    العقائد وافخالق يف صورة نظريَة دقيقة فتم مم من ذلاك ماا أرادو،  

علم الكالم ضرباً من النظر الفلسف  الدقيق فاستساغته روح الاتفك  احلارَ الناشاطة    
 .(1)"عليه من بعد ذلك أجيال املتعلمنييف ذلك احلني وعكفت 

وهكاذا تعاود اإلصااال ية اجلديادة إىل اساات ياا مناوذج التجديااد املعتا   وربااط      
ه، مع إضافة الدعوة إىل التوافق مع الفلسفة هويتها املعاصرة بداثه وشرعيته وإجنازات

 املقالية احلديقة استجابة لن عة التفك  املعاصر.
وهذا هو اجلانب الت رَر  للمفهوم اإلصال   التوفيق ، وأقصى ماا يبلغاه هاذا    

 املفهوم من إمكانات التطوير والتغي .
يف باطناها باني    بسبب التوتَر اخلف  الفاعا   –بيد أنَ هذه اإلصال ية التوفيقية 

مااا أن تشااعر بازدياااد قااوة التيااارات العقليااة الوافاادة وحتااسَ        –عنصااريها امااا تباايَن   
  تى يت ول فيها امل شر  –إجتماعياً وفكرياً  –بضغطها الذ  يهدَد معادلة التوازن 

إىل نا ية احملافظة واحلذر، افمر الذ  ي د  إىل  –بغري ة الدفا  عن الذات  –
وصالح والتجديد، ا  ال تتسر  إىل مرابَها الدقيق نسبة أارب مان  تضييق مفهومها ل

 عناصر النظر العقل  فتص َ به.
 1949ان عااام للتجديااد الااذ  طر ااه إبااراهيم اللباا   فمقاباا  ذلااك املفهااوم املاارن  

عندما اانت افوضا  تتطلب امل يد مان التغاي  والتطاوير، جناد الاداتور حمماد الباه         
القورة التوفيقية مداها وبدأت تدخ  يف صرا  واضح ضد بعد أن بلغت  – 1957عام 

نااراه يطاارح مفهوماااً   -هااذه التيااارات غاا  التوفيقيااة ماان علمانيااة وماديَااة وماراساايَة    
لوصااالح الااديين أاقاار اهتمامااًا بافصاااول منااه بالعناصاار اجلدياادة وأقااار  إىل روح        

ماا ثرات الفلساافة احملافظااة، وإن ا ااتفظ بالطااابع التااوفيق  العااام الااذ  يتسااامح مااع   

                                                           
 .172 – 171ابراهيم اللبان، الفلسفة واجملتمع اإلسالم أل ص  - (1)



71 

إنه إذا اان املفهوم افول  –ريب قعلى سبي  املقارنة والت –املقالية، حبيث مكن القول 
 لوصالح مق  الدا  املعت  ، فمن املفهوم احملافظ يستلهم التقليد افشعر .

جيدد الداتور حممد الباه  مفهوماه لوصاالح الاديين علاى الن او التاا أل "نعاين          
االعتبار للقيم الدينياة ورفاع ماا أثا       حماوله رد يين( يف  ال اإلسالمأل)باإلصالح الد

  وما من شبه وشكوك، قصد التصفيف من وزهنا يف نفوس املسلمني.
"ونعين به اذلك حماولة الس  باملباد  اإلساالمية مان نقطاة الرااود الايت وقفات       

مساالم اليااوم موقااف عناادها  ياااة املساالمني، إىل  ياااة املساالم املعاصاار،  تااى ال يقااف   
 املددَد بني امسه و اضره عندما يصبح يف غده.

  وخياارج عاان نطاااق... اإلصااالح الااديين... تلااك احملاااوالت الفكريااة الاايت ياادع    "
" إخضااا القااائمون هبااا أهنااا إصااالح أو جتديااد يف اإلسااالم وهاا  يف احلقيقااة أمرهااا "   

أو فيمااا يصاادر عنااه  اإلسااالم للااون معاايَن ماان الااتفك ، أجاانيب عنااه، سااواا يف هدفااه      
 .(1))يقصدأل تيار طه  سني وعل  عبد الرازق وزا  جنيب حممود(

"فالكشف عن القيم الذاتية لوسالم هو افمارة اليت اختذناها طابعاً ملاا مسينااه   
)اإلصالح الديين( وال نقصد هبذا الكشاف )الادفا ( عان اإلساالم فَن هاذا الادفا  قاد        

 في ثر على القيمة الذاتية لوسالم.يشتبك مع لاس العاطفة الدينية 
" وإمناا نبغا  ف سااب مادلول هااذا الكشاف " مان فصاا  ماا يتصاا  باإلساالم ماان        
حتريف يف التهوي  أو غموض يف التفس  أو راود يف الفهم، واإلصالح الديين يف  ال 

هبااذا املعنااى ذو صاالة وثيقااة بالعصاار الااذ  يااتم فيااه، وبااالفكر الااذ  يقااوم     –اإلسااالم 
 .(2)ه، وبظروف احلياة اليت عاش فيها هذا املفكرَمب اولت

" واإلصااالح الااديين باااملعنى السااابق، ام اولااة فكريَااة، ويف صااالته هااذه يغاااير       
احلراات الدينية افخرو اليت تعتمد " تبسيط " تعاليم اإلساالم وتقريباها مان العقلياة     

ص لتعلايم الادين، أو   الشعبية، اما يغاير تلك احملاوالت اليت تسا  يف دائارة تفسا  خاا    
تلت م منهاج مدرسة خاصة من مدارس الفقه، أو مذاهب الكالم يف العقيدة واإلصالح 

                                                           
 .201كر العرب  وصرا  افضداد ص د. افنصار أل الف - (1)
ولكن مكن التسالل هناأل ألن ت ثر روح العصر وطابع احملاولة وظروف املفكرَ اخلاصة يف ايفية  - (2)

نظرتااه وتفساا ه للقاايم  الذاتيااة يف اإلسااالم ؟ وهاا  مكاان أن يتوصاا  مفكااران يف ظااروف و أوضااا       
 ذاته ما  ؟ تارخيية فتلفة إىل الكشف عن القيم ذاهتا وبالتفس 
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تفك  ومنهي يقوم على نقد وبناا، وخيلص إىل اعتباار قيماة وا ادة ها  قيماة       ،الديين
 .(1)اإلسالم يف التوجيه اإلنسان  "

يف اإلساااالم وحيصااار إنَ هاااذا املفهاااوم ينتقااا  إىل الدايااا  علاااى العامااا  الاااذات    
اإلصاااالح يف عملياااة الكشاااف عااان قيماااه افصاااليَة، وردَ اإلعتباااار إليهاااا، وتنقيتاااهادون 
مذهبية خاصَة، مما يعبَر عن يوله اإلجتماع ، بينماا يلتفات املفهاوم اآلخار، افاقار      
مرونااة إىل العناصاار احلضااارية الوافاادة، وياادعو إىل اسااتيعاهبا ضاامن دائاارة اإلعتقاااد   

وإن أعيد  –شدَد على ضرورة التجديد مبا يو   أنَ العام  افصي  ذاته وافخالق، وي
 ال يف  بكافَة اإل تياجات النظرية ملواجهة حتديات العصر. –الكشف عنه 

يقادَم لناا    –ضامن اإلجتااه اإلصاال   التاوفيق  العاام       –والفارق بني املفهاومني  
تغ ات االجتماعية والفكرياة باني   منوذجاً آخر للتهرجح الذ  تعانيه التوفيقية، بفع  امل

 .(2)عنصريها أو معادليها
ويتضح املفهاوم احملاافظ لوصاالح أاقار فاهاقر مان خاالل التفسا  الاذ  يقدماه           

"اان إقبال دقيقاً عندما عربَ عن  ألحممد البه  لفلسفة املفكر البااستان  حممد إقبال
"اإلصاالح الاديين"    ان التغاي  با   راته الفكرية "إعادة بناا الفكر الديين" يف اإلسالم دو

فنً أيااة حماولااة إنسااانية تاادور يف حماايط اإلسااالم ال تتعلااق بتعاادي  مبادئااه طاملااا أنَ      
 مصدره، وهو القرآن، له صفة اجل م والتهايد وافبدية.

وأية  راة إصال ية " يف اإلسالم، بعد ذلك ه ، إذن يف دائرة الفكار اإلساالم    
سلمني ملبادئه، وأ  تطور لوسالم جيب أن يكون هبذا املعنى،  وله، ويف دائرة أفهام امل

، (3)أ  يف دائرة أفهام املسلمني وتفس هم لتعاليمه، وليس هناك تطور لوساالم نفساه  

                                                           
 . 396 – 395حممد البه ، الفكر اإلسالم  احلديث وصلته باالستعمار الغرب  ص  - (1)
 .202د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (2)
ويقول د. عبد احلليم حممود مفصالَ هذه الفكرةأل  ال ماوراا الطبيعة،  ال افخالق،  اال   - (3)

ت ثابتااة يف الاادين، مسااتمرة التقباا  تطااور،  ااال العقياادة ال يقباا  التطااور،   التشااريع... هااذه اجملاااال
العقيدة ه  ه . ال ختتلف العقيدة الدينية اإلسالمية أيضاًا... أماا فيماا يتعلاق بالتشاريع فامن ااق اً        
من الناس يعتقدون أن التشريع اإلسالم  متطور، ولكن التشريع مبااد  ووساائ  وقاد يادك اإلساالم      

عباد احللايم حمماود،     –سائ  غ  حمدَدة، يداها للا من، ولكان املبااد  والغاياات ها  ها  "       بعق الو
 ، وذلك يعين أن التطور مسهلة غ  مطرو ة بشك  أساس .28منهي اإلصالح يف اإلسالم ص 
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فن  الااو   بااه قااد انتااهى علااى عهااد الرسااول )ص( امااا ختماات برسااالته اإلميااةأل وال  
ماارتن  ه صانع تَام   الن و الذ  يدقب إذن أن يكون هناك إصالح ديين يف اإلسالم، على

 لوثر يف املسي ية. 
ىل رواياة وا ادة م اادة لاه، أتااح      لتفات إجني ، وعدم االاإلفعدم التقبت يف رواية 

فتح منافذ عديدة، دخ  منها إىل رسالة املسيح عادات وأفهام أصب ت على مرَ ال من 
 .(1)ومن على شاالته "ج ااً ال يتج أ من املسي ية، وبالتا  أتاح فرصة إلصالح لوثر 

اما جيدر بالذار أن التوفيقيَة اإلسالمية احلديقة، أاقر تعاطفاً مع  راة " لاوثر  
  .ل ظ الداتور البه م" وأاقر تهثراً هبا ممَا يو   به 

يذار عباد القاادر املغربا  أ اد االصاال يني الساوريني مان الاذين رافقاوا  اال           
إ اادو حماوراتااه الفكريَااة ال باادَ لنااا ماان  راااة  نَ الساايد قااال لااه يف أالاادين اففغااان ، 

دينياة... إننَاا لااو تهملناا يف ساابب انقاال   الاة عااا  أوروباا ماان اممجياة إىل املدنيَااة،        
 ونراه ال يتعدو احلراة الدينية اليت قام هبا لوثر وات على يده.

فمنَ هذا الرج  الكب  لَما رأو شعو  أوروبا زلت وفقدت شهامتها مان طاول ماا    
خضعت لرلوساا الادين ولتقالياد ال ااَت بصالة إىل عقا  أو يقاني، قاام بتلاك احلرااة          

" ودعا إليها أمم أوروبا بصرب وعناد وإحلاح زائدين، فهصالح باذلك أخالقهام،     الدينية.
يف أوروبا مباراة ومسابقة بينها وبني  وقوم اعوجاجهم، ونتي عن نشوا )الربوتستانتية(

يرقب الفريق اآلخار ويرصاد أعمالاه فافاة أن     فريق جع  ا َ عدوهتا )الكاثوليكية(، ف
يساابقه إىل... اإلرتقاااا يف معااارج املدنيااة.. وماان هااذه املنافسااة بااني الفااريقيني تولاادت  

 .(2)املدنية احلديقة اليت نراها ونعجب هبا"
ثم ينطلق اففغان  من هذا النماوذج افوروبا  لل رااة الدينياة لي ادَد اإلصاالح،       

صاالح الربوتساتانيت وثورتاه ضاَد التقلياد والسالطة الدينيَاة مصادر إحيااا          وقد مق  اإل
للرَواد اإلصاال يني املسالمني مطلاع النهضاة، ورأوا فياه عاودة باملساي ية إىل الصاورة         
اإلسالمية للدين باالرجو  إىل الكتاا  وتقلايص دور " الواساطة " الكهنوتيَاة باني العباد        

 وربَه.

                                                           
 .410 – 409حممد البه ، الفكر اإلسالم  احلديث، ص  - (1)
 .99-98ان ، سلسة " إقرأ " ص عبد القادر املغرب ،  ال الدين اففغ - (2)



74 

فضاافاض،  –علااى حمافظتاه   –صاالح اإلساالم    إال أن مفهاوم حمماد البااه  لو  
 ويسمح بهاقر من ختريي.

فاإلساالم ظاااهرة دينيااة  قيقيااة، والقاارآن لَاال وجااوه ومعااان، وعناادما يطالااب   
املصااالح اإلساااالم  املعاصااار   " الكشاااف عااان القااايم افصااالية يف اإلساااالم، فمناااه         

  حممااد امااا يشاا –سيسااتو   تلااك القاايم الاايت تااتالام مااع عصااره وثقافتااه وظروفااه  
 وسيعرضها بطريقة تبدو معها واههنا اإلسالم افصل . –البه  ذاته يف النص السابق 

ويكفاا  أن نال ااظ أن الغاا ا  اااان حياااول العااودة إىل مااا يعتقااده أنااه اإلسااالم        
افصل  أيضاً، وإَن ابن رشد اان يرَد عليه مان منطلاق ماا يارو بامخالص أناه اإلساالم        

تيمية يف سلفيته، وحممد بن عباد الوهاا  يف اساتي ائه     افصل  أيضاً، واذا فع  ابن
لتلاااك السااالفية، وحمماااد عباااده يف جتااااوز لتلاااك السااالفية وا يائاااه للااادا  املعتااا       
والفلسفة، وحممد إقبال يف اقتباسه ملفهوم التجربة العلمية والرو ية باملعنى العصر  

 .(1)بعد صياغته صياغة إسالمية
هرة لاادو املااذاهب والفاارق الدينيااة افخاارو الاايت مااا هااذا إذا   نتااابع تلااك الظااا 

 منهاجها اخلاص يف اإلسالم.
ن مباادأ "اإل ااا " إذا حتقَااق وانعقااد، امكاان أن يااوفَر املسااتند   أضاايف إىل ذلااك أ

اعتمااداً  ، قاة املعتقاد اإلساالم    تالشرع  إلستيعا  أنوا  من املا ثرات وصاهرها يف بو  
لاى خطاه( دون التقياد باه  تفسا  خااص ملفهاوم        على املاهثور النباو  )الجتماع أمتَا  ع    

"اإلسالم افصل " عدا ماا حتتَماه ضاوابط التفسا  والتهويا  واإلجتاهاد باالرأ ، وها          
كان ها    ول -مان مدرساة إىل أخارو     –ضوابط ختتلف نوعيتها أيضاً مرونة أو تشادَدا  

بح جا ااً  مكان أن تصا   –عقد عليهاا "اإل اا "   ي ،التجديد"يعين ذلك أنَ أ  درجة من "
؟ وهاا  مكان تقبَا  الارأ  القائاا أل إنَ قباول التجدياد أو رفضااه،      سانَة يف اإلساالم  مان ال 

                                                           
بعكس تفك  حممد البه  وعبد احلليم حممود، يقول حممد إقبال عان التطاور اجلاذر  للعقا أل      - (1)

وها  أخاص مقاوالت     –إَن عق  اإلنسان أخذ يشَب عن طوق ماا حيايط باه مان زماان ومكاان، وعليَاة        
انظارأل حمماد    –قادَم الاتفك  العلما     اجلوهريَة... إنَ تصاوَرنا للعقا  نفساه  سابي  التغاي ، نتيجاة لت      
 .15 – 14، ص 1955القاهرة ’ إقبال جتديد  الفكر الديين يف اإلسالم، تر ة عبَاس حممود 
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يتقرر مباا مكان أن نطلاق علياه  اديقًا " منااخ الارأ  " يف افوساا  "الدينياة" املتعلقاة           
 وامل ثرة.

أضف إىل ذلك أنَ عدم وجود أيَة هيتة تقيس اإل ا  الشام  أو اقله يف عماوم  
ي د  إىل ظهور عدّة أشكال من اإل ا  متهثرة بتقالياد وظاروف فتلفاة يف     اإلسالم،

 أحناا العا  اإلسالم .
لقد استوعب اإلسالم قسطاً اب اً من امل ثرات اخلارجية اليت اانت غريباة عان ديان    
الص ابة أ ياناً بالتنازل لوفكار احلديقاة، وأ يانااً باالتوافق ماع ممارساات الشاعو  الايت        

غاا  أنَ هااذه التجدياادات يف املباادأ واملمارسااة ظلاات مقيَاادة ومعدَلااة دائماااً بقاارار       يلااها،
اإل ااا ، امااا ظلَاات عريضااة، بااني وقاات وآخاار، للااتقلص بفعاا  موجااات ماان احملافظااة            

 اليت اانت يف  قيقتها تعب اً عن تولدَ إ ا  مضادَ لو ا  اآلخر؟، (1)الدينية
وف والعواما  الفاعلاة يف جتدياده، وساواا     إذا صَح ذلك، فمن اإل ا  طبقاً للظار 

سلفياً يعتمد الظاهر والنق ، هو الذ  يقارّر   مأاان مت رَراً يعتمد التهوي  واإلجتهاد، أ
 نوعّية اإلصالح الديين واجتّاهه.

ويف  ااال اااون اإلصااالح حتاارّر  اإلتّجاااه، فاامن جتديااده يسااتند إىل ماادو مااا  ّ     
عملياة التوفياق، أمّاا إذا ااان سالفيًا فامّن قاوة         استيعابه وقبوله مان ما ثرات جديادة يف   

ردّته تعتمد على مدو ماا ياتّم رفضاه مان ما ثرات توفيقياة ساابقة اازجات بافصاول          
 اإلسالميّة، وه  الردّة فففّة اردّة افشعر  أم متصلبة اردّة ابن تيميّة.

جتااه  هاو الاذ  يكشاف عان ا     –قبوالً أو رفضاً  –أ  إنّ املوقف من مبدأ التوفيق 
مبعنى آخر البدّ للمصلح اإلسالم  أن يقرّر ، "وما إذا اان جتديدياً أو سلفيّاً اإلصالح،

قب  البدا بعملية إصال ه إن اان سايقب  مببادأ التوفياق أم س فضاه، وإىل أ ّ درجاة      
 من درجات القبول أو الرفق وطبقاً ف  ضوابط. 

الم  إىل أنّ ملباااد  الشااورو غاا  أنّااه الباادّ ماان التنبّااه يف مسااهلة اإلصااالح اإلساا   
 واإل ا  والتهوي  واالجتهاد والتوفيق  دوداً يل م ان نقف عندها يف خااة املطاف. 
فف  الت لي  النهائ  هناك  دّ قاطع يف اإلسالم ال مكن جتاوزه وهو نطااق ماا   

يف جاوهر العقيادة وأساس     –أمر اأ وما ينه ، ما أ  ّ وما  ارّم، فالسالطة النهائياة    

                                                           
 . 226برنار لويسأل اإلسالم يف التاريخ، املرجع السابق، ص (1)
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 يااع إمكانااات   دأ ال لنمااة، للشاار  ال للشااعب، وذلااك بعااد أن تسااتنف     –الشااريعة 
"االجتااهاد" الفقهاا  والفكاار  وا تماااالت "التهوياا " العقلاا ، وهااذه املسااهلة ال بااد ماان      
التوقف أمامها يف إطار املشروعية واملرجعياة اإلساالمية، إذ مكان رفعهاا يف وجاه أيّاة       

يقول عبد القادر عودة، وهو قاانون    ه، دوده ونطاق حماولة لتجاوز االجتهاد البشر 
 من مفكر  اإلخوانأل

"ملن احلكم؟ هذا سا ال ال تصاعب اإلجاباة علياه بعاد أن علمناا أن اأ هاو خاالق         
الكون ومالكه، وأناه اساتعمر البشار واساتصلفهم يف افرض وأمارهم أن يتبعاوا هاداه...        

أن احلكام أ، وإناه   أال  –لام هاذا   فك  ذ  منطق ساليم ال يساتطيع أن يقاول بعاد أن ع    
جااّ  شااهنه هااو احلاااام يف هااذا الكااون.. وإّن علااى البشاار أن يت ااااموا إىل مااا أناا ل          

 وحيكموا به فهنم.. قد استصلفوا يف افرض استصالفاً مقيداً بمتبا  هدو اأ"
 –ثام ينبااه إىل حمدوديااة الشااورو اإلسااالمية واقتصاارها علااى مااا   يقطااع فيااه   

 لسنة برأ  واحنصارها يف التطبيق وش ونه ال يف التشريع.القرآن وا
وهذا فاارق هاام باني الشاورو يف اإلساالم والدمقراطياة يف الغار   ياث لنماة          

 .(1)سلطة التشريع واحلكم دون التقيد به  مفهوم للسلطة الغيبية العليا
 

                                                           
 وما بعدها. 51، من 3عبد القادر عودة، املال واحلكم يف اإلسالم،   - (1)
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 الفرع اخلامس 

  ي للدينالتوفيقية والنقد التارخي
  اختالل ا لتكافؤ

 
جتماعيااة عنااها ماان تطااورات ا   يتااهتىال شااك أن القااورات العلميااة احلديقااة ومااا    

ختالل يف معادلة الفكر التاوفيق ،  ياث يتضاح أن أ اد     واقتصادية تكشف بوضوح اال
البشاار  قااد جتاااوز بكااق  هااذا التكاااف      -العلماا  -عنصااريها، وهااو اجلانااب العقلاا    

غاللاة رقيقاة يف اجلاناب الاديين      ليصبح موقفاً أ اد  اجلانب تقريباً ال تغطياه ساوو  
مااان مقولاااة "اال تفااااث جباااوهر الااادين" إلبقااااا "املظهااار" التاااوفيق  مراعااااة ملشااااعر    
 اجلماه  "امل منة"، وهذا ما تعكسه آراا املفكر حممد النويه  موضو  حبقنا احلا .

حلجاج ، ويرو يقف النويه ، بداية، موقفاً نقدياً من الفكر التوفيق  التقليد  ا
لطة يف اجلادل. و  يعاط أدلاة اخلصاوم  قهاا مان العارض الادقيق         نه قد اعتمد املغاأ

واملنافسااة افميااة، لااذلك فعلينااا باااد  ذ  باادا أن تفهاام مااا يوجااه للاادين ماان نقااد، وإن  
ماع مراعااة الصادق الفكار      نا، وأن نردّ عليه من منطلق إماان   نضعه يف اام  اعتبار

 .(1)وافمانة العلمية دون مغالطة

                                                           
النااويه  مقااال علااى ذلاك منااهي العقااد يف إسااالمياته باالقولأل "لعاا  أقساى افمقلااة مااذه       ويقادم   - (1)

الظاهرة احمل نة، ما فعله مفكرنا الرا   عبّاس  حممود العقاد يف اتابه )اأ(. إنه يف سبي  عرضاه  
تاهر   واالاتفااا بمنصااف احلقاائق وال    -مان اإلدعااا   -عن إثبات احلقيقة  اإلمية قد ارتكاب واأسافاه  

واملواربة ومنط  جي اخلصوم، ما يسلب اتابه أ  نفع إال للجهاالا مان قرائاه، أمّاا العاارفون مبجما        
 قائق التاريخ وعلوم اإل ياا، وافندوبولوجيا، والدراسة املقارنة لنديان، الذين يلتمسون يف الكتاا   

إىل اضاطراهبم وأخشاى أن   فلصاً من الشكوك ومنقذاً من الضالل، فممنا يا دهم الكتاا  اضاطراباً    
 – 381انظرأل أزمة التطاور احلضاار ، جامعاة الكويات ص     –ينته  بعضهم منه إىل اإلحلاد القاطع" 

 .209وانظر د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص
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وهو يلصص  جي املعارضني للدين يف ثاال أل فكرياة وأخالقياة واقتصاادية، أماا      
جا ااً   –اماا شاا  يف الغار      –الفكرية فتستند اما يذار إىل اعتبار الظاهرة الدينياة  

من التطور التارخي  الذ  سبق الظاهرة العلمية احلديقة اليت أصب ت املعيار واملرجع 
 .(1)يف احلكم على ما سبقها من ظواهر

أما احلجة افخالقية فم دّاها أن سلوك رجال الدين جتاه  رية الفكار وجتااه  قاوق ا    
 .(2)إلنسان   يكن سلوااً مشرفاً خيتلف عن سلوك غ هم من أص ا  العقائد الدنيوية

اماااا أن شاااهادة التااااريخ تااابني أن اجملتمعاااات الدينياااة   تكااان أاقااار أخالقياااة أو   
   والفنت والصغائر من غ ها.اطمتناناً أو بعداً عن احلرو

أمااا احلجااة االقتصااادية، فاادو أنّ العاماا  االقتصاااد  هااو "الساابب افول لتلااك       
اآلفات االجتماعية.. والستمرارها واستف اما، وإنّ الكقرة الغالباة مان رجاال الادين..     
هاام ساادنة افنظمااة اال تكاريااة واإلقطاعيااة والرأمساليااة، يسااتصدمون دينااهم لتربياار     

واالمتيااز واالبتا از، باادعوو أن امللكياة املطلقاة غاا    اودة، والنظاام الطبقاا         افثارة 
وهاذا االهتاام ال مكان أن    ، (3)وتقسيم الطبقة املستهثرة املبت ّة حارات النعايم الادنيو "   

نتصلص منه حنن املسلمني بقولنا )إن ال اهنوتية( يف اإلساالم، علاى الارغم مان صا ة      
،  يث إنه ال مكن إنكارأل "نشاوا مقا  هاذه الطبقاة يف واقاع      هذا القول عقيدياً ونظرياً

احلال على مرّ التاريخ اإلسالم ... ) ياث( جلاهت إىل الكبات واملصاادرة واالضاطهاد      
 ،(4)وحتريق احلكومة والشعب على  دّد  الفكر لطردهم وسجنهم واالنتقاام مناهم"  

 ولنا تفصي  لذلك يف حبث رج  الدين "السلطة الدينية".
ما منني "املتناورين التقادمييّن"    ام هذه احلجي، وهذه اإلشاكالية، اياف مكان لل   أم

أن حيتفظوا جبوهر إماهنم مع استيعاهبم وتقبلّهم بشاجاعة وأماناه  قاائق عصارهم،     
 الهّا دون مواربة؟ 

                                                           
د. حممااد البااه  "الاادين وأزمااة التطااور احلضااار  العرباا "أل أزمااة التطااور احلضااار ، جامعااة        - (1)

، ويراجااع أيضاااً مقااالأل "حنااو ثاورة يف الفكاار الااديين" للكاتااب ذاتااه يف  لااة  383، ص1974الكويات،  
 .1970اآلدا ، ب وت، عدد أيار )مايو( 

 .383أزمة التطور احلضار  ص - (2)
 .383أزمة التطور احلضار  ص - (3)
 املصدر نفسه. - (4)
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يلجه حممد الناويه  إىل مرا ا " التجرباة " التارخيياة الغربياة يف اجملاال الاديين        
ال افذاياااا املااتعلّمني يف الغاار  املعاصاار )اسااتطاعوا( أن يقبلااوا   يااث يقااول إنّأل الرجاا

التطوّرات احلضاريّة احلديقة، وأن حيتفظوا مع هذا جبوهر إماهنم إ تفاظااً فلصااً   
 .(1)النفاق فيه

 باتّصاذهم موقفاً يتضمّن اخلطوات افربع التاليةأل 
ه،و اعتباار تفسا    التميي  القاطع بني الناطقني باسم الدين وبني الدين ذاتا  -1

أولتااك الناااطقني للنّصااوص املقدّسااة تفساا اً خاصاااً هباام غاا  ملاا م لعامااة املاا منني،      
والعااودة احلاارّة إىل افصااول الدينيااة لدراسااتها وفهمهااا علااى ضااوا احلقيقااة افمينااة     

 والضم  املصلص.

ها  تارخياه   ط، ياتم ت "مساه فهام النااطقني با  باإلضافة إىل تنقية الدين من " -2
 د  يا من مسلكيّاهتم وأخالقيّاهتم، وعدم اعتبارهاا نتاائي حمتوماة ال بادّ أن     و اضره 

 .(2)ما اإلمان الديين أو من اخلصائص الالزمة للدين نفسه

استتناف النظر يف هاذه النصاوص )املقدساة( وإعاادة تفسا  مايبادو مناها         -3
يقاااة، أو معارضااااً مبنطوقاااه احلاااريف للمعرفاااة احلديقاااة، أو املعااااي  افخالقيّاااة احلد   

وهنا جلاه املفسّارون اجلادد إىل التهويا  اجملااز        ،احلاجات العملية لل ضارة الراهنة
أن ااق ًا ممّاا تنطاق باه النصاوص املقدسّاة   يكان يقصاد باه           قارروا فقد  ،أو الرم  

معناه احلريف، إمنّا هو استعارات هدفها أن ت دّ  إىل الفهم البشر  تعاب اً  ازيااً أو   
 ، ه  املقصودة بتلك اإلستعارات، وليس التعب  اللفظ  ذاته.(3)ائق عليارم ياً عن  ق

"هذه اخلطوة القالقة قادت يف النهاية إىل خطوة أارب جرأة وأعظم جذريّاة،   -4
ه  اعتقاد مت ايد باهن النصاوص املقدساة نفساها، وإن ااان مصادرها الاو   اإلما          

همهام باحلادود البشاريّة، وأنّ    ى هباا إىل رجاال مان البشار حمادودين يف ف       قّاً قد أو
ه الا عبّروا عمّا أو ى إليهم بلغاات بشارّية لكّا  مناها صافاهتا الّلغوياة اخلاصّاة هباا،         

                                                           
 .384أزمة التطور احلضار   ص  - (1)
 املصدر نفسه. - (2)
 .384ة التطور احلضار  ص أزم - (3)
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وهذه الصفات قد  دّدهتا الطبيعة اجلوهريّة للّغة، أو املر لة الققافية اليت اانت قاد  
 بلغتها يف زمان الو   ومكانه.

نفساها دون أن نكاون بالضارورة قاد     مغ و هاذا أنّ لناا أن ننااق  تلاك النصاوص      
نبذنا اإلمان بالوجود اإلم ، اما يفع  املل دون، أو نبذنا اإلمان بالو   اإلما  اماا   

 (.Deistsيفع  الذين ي منون بوجود اأ، ولكن يرفضون النبوّات، ممّن يسمون ) 
ن وهكذا يستطيع اق  من املسي ييّن يف الغر  احلديث أن خيضاعوا ااال العهادي   

ناوا ماا فيهاا مان خطاه      ي( وأن يبB iblical Criticismالقاديم واجلدياد للنقاد املسامّى )    
تارخي  أو علم ، أو جتدّد أخالق  حبدود ال مان واملكان، أو عدم صال ّية لل اجات 
احلديقة، وهم يف الوقات نفساه يعتقادون بامخالص أهنّام ال ي الاون مساي يني صاادق          

 اإلمان باأ ويسو .
يف املفكارّين العلماانيني، با  مناهم      –يف نظر النويه   –ليسوا حمصورين وه الا 

بارغم   ،اق ون من رجال الكنيسة الذين ال ت ال الكنيسة تقبلهم أعضااا رمسايني فيهاا   
، واحلق أنّ مفهاوم الاو   لاديهم قاد     (1)ما يقولون يف رفضهم بعق النصوص املقدّسة

( منااه إىل معناااه الااديين القاااطع   inspirationحتااول وصااار أقاار  إىل معنااى اإلمااام )   
(Revelation)(2). 

وهاذه هاا  اخلطاوات افربااع الايت ياارو الناويه  أن الغاار  املساي   احلااديث قااد      
ول ، فه  مكننا اقتفااها  يعااً؟ يقا  عليها حل ّ املشكلة وحتقيق اإلصالح الديين مأقد

أنّ رابعتها متعذّرة عليناا  النويه أل ما إن نفكر يف هذه اخلطوات افربع  تّى يتجلّى لنا 
طاااور أماااا قاااد يلااا  نحنااان املسااالمني املعاصااارين متعاااذّرة عليناااا االن، ويف املساااتقب  امل

املستقب  املتطور، فمن غ  اجملد  التكهّن به، فاعتقادنا السائد لنا اآلن هو أن القرآن 
 قالات باهنّ  مان املفكارين يف اإلساالم    املاض  فتات  يفاالم اأ احلريف،  قاً إنهّ اانت 

معنى القرآن هو و ده املو ى باه، وإن اللّفاظ مان الانيب )ص( لكان تلاك الفتاات باادت         
علاى أنّ   ةو كم عليها بال ي  وامرطقة أو بالكفر واإلحلاد، واستقرت العقيادة الساائد  

 القرآن مو ى به لفظاً ومعنى.

                                                           
 .385 – 384أزمة التطور احلضار  ص  - (1)
 .212د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (2)
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" الذ  خيضاع  نستطيع أن نتناول القرآن بنظ  " النقد الكتاب   معنى هذا أننّا ال
إنّ هاذا   – ساب قولاه    –ورأي  الشصصا    ،له علماا املسي ية اتاهبم املقدّس بعهديه

املوضااو  الجاادوو ماان حماولااة إثارتااه يف اآلونااة احلاضاارة، باا  تكااون حماولااة شااديدة    
والناا   الضرر، وقد تسبّب لقضّية التطور احلضاار  نكساة أليماة حنان يف غناى عناها،      

 اول مفكرناا الرا ا  طاه  ساني أن يطبّاق شايتًا مان هاذا          بذار ما  د  من فتنة ملّا
 ،النقااد علااى قّصااة إبااراهيم وبناااا الكعبااة يف الطبعااة افوىل ماان "يف الشااعر اجلاااهل "   

، با   1921وليس ظروفنا الراهنة بهنسب ملق  هذه احملاولاة ممّاا اانات علياه يف سانة      
ة لنا عان اخلطاوة    مندو  مناسبة، فلننظر ه  يف احللول القالثة افخرو قد تكون أق
 .(1)الرابعة؟"
ف ااص هااذا الاانمط ماان الااتفك  يكشااف لنااا عاان جانااب فهاام طبيعااة الفكاار      ت إنّ

 يث سرعان ما يت ول "التوتر اخلف  املضامر" داخا     –يف بعق أمناطه  –التوفيق  
املعادلة التوفيقية بني عنصريها )اإلماان  والعقالنا ( إىل تصاادم باارز للعياان اماا ال       

 من هذه النصوص. خيفى
ومع هذا، يبقى املفكر التوفيق   ريصاً علاى جتناب اجملاهباة الفكرياة احلامساة      
فيلجاه إىل التميياا  بااني مساتويني ماان الااتفك ، اماا اااان افماار قادماًأل "مسااتوو تفكاا      

نج  جتنبها أو "تهجيلاها"  ف اخلاصة ومستوو تفك  العامة إن   يكن حل  اإلشكالية،
مان   –ي  املقال إنّ ما يسميّه "النقاد الكتااب " لنصاوص الاو   مقّا       فهو يرو على سب

حيااذّر ماان اإلقاادام عليهااا لتجنّااب الصااد  بااني     أنااهمر لااة "متقدمااة" غاا    –منظااوره 
 .(2)املفكرّين واجلماه ،  سب قوله

                                                           
 .385أزمة التطور احلضار ، ص  - (1)
إن اااق ين جااداً ماان رجااال الاادين املسااي   ال جياادون ل اماااً علاايهم أن ي منااوا بااالوالدة العااذراا     - (2)

ماديّااة  رفيّااة، باا  يقولااون بههنّااا ااناات والدة طبيعيااة  نتجاات ماان العمليااة ال وجيااة  للمساايح ا قيقااة 
العادية بني مريم ويوسف النجار، وإنّ ما يقوله " العهد اجلديد " عنها ما هو إال إشاارة إىل الوشايجة   

  هم رجال الرو ية الوثقى بني يسو  وبني اأ ال بدّ أن أارر أنّ من أعنيهم ليسوا  رّد علمانيني، ب
الكنيسة املعتمدين هذا مع أنّ عقيدة الوالدة العذراا أدخ   يف صميم اإلمان املسي   من قصة بناا 
الكعبة يف اإلمان اإلسالم  )يش  إىل قضيّة طه  سني(.. وهذا مقال على ماا ينبغا  علاى مفكرّيناا     
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لذلك نراه يعود إىل اخلطوات القال ، دون اخلطوة الرابعة، في ااد علاى ضارورة    
القيًّا بني الادين وطبقاة رجاال الادين، ثام يتوسّاع يف مساهلة التهويا          الفص  فكرياً وأخ

العقلاا  واجملااااز  مسااتنداً إىل من اااى اباان رشاااد يف تقااديم العقااا  علااى النقااا  عناااد      
 .(1)التعارض

اإلشااكال النظاار  الااذ  آثاااره بدايااةأل "مشااكلتنا    ىثاامّ جنااده يقاارّر بعااد أن حتاشاا 
أيان تقاع   ، اهباة باني الادين واحلضاارة    الكربو ليست يف اجلانب الفكر  احملق من اجمل

مشكلتنا الكربو إذن؟ ه  يف اعتقاد  تقاع يف امليادان العلما ، ميادان تطاوير التشاريع       
اإلسااالم   تّااى يااتالام مااع احلاجااات العمليّااة املاديّااة واإلجتماعيااة لت ضاا   تمعنااا  

 املعاصر. 
ة ال مناصّ منها...  قاً إنّنا سنضطّر يف هذا امليدان إىل الدخول يف معارك فكريّ

 .(2)لكنّها لن تكون جدالً بي نطياً... ب  ستكون  اجة عمليّة ماسّة مل ة ال حميد عنها
وهنا يعاود إىل  ياث انتاهى مصاطفى عباد الارازق، فيشادّد علاى مبادأ اإلجتاهاد           

عنادما يساتنتيأل "أنّ اا ّ التشاريعات الايت       هبالرأ  يف تطوير التشريع، غا  أناه يتجااوز   
املعاش الدنيو  والعالقات اإلجتماعية بني الناس ) ال املعامالت(...    ختصّ أمور

 .(3)يقصد هبا التمام واإلستيفاا و  يقصد ما الدوام وعدم التغي "
وهااذه يف احلقيقااة خطااوة تتجاااوز أيضااًا مااا وصاا  إليااه علاا  عبااد الاارازق يف           

ة ااناات ضاارورة  يااث  اااول إثبااات أنّ اخلالفاا ،1925" عااام اإلسااالم وأصااول احلكاام"
م قتة واجهت املسلمني يف ذلك العهد، وأهنا غ  ضروريّة وغ  مل مة جلميع املسلمني 

 .(4)يف ا  افزمان
وهو يف توصله إىل هذا االستنتاج ال يهخذ يف االعتبار املبدأ اإلساالم  املتعاارف   

ص من  يث ها  نا   –و ملة تساو  وتواز   وهو أنّ آيات التشريع من تفصيلة عليه،

                                                                                                                                              

وانظر د.  385حلضار ، وهام  أن يتجنّبوه من معارك االميّة نظرية حبتة... انظرأل أزمة التطّور ا
 .213افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص 

 .386أزمة التطور احلضار ، ص  - (1)
 .387املصدر ذاتهأل ص  - (2)
 .390أزمة التطور احلضار  ص  - (3)
 د. بدو ألأصول الفكر السياس ، القاهرة دار النهضة العربية،  -  (4)
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عتباار افوىل زمنياة   ال –إساالمياً   –آيات اإلمان والعقيادة، فماا هاو السابي       –قرآن  
والقانية أزليّة ؟ أضف إىل ذلك، من نا ية أخرو إنّ آياات التشاريع أقا  تقابالً للتهويا       

نتقااال ماان ددة ملموسااة ال تقبّاا  بطبيعتااها االالعقلا  أو اجملاااز  فهنااا تعاااجل أمااوراً حما  
 .(1)" أو التهوي  واجملازباطنالالظاهر إىل "

مااع اإلشااارة إىل أننااا ويف اااق  ماان سااياق رجااال القااانون الوضااع  مااع نصوصااهم  
حبياث تعاملنااا مااع أ كااام التشااريع امااا تعاما  رجااال القااانون الوضااع  مااع نصوصااهم   
حبيااث تاادرجت هااذه النصااوص تاادرجاً هرمياااً تتوضااع املباااد  أو قواعااد افساااس يف    

إىل افسف  تدرجاً تنازلياً والكاتب يعادف أنّ رأياه هاذا يبادو     القمة ثم تدرج النصوص 
تغاي اً جااذرياً، لكنااه  سااب قولااهأل "لاايس تغااي اً جااذرياً للاادين نفسااه، باا  هااو تغااي  يف  

الصاا يح ورو ااه احلقااة علااى خطااى "مصاال نا    فهمنااا لااه... وحماولااة لااتفهّم جااوهره 
(  اني ميا وا يف الادين باني     العظيم حممّاد عباده وتالمذتاه واتباعاه يف مدرساة )املناار      

افصول والفرو ... فهمّا افصول )يقصد العقيدة والعبادات وافخالق( فاال جياوز لناا    
عليهاا مان التغاي  ماا يساتل مه      تغي ها، وأما الفرو  )ا ّ ش ون املعامالت( فمن  قنّا 

 .(2)ر اف والتطو
يف الوقااات وخيلاااص الاااداتور حمماااد الناااويه  إىل أنّ "هااادف اإلصاااالح املطلاااو   

احلاضاار هااو أن نقنااع الناااس بوجااو  افخااذ بااالنظرة العلمانيّااة اخلالصااة يف ااا ّ مااا      
خيتصّ بهمور معاشهم ودنياهم... فاإلسالم... فيماا عادا مساائ  العقيادة والعباادة ال      
يتنافى مع النظرة العلمانية، ب  ليس من املغاالة أن نقرّر أنّ موقفه من أمور دنيانا هاو  

 .(3)رفموقف علمان  ص
وهكذا يص  هذا النو  من "التنظ " التاوفيق  إىل حماولاة التوفياق باني اإلساالم      
 والعلمانية يف  ال املعامالت والش ون العامة " فيما عدا مسائ  العقيدة والعبادة".

وهااااذه احملاااااوالت إن ااناااات سااااائدة أواخاااار السااااتينات وأوائاااا  الساااابعينات يف  
" يف احلقبااة  هنااا   تتواصاا  بشااكلها "التااوفيق    فمااليااديولوجيا القوميااة واليسااارية،   

"، وبادا أن املساهلة   اإلجتاه العلمان " مبع ل عن  "يث سار اإلجتاه "اإلسالم   ؛التالية
                                                           

 .214رب  وصرا  افضداد ص د. افنصار أل الفكر الع - (1)
 .390أزمة التطور احلضار  ص  - (2)
 وانظر    يث مي  احلضارة الشيتية من غ ها. 192املصدر ذاته ص  - (3)
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إن  –"، وإن   خت  السا ة من حماوالت متجاددة  إىل املواجهة منها إىل "التوافقاي  
ا وامههااا حماولااة  اا   إلعااادة ذلااك التوافااق العساا ، لعاا  ماان آخرهاا –يكاان حماادودة 

الرفاه اإلسالم  يف ترايا ب عامة جنم الادين اربكاان حتقياق اإلصاالح اإلساالم  مان       
  ستكون ما آثار بعيدة. –إن جن ت  –داخ  النظام افتاتورا  العلمان ، وه  حماولة 

جلة بني التشاريع العلماان  الايت    دوإذا اانت تلك احملاوالت التوفيقية النظرية امل 
توفيقية العملية "برغماتية" من نو  القق غايتها، فمن حتما يف هذا الفص     عرضنا

آخر قد شقّت طريقها على الصعيد الواقع  يف اجملتمعاات اإلساالمية مناذ وقات أاارب      
 .(1)وااتسبت نوعاً من "املشروعية" يف إطار افنظمة وامل سسات القائمة

 

                                                           
 .215د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (1)
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 الفرع السادس 

 ة والقانونوفيقية يف جمال الشريعالت
 

انتهى حممد عبده بالداي  على إصادار "الفتااوو العصارية" للمسالمني يف أحنااا      
وجهد رشيد رضا لوضع قاانون   ،العا  والعم  على إصالح القضاا الشرع  يف مصر

 .(1)مدن  شام  حييط حبياة املسلم املعاصر يف  يع جوانبها –شرع  
لقاانون  باني الادين واحلكوماة يف     وانكبّ على عباد الارازق علاى مساهلة الفصا  ا     

قضااايا االميااة  –امااا رأينااا لاادو النااويه   –اإلسااالم وإىل وقتنااا الااراهن يااق  الاابعق 
ة العمّلية ليعتربها اجملاال افنساب   ثم يعود أدراجه إىل مسهلة الشريع مستجدة عديدة،
 . وصالح، ولي ذر من حماوالت املس بقضايا العقيدة واإلمانلوافاقر إحلا اً 

 ياع  وسارياً بالنسابة إىل  وهذا يبقى معيار املفكرّ السلف  ألد بن تيمية ثابتاً 
ات )الااذ  يشاام   د  بااني مياادان العبااا وذلااك عناادما مياا  مصاال   اإلسااالم احملاادثني، 

يقبا    العقائد( وميدان املعامالت )الذ  يشم  التشريع( واعتارب افول ثابتااً ومطلقااً ال   
 .(2) ده قابالً للت رّك املرن مع متغ ات افزمانأ  تغي ، واعترب القان  و

ويف هااذه احلقبااة موضااع الب ااث جسّاادت أعمااال املفكاار القااانون  اجملتهااد، عبااد 
( تلاك الطاقاة التوفيقياة العملياة اخلصابة واملرناة       1972 – 1895الرازق السنهور  )

 يف التشريع اإلسالم  منذ افص . 
ة التوفيقياة الايت طر هاا اا ّ مان حمماد       قد استوعب السنهور  املبااد  النظريّا  ل

عبده والسيد رضا وعل  عباد الارازق، و وّماا إىل تطبياق عملا  باملالاماة املرناة باني         
 القانون الغرب  والشر  اإلسالم .

                                                           
(1) - H ourani، A rabic  Thought  P . 235  
 .216ا  افضداد ص د. افنصار أل الفكر العرب  وصر - (2)
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 –الايت رافقات القنائياة الفكرياة واحلضااريّة       –لقد تبني مان القنائياة التشاريعية    
القانياة أن تقابا  القاانون الغربا  والشار        منذ أواخر القرن املاض  و تىّ قب  احلر 

اإلسااالم  تقاباا  صاارا  وصاادام حلساام املسااهلة لصااا  أ اادمها أماار ال جاادوو منااه     
وأثبتت " جتربة افقطار العربيّة، وخاصة مصار وبلادان اماالل اخلصايب، يف فادة ماا       

إجاراا   بني احلربني... أنّ القانون الغرب  اخلالص، أو القانون اإلسالم  اخلاالص دون 
 يفيان بالغرض املطلو . تعديالت عليها، ال

واما  صا  يف فتلاف احلقاول، نشاب صارا  باني مدرساتني فكاريتني، مدرساة          
جدياادة رفضاات القدمااة باعتبارهااا ال تناسااب افوضااا  العصااريّة، ومدرسااة قدمااة       

 لشر  اإلسالم .جتة مع املاض  فطالبت ببعث اام  لشهدت قطيعة مفا
املاسّاة إىل أسالو  جدياد يهخاذ مان املدرساتني أفضا  ماا          وهكذا تتضح احلاجاة 

جديد معتادل جيماع ماا     لديهما، واان السنهور  هو الذ  رفع لواا الدعوة إىل أسلو 
ني الغرباا  واإلسااالم  آمااالً أن ياا د  اجلمااع يف النهايااة إىل تااهليف منااهي   بااني القااانون

 .(1)منسجم منهما
يسااات ي  علاااى املفااااهيم القانونياااة    وقاااد أياااده يف ذلاااك النقّااااد الاااذين رأوا أناااه   

والدّستوريّة الغربية إذا ما غرست يف بيتة اجتماعية جديادة، أن تعطا  نتاائي مشااهبة     
 ملا أعطته يف الغر .

ومااان نا ياااة أخااارو فقاااد  اااد  صااادام مباشااار باااني القاااانون الغربااا  والشااار    
باادأ النقاااد  اإلسااالم  يف امليااادين الاايت اااان فيهااا افخاا  يتمتااع مبكانااة قويااة... مااذا    

يتساالون عن إمكانية حتاديث الشار  اإلساالم ، حبياث ال يعاود يتنااقق ماع القاانون         
ني حبيث يصالن إىل ن باإلمكان تعدي  ا ّ من القانونوقال آخرون بهنه قد يكو ،الغرب 

التاهليف الكاماا  بينااهما، وإذا اااان الااتفك  يسا  يف هااذه االجتاهااات، طاارح الساانهور    

                                                           
املصاادر الرئيساا  لدراسااة توفيقيااة الساانهور  هااو اتابااهأل مصااادر احلااق يف الفقااه اإلسااالم          - (1)
( يف ستة أج اا، وهادف الكتاا  " وضاع الفقاه اإلساالم  إىل جاناب الفقاه الغربا  فيماا هاو           1954)

مصادر احلقّ  –غرب  هام ّ جوهر ، وفيما هو  دقيق خف . وعاجل الفقه اإلسالم  بهساليب الفقه ال
 .1ص  1ج 
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عااام )فساالو  يف أثناااا إعااداد مسااودة قااانون ماادن  جديااد للعااراق فكاارة تطبيااق هااذا ا
 .(1)( يستند إىل املفاهيم اإلسالمية والغربية1936

ني منذ مطلع القرن ارا يف اجتاهيني تشريعيني متناقضواان العراق ومصر قد س
 يث تبين مصر القانون املدن  الغرب  )الفرنس ( الياً، بينماا اسّاك العاراق بتشاريع     

ومذا   يبذل السنهور  أيّة حماولة جديدة لصياغة قوانني جديدة  ،لة )العقمانية(اجمل
وذلاك فناه ااان     ،الياً مذين البلدين، و  يد  إىل إ ادا  تغاي ات ثورياة يف أ  مناهما    

ف ااول أن   .(3)أدرك صاعوبة إ ادا  تغاي  جاذر     ، (2)معتدالً بطبعه وذرائعيااً مبنطلقاه  
دين العناصر اليت يفتقر إليها... فهدخ  عناصار مان القاانون    يضمن قانون ا ّ من البل

الغرباا  يف القااانون العراقاا  الااذ  اااان إسااالمياً يف افساااس، امااا أدخاا  عناصاار ماان   
القانون اإلسالم  يف القانون املصار  الاذ  ااان مساتمدًا مان القاانون الفرنسا  وقاد         

راقية وأخذت افردن وليبيا تبنت سوريا النموذج املصر  املعدّل على ضوا التجربة الع
 التجربة املصرية.  وفقالنموذج العراق  املعدّل 

والواضح أن هذه التجربة مع اختالف تطبيقها بني بلد عرب  وآخر، جن ت أاقر 
ما جن ت يف إدخال اإلصالح التشريع ، وفق أسس علمانّية، خاصة يف العاراق  ياث   

ني الغرباا   عناصاار ماان التشااريع   (اقلاات يف قانونااه وبقاادر متساااو  )مباادأ التكاااف      
واإلسااالم . ومكاان أن يعاا و النجاااح املل ااوث الااذ  ا اارزه الساانهور  إىل أنااّه باادأ        
بتطبيق أسلوبه يف املواضيع اليت تاق  أقّا  معارضاة مان العناصار احملافظاة أو الايت ال        

 تق  أية معارضة على اإلطالق.

                                                           
 .220جذور  ص  - (1)
 .218د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (2)
إن النهي التوفيق ، اما تبني ال يتقب  فكرة التغي  اجلذر  أو التقوير بسابب عادم ميلاه لل سام      - (3)

  العلما  فناه يواجاه مان خلفاه      القاطع، ثم إنّه يارو اإلاتفااا باالتطوير التشاريع  ا ادّ أقصاى للتغاي       
موقفاً حمافظاً يرفق التطوير  تّى بالنسبة جل ئيات الشريعة وأ كامها التفصايلية. فن النااس إذا   
سلمّوا مببدأ قبول الدين للتطوير ذهب ا  منهم مذهباً خيالف اآلخر... ثم   يقفوا يف هاذا التطاور   

ه  إىل الفكاار فن الااذ  يعتقااد أن الشااريعة من لااة... عنااد  اادّ إهنّااا فكاارة ضااالّة... والتسااليم هبااا ينتاا
 اليعديه شكّ يف صال ية ما شر  خل  اإلنسان يف ا  زمان ومكان.
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كن أن تورطهّ يف ن ا  اخلوض يف قضايا مق ة للجدل م وبذلك جتنب عن  كمة
مع العلماا، فبداًل من احلاديث النظار  عان ايفياة حتاديث الشار  اإلساالم  أو  تاى         
 رد وضع إطار نظر  فسلوبه يف الب ث، انتق  مباشرة، وبطريقة عملية إىل تبياان  

 اإلسااالم  والغرباا ، مااذا الساابب جنااح     ة حتقيااق التااهليف مااا بااني التشااريعني    ايفياا
 .(1)عبد الرازق السنهور   يث فش 

أخفااق عبااد الاارازق،  يااث لقااد جنااح الساانهور  لاايس فقااط  ومكنناا أن نضاايفأل 
 .(2)وإمنا  يث انكفه اإلصالح النظر  يف أضيق  دوده

ياده بادوره علاى الطاابع      –هو الداتور  ياد خادور     –وهكذا يضع با ث آخر 
ة ومروناة   ياث يتطاور التشاريع العملا  بسارع      ،اف اد  اجلانب لوصاالح اإلساالم   

ن يصاا به ويوازيااه تطااور مماثاا  للفكاار النظاار  الااذ  تناااول قضاااياه يف صاادر     أ دون
 . (3)"علم الكالم" أو "علم العقيدة والتو يد" ااإلسالم ما عُرف ب

جتماع  " االقتصاد  واالومن نا ية أخرو، طر ت التوفيقية "النظام اإلسالم 
 نفمذا اان هذا ،النظام الشيوع "" و"ام صرا  "النظام الرأمسا  الّ وسطاً جامعاً أم

النظامان يتصارعان  ول أولويّة "القيمة الفردية" أو "القيمة اجلماعية" و ول أفضلية 
احلريااة واملساااواة، فاامن اإلسااالم ببساااطة ودون افتعااال للصاارا  جيمااع ويوفّااق بتااوازن    

 " و"املساواة ".وبني "احلرية طبيع  بني )الفرد( و)اجلماعة(
 ماربر فن ينشاطر املسالمون باني رأمسالياة وشايوعية فن اإلساالم هاو         وعليه فال

"الطريااق الوسااط" وهااو الباادي  الصااا  واحلاا  اجلااامع بااني النظاااميني النقيضااني ال      

                                                           
 .652خدور  ص  - (1)
 .219د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  - (2)
يتجنب املواجهاة   غ  أن نقاد هذا املن نى يطر ون الس الأل هذا احلذف التوفيق  العمل  الذ  - (3)

النظرية إىل أين مكن أن يص  باإلسالم واحلياة العربية؟ أال مكان أن ترياد احملافظاة النظرياة علاى      
التشريع "التطور" فتجهضه اما  د  أخ ًا مان مطالباات باالعودة إىل تشاريع إعادام "املرتاد" وغا ه،        

تااد إذا   حياارض علااى فتنااة   بينمااا ساابق ملفكاار حمااافظ مقاا  رشاايد رضااا االفتاااا بت ااريم قتاا  املر     
 اعية صرحية و تى يف  الة استمرار التطوير التشريع ، أال ي د  بقاا اجلانب النظر  يف  الاة  
سكونية إىل افداق بني السلوك واإلمان؟ وهو اعداض يرد عليه الارأ  احملاافظ بالتاذا أل أن املاتغ      

 هو املعامالت ولكن العقائد ثابتة ال ال لتطويرها.



89 

ف سااب، باا  فنااه منااذ ظهااوره يف التاااريخ مقاا  نظاماااً متمياا اً يف       ملواقفااه املتوسااطة  
  .افخروإنسانيته وعدالته وتوازنه من بني افنظمة البشرية 

على هاذا الن او مان التانظ  والتربيار يطارح املفكاّر القاانون  اإلساالم  الاداتور           
هااذه الفكاارة وخيلااص إىل القااولأل "إنّ لوسااالم... مااع ااا ّ ماان        ،(1)معااروف الاادوالييب 

لقااات" يف افسس  "اله يف نظريتيهما االقتصاديتنياملذهبيني املاديني املشار إليهما أع
" املذهب احلرّ، ولكن من غ  استغالل ف اد، وال طغياان   فرديةيف " إىل  دّ ما، وذلكأل

ولكان علاى أسااس اإلعاداف مبكاان       على اجلماعة، ويف " اعية" املاذهب االشاداا ،  
" يف اجلماعااة وبتصاارفه احلاار املساا ول فيااه عاان مصاال ة اجلماعااة،        " يويااة الفاارد 

 ومصل ة الفرد على السواا.
ال ال يقااول بالفرديااة و اادها، امااا ال يقااول     ولااذلك فاامنّ اإلسااالم علااى ااا ّ  اا     

باجلماعية و دها، فضالً عن اختالفه يف مفاهيم الفردياة واجلماعياة لادو اإلساالم     
" يف آن وا اد، عناها يف املاذهبنيأل احلار و اإلشاداا ... ولاذلك        ر و اع امذهب "

ية ما مي ه فقد بال  اإلسالم يف اإلعداف "بالفردية"  تى ألقى على الفرد من املس ول
يف اااا ّ عمااا  مااان أعمالاااه عااان اجلماعاااة... وااااذلك باااال  يف احلااارص علاااى الاااروح       

 . (2)"اجلماعية" يف اجملتمع اإلنسان   تى جعلها و دها عنوان السالمة
ومن واقع افزمة املشداة للنظامني وعج مها عن تقديم   ّ أمق  للعا  القالث، 

 شااهادات ماان بعااق علماااا الغاار  لصااا   ، واسااتناداً إىلهوللعااا  افوسااع يف  موعاا
النظااام اإلقتصاااد  اإلسااالم ، تتهاااد احلاجااة إىل اسااتصراج  ااّ  إسااالم  معاصاار        
للوضع اإلقتصاد  العامل أل فقد أجا  على ذلك بعق البا قيني من علمااا اإلقتصااد   
يف الغر ، وهو جاك أوسد  يف اتابه "اإلسالم أمام التطّور اإلقتصاد " الصادر سنة 

يف بااارس  يااث قااال فيااه صاارا ةأل لاايس هناااك يف احلقيقااة طريقااة و ياادة        1961
وضرورية البدّ منها لومناا اإلقتصاد  اما تريد أن تقنعنا به املذاهب القص ة النظر 

 يف النظامني اإلقتصاديني السائدين.
                                                           

الااداتور حممااد معااروف الاادوالييب ماان ابااار أساااتذة القااانون يف سااوريا ووزياار سااابق، ماان أهاام      - (1)
االجتاااهاد يف احلقاااوق اإلساااالمية بالفرنساااية   –( 1948م لفاتاااهأل املااادخ  إىل احلقاااوق الرومانّياااة ) 

 مباد  اإلسالم الدستورية. –املدخ  إىل السنّة وعلومها  –( 1941)0
 .19 – 18ص  3اإلسالم أمام الرأمسالية واملاراسية    معروف الدوالييب، - (2)
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ولاااذلك أ  امل لاااف يف اتاباااه املاااذاور... علاااى ضااارورة التمااااس املاااذهب القالاااث يف  
ني.. وجاهر بهن اإلسالم نينفسه، فنه ليس فردياً و ال  اعياً ولكنّه جيمع احلس اإلسالم

يتمتااع بممكانيااات هائلااة، وإنااه إذا مااا وجااد الطريااق الصاا يح فاامن اااق اً ماان الصااعوبات        
االقتصادية اليت ظهر لوقتصاديني تعذر التغلب عليهاا  تّاى اآلن ساوف حيلاها اإلساالم..      

بههنم إن   يفعلوا ذلك فسوف جيربون علاى قباول تغاي ات غا      ثم  ذرهم )أ  املسلمني( 
سااليمة يف نظمهاام افساساايّة، وذلااك نتيجااة إلتبااا  منااهي يف اإلمناااا مفااروض علاايهم ماان    

 .(1)اخلارج، ويف هذه احلالة سيقض  على اإلسالم امهي  ضار  مستق ّ
يتطعم بقايم   الذ  نشهده بينهما،  يث أخذ النظام احلرّ (2)هذا "التفاع  اخليّر"

 اعية إشادااية الطاابع، وأخاذ النظاام الشايوع  "ينفاتح" علاى قايم احلريّاة الفردياة           
 . (3)ويقل ّ من تقديسه املفر  للروح اجلماعية

افمر الذ  يرهص باحلاجة إىل نظام جيمع بني جوهر القيمتني معاً فيما تتطلّع 
 إليه اإلنسانية من نظام مستقبل  أفض .

فاعاا  مااا بااني املااذهبيني الفاارد  واجلماااع  لاان يسااتطيع تغااي       هااذا ال غاا  أن
ومبا أنّ البشرية ليست فقاط فردياة وليسات فقاط  اعياة       ،(4)طبيعتهما املتناقضتني

فمن اإلسالم بطبيعته اجلامعة هو اجلوا  الطبيع  حلصيلة التفاع  القاائم إذا تقادّم   
ي ة تسمو على الفلسافة  بمجيابية لوضع فلسفة املذهب القالث على أسس علمية ص 

 .(5)املادية لك  من املذهبيني اآلخرين وان الفراغ
ولربّما جاز للفكر التوفيق ، يف نطاق تنظ ه مذه املسهلة، أن يضيف بهنّ ظاهرة 

جد يف روح "التوفياق"  تت عان ذلاك التفاعا  باني النظاامني سا      ما الوفاق الدو  الايت جن 
 . -اإلنسان  الذ  تفتقده  –ابع الرو   اإلم  اإلسالم  ما يكمّلها ويضف  عليها الط

فمنااذ مطلااع القاارن اااان حممّااد عبااده يبشاار بااهن ّ اإلسااالم يف صااميمه هااو شااريعة         
 .(6)الوفاق"

                                                           
 .24 – 22ص  3معروف الدوالييب، اإلسالم أمام الرأمسالية واملاراسية    - (1)
 .24ص  3معروف الدوالييب، اإلسالم أمام الرأمسالية واملاراسية    - (2)
 .25، 24املصدر ذاته، ص  - (3)
 .26املصدر ذاته ص  - (4)
 .27در ذاته ص املص  - (5)
 .156حممد عبده، رسالة التو يد ص  - (6)
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 البحث الثاني

 أمهية الدين يف حياة الشعوب

وسنقسام هاذا الب اث إىل فارعني  ياث ناتكلم يف الفار  افول عان أمهياة الاادين          
 يف الفر  القان  عن أمهية الدين اإلسالم  يف الدار العربية ثم نتكلم ،بصورة عامة
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 الفرع األول

 اة الشعوبنظرة عامة إىل أمهية الدين يف حي
 
فهو يب ث عناه مناذ أقادم العصاور يف اا        ،نسان هو احليوان املشغول باملطلقاإل

العق  هو املطلق يف نظر  ياة  أليقول شارل اللو ،ملكة من ملكات الفكر الكربو القال 
واملطلاق يف نظار احليااة الفاعلاة هاو       ،ق نظر يف  ياة العاطفة هاو احلاب  لواملط ،الدين
 .(1)احلرية

فاملسعى القيم  امل من بااملطلق يرقاى باالفكر الاديين فاوق العقا  وفاوق التجرباة         
ختااوم  ،وهااو باحلريااة يبعااد ختااوم احلتميااة    ،وجيهااد باحلااب لتجاااوز اإلثاارة والرتابااة   

 (2)على افق  ختوم القانون اآل  ة أويالضرورة الطبيع
وتشااتم  علااى قاايم احلقيقاا     ،والقاايم الرو يااة هاا  قاايم مسااتقلة عاان اجلسااد    

ويدتااب علااى القاايم احليويااة أن تداجااع أمامهااا وأن يضاا   هبااا يف   ،واجلمياا  والعااادل
وموضوعها املطلق هذه القيم  -وقوامها املقدس -والقيم الدينية ،سبي  القيم الرو ية

وه  هتيمن على سائر القيم فهنا أساسها  ،يف نفوسنا مشاعر اإلمان والعبادة حتد 
 .(3) يعاً

 لقد وجد لوسني أن أمهات القيم اإلشعاعية أربع ه أل
ثام قيماة الت دياد الصا ي ة أ  اجلماال       ،قيماة الت دياد الطبيعا  أ  احلقيقاة    

 .(4)احلب أوالدينوقيمة الت ديد املقا  أ  افخالق وقيمة الطاقة الرو ية أ  

                                                           
 113ص  965شارل اللوأل الفن وافخالق تر ة عادل العوا دمشق  (1)
 986، 1د.عادل العواأل العمدة يف فلسفة القايم، دمشاق، طاالس للدراساات والد اة والنشار.          (2)

 375ص
 436ابق ص د.عادل العواأل العمدة يف فلسفة القيم، املرجع الس (3)
 437املرجع السابق ص  (4)
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–إهنااا  ،بالصاافة الصاا ي ة صااافاًاتقيمااة الاادين هاا  أاقاار القاايم  ،وقيمااة احلااب
بااا  إجناباااه  ،ولكناااها ال تساااتهدف تنااااول املوضاااو   ،تتطلاااع إىل املساااتقب  -االفضااايلة

 (1)قاصدين باإلجنا  هو إيقاث الروح.
ياا  نساان أن حي تبايح لو  -وعلاى قادر جتسادها   –إن القيم الدينية  ينما تتجسد 

واملنظم على مساتوو   وأما اجملتمع الالديين  قاً ،أ  اجتماعياً سياسياً بوصفه  يواناً
وهاااو آيااا  إىل   ،فهاااو  تماااع متناااع تصاااوره   -حبساااب الطريقاااة الديكارتياااة –العقااا  

ذلك أن وظيفة القيم الدينية ه  إقاماة صالة ال تنفصام باني اإلنساان واأ       ،اإلجهاض
 (2)نسان ار يف طريق اأاإل ريق اإلنسان إىلطإن  ،واجملتمع

هذه افمهية للدين دفعت أبا البقاا للتعريف بالدين بهنه وضاع إما  ساائق لاذ      
 .(3)العقول باختيارهم احملمود إىل اخل  بالذات قليلة اان أو غالبة

ويعرفه التهاون  بهنه وضع إم  سائق لذو  العقول باختيارهم إيااه إىل الصاالح   
 .(4)يف املآليف احلال والصالح 

ويرو مالك بان باين أن القايم الرو ياة جتعا  مان الانفس اإلنساانية ها  احملارك           
 .(5)اجلوهر  للتاريخ واملعروف أن الدين هو مصدر هذه القوو الرو ية

قااة ة لاادو الفاارد ويف تنظاايم الطا يين يتاادخ  يف تكااوين الطاقااة النفسااية افساساا دفالاا
 .ات النشا  اإلنسان يملقتض اقة تبعاًثم توجيه الط ،احليوية الدافعة يف تصرفه
دخ  التااريخ فكارة دينياة    أن الدورة احلضارية تبادأ  ينماا تا    وي اد مالك بن بين

 ،علاى  اد قاول ايسار لاني      Ethosو عندما يدخ  التاريخ مبدأ أخالق  معانيأل  أمعينة 
 ملكبوتاة أو اميمنة اليت اانت ما على الغرائا  ا  اما أهنا تنته   ينما تفقد الروح هنائياً

 .(6)وأن العق  ال ملك سيطرة الروح على الغرائ  ،و ة اجلماحكبامل

                                                           
 439املرجع السابق ص  (1)
 376ص  944مارسي  د  اورتأل فلسفة العادات افخالقية املعاصرة، دار النشر اجلامع  البلجيك ،  (2)
 أبو البقااأل الكليات. (3)
 التهانو أل اشف اصطال ات القنوت. (4)
، 3قاو  وعبد الصبور شااهني دار الفكار،     مالك بن بينأل شرو  النهضة تر ة عمر اام  مس (5)

 105و 103ص969
، 3مالك بن بينأل شرو  النهبضة تر ة عمر اام  مسقاو  وعبد الصبور شااهني، دار الفكار،    (6)

 103،105ص 969
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ويدل  الداتور وجيه اوثران  بهمهية وفعالية الدين اإلسالم  فيقولأل اإلسالم ال 
با  يسامح باالتنو  مان خاالل دخولاه يف صاميم معتقادات النااس           ،يطرح نفسه قسارياً 

الكونياااة   فتلاااف الظاااواهر الكونياااةوشاااعائرهم وطقوساااهم وعااااداهتم وعالقااااهتم يف 
بوجااود طاقااة أااارب بكااق  ماان طاقااة مااا   وهااذا مااا يساامح فعااالً  ،جتماعيااةاإلنسااانية اال

 .(1)تسمى أ  ا  ونقابات و عيات تدافع عن هذه احلقوق
 ،ويربز  ال الدين اففغان  أمهية الدين فيقاولأل الادين قاوام افمام وباه فال هاا      

 .(2)وفيه سعادهتا وعليه مدارها
اا  مناها    ويتابع قولهأل وهو الذ  أاسب عقاول البشار ونفوساهم عقائاد وخصااالً     
ويف اا    ،ران لوجود افمام وعمااد لبنااا هيمنتاها االجتماعياة وأسااس حمكام ملدنيتاها        

منااها سااائق حيااث الشااعو  والقبائاا  علااى التقاادم لغايااات الكمااال والرقاا  إىل ذرو          
لنفوس عن الشر وي عها عن مقارفة الفساد ويف ا  وا دة واز  قو  يباعد ا ،السعادة

 .(3)ويعيدها عن مقاربة ما يبيدها ويبددها
وي اااد املفكاار  ااال الاادين القااامس  دور الشاارائع يف  ياااة افماام فيقااولأل الشاارائع         

نظااام افلفااة بااني عباااده وقاادم   ،وافديااان هاا  وثاااق اأ تعلااى يف سياسااة خلقااه وملااك أمااره  
والاراد  مام عان التبااغ  والتظاا  واملهياب هبام إىل التعااطف         معاشهم واملنباه علاى معاادهم    

والتواصاا  والباعااث ماام علااى اعتقاااد الااذخائر ماان مشااكور صاانائع العاجاا  وحممااود ثااوا       
فهاو الاذ  يبعااد    ،جتمااع  ولان يساات كم أسااس للتمادن بدوناه     فهاو سالك النظاام اال    ،افها  

 .(4)العدوان من قت  وسلبندفا  إىل أنوا  النفوس عن التدهور يف اإلثم وعن اال
واإلسااالم يف نظاار حممااد فريااد وجااد  هااو روح املدنيااة احلقيقيااة وعااني أمنيااة     

وأن اا  رقا  حيصا  يف العاا       ،البشرية وهناية ماا ترقاى إلياه القاوة العقلياة      (5)للنفس
 .(1)إىل الديانة احملمدية اإلنسان  ليس هو إىل تقرباً

                                                           
لعام  4د. وجيه اوثران أل مداخلته  ول العالقة بني العروبة واإلسالم،  لة الش ون العربية العدد (1)

 242ص 981
 .131الرد على الدهريني افعمال الكاملة ص (2)
 .141املرجع السابق ص (3)
 23ص 1908، القاهرة،2حممد  ال الدين القامس أل دالئ  التو يد،  (4)
 189ص  6ج  37حممد  ال الدين القامس أل املقتطف اجمللد  (5)
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هو ممدن افمم وأن اتاباه    وأل أن حممداًأما املفكر اللبنان  مصطفى الغاليين ف
هااو منااار العااا  فن فيااه ماان العلاام الااوافر والفلساافة واملدهشااة وافخااالق الكرمااة          

وال  ،والتهاذيب العااا  واف كااام السااامية واملدنيااة الصاا ي ة ماااال حياايط بااه الوصااف 
 .(2)يقدر على التعب  عنه اللسان

 .(3)أل أن الدين أساس والسلطان  ارسويف هذا الصد نسمع اإلمام الغ ا  يعلن
 ،والعبادة يف نظر ابن تيمية من السعة حبيث تشم  اافة وجوه النشا  اإلنسان 

مان أهام    "احلقيقاة الدينياة  " تى غدا النشا  يف مفهوم  ،وال سيما النشا  السياس 
 .(4)فرائق الدين

ائق نفساية  قد غدت  قا  ،مبا ه  منطلق لل قيقة الدينية -والعقيدة يف اإلسالم
 .(5)توجه ا  تصرف

وهكذا رأينا اإلمام الشااطيب يعلانأل باهن اجملتهاد احلاق حيما  باني جنبياه معاان           
 .(6)وإن   يكن نبياً ،النبوة

وقرياب ماان ذلاك قااول الاداتور فت اا  الادريينأل التشااريع السياسا  اإلسااالم  ال      
 .(7)عقائد  وأخالق وإنسان  واز يقوم على 

ق بني معاقد الع ة يف الواقع الوجود  وبني الدين وقيمه والدين اإلسالم  ال يفر
 .(8)العليا

                                                                                                                                              
 5ص  1912حممد فريد وجد أل املدنية واإلسالم، القاهرة مطبعة هندية باملسكى  (1)
 1930، با وت، املطبعاة افهلياة   3مصطفى الغالنا أل اإلساالم وروح ملدنياة أواالساالم وارومار،        (2)

 8ص
د. فت   الدريينأل خصائص التشاريع االساالم  يف السياساة واحلكام، با وت، م سساة الرساالة،         (3)
 130ص 987، 2 
اذ إماارة دينااً وقرباة تقار       يث يقاول فالواجاب اختا    77السياسة الشرعية لالمام ابن تيمية، ص (4)

 هبا إىل اأ.
 16د. فت   الدريين، خصائص التشريع اإلسالم  ص (5)
 ، يف املقاالت افوىل1املوافقات ج  (6)
 25املرجع السابق ص (7)
 32املرجع السابق ص (8)
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 وفطرياااً وإنسااانياً هكااذا ااناات خصيصااة الشاامول بهبعادهااا املصتلفااة موضااوعاً    
وماا يتفاار  عناها ماان التاوازن بااني املاادة والااروح ها  املشااكلة اإلنسااانية       ومكاناااً وزمانااً 

املادية الظاهرة للعق  وجوهريتاه الايت   فهو ي ص  الفارق بني  ،(1)افساسية يف اإلسالم
 .(2)ه  صدو للملكات الباطنة

والتشريع السياس  اإلسالم  تنهق باه قايم علياا موضاوعية تكمان وراا صايغة       
 .(3)خلقية اإلرادة -منطقية العق –ونصوص وتعتمد على واز  الدين 

ناات ن ااإمااذا ي اااد الشاااطيب أنأل تصاارفات املكلفااني ترجااع إىل معنااى العبااادة و    
 .(4)منقسمة إىل عبادات ومعامالت

 
 أمهية الدين اإلسالمي يف الدار العربية

وإذا اانااات هكاااذا أمهياااة الااادين يف  يااااة الشاااعو  فااامن الااادين بعاماااة والااادين     
 اإلسالم  جاصة له دوره البارز يف  ياة افمة العربية.

ماة  وحتت يساها الدافتاة   مناو اف    ،فف  ر م احلضارة اإلسالمية و ضانتها
وتبلااور نشااولها واااان اإلسااالم الدرقااة الاايت صاادت عاان العروبااة ضااربات           ،العربيااة
وبمماان السايف اإلساالم      ،والقلعة اليت صانت ذخاائر تراثهاا وانا  ثقافتاها     ،أعدائها
رسالة مربأة من  ،رت رسالته يف العا شوانت ،ق من الغمد العرب  ذر قرن اإلسالماملنبق

 .ستعالا والشعوبيةالظلم واال
جااداح إفاإلسااالم هااو مصاادر القااوة الاايت أسااتند إليهااا شااعبنا العرباا  العظاايم يف 

جتاربه التارخيية وبناا ثقافته اإلنسانية واان املسجد اجلامعة احلضارية اليت أبدعت 
واحلصاان الااذ  ختاارج منااه  ااو  املناضاالني يف وجااه أشااكال الغاا و        ،روائااع ماادنيتنا 
 واالستعمار .

واساكت   ،وأدت لاه الادَين   ،وأوفت له افمانة ،م العهدولقد  فظت أمتنا لوسال
للعلمانياااة  خالفااااً–رافضاااة  ،يااا ين هويتاااها ومفرقهاااا  باااه يف أ لاااك الظاااروف تاجااااً  

                                                           
 41املرجع السابق ص (1)
 94املرجع السابق ص (2)
 .98املرجع السابق ص  (3)
 .116ص املرجع السابق (4)
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لقاايم مقاومااة أيااة منظومااة  تميااة ال تصاابو هنااي ا     ،معاناادة -الكاريكاتوريااة يف ترايااا 
 ا النووية.اإلسالمية يف نواهت

وهاذا   ،لضام  والوجادان اجلمعا  العربا     لقد جتذر اإلسالم وترسخ يف أعمااق ا 
اما  دا الداتور حممد  ،ما  دا بعضهم للقول بهن اإلنسان العرب  متدين عرب التاريخ

عمارة لوصاف احلضاارة العربياة اإلساالمية بههناا تنطاو  يف ثناياهاا علاى اإل سااس          
 لل ضااارة الغربيااة الاايت درساات العلااوم  قااوالً     العميااق بوجااود القااوة اخلالقااة خالفاااً   

 .(1)مستقلة عن تلك القوة اخلالقة
باا  امتاادت لتصاانع دسااتورنا   ،هااذه العالقااة باإلسااالم   تكاان  اارد وضااع إماا   

 .(2)اخللق  واجلما  والذوق  واملنطق  والعمل 
هااذا الاادور امااام لوسااالم جنااد جااذوره اتااد يف الوجاادان الشااعيب  يااث الاادا   

وهذا ما  دا بعضهم لل ديث عن  (3)،ةاإلسالم  هو املص ون النفس  للجماه  العربي
وتتم اور   ،وعان ثقافاة عربياة شاعبية تتجاذر      (4)،هوية متمي ة باإلسالم مذه اجلماه 

الشااعب   أهااازيي ااول قاايم اإلسااالم ومنطقااه العااام ونظرتااه إىل الوجااود ماان خااالل         
 وقصصه ورموزه وأزجاله.

ماه  العربياة  ستاذ الفض  شلق عن السر الكب  وراا التفاف اجلهكذا اشف اف
للمشرو  احلضار  التارخي  اإلسالم    ول عبد الناصر فهنا فهمت الو دة امتداداً
 التوأم للمشرو  العمران  احلضار  العرب .

وعلااى هااذا افساااس رفااق بعضااهم الكااالم علااى مقولااة التوافااق بااني العروبااة          
حباجة إىل     وبذلك فليسا ،وا دً واإلسالم لسبب بسيط وهو أهنما يشكالن أقنوماً

 تلفيق  مصطنع وغريب يقت م ويق م احللول على طبائع افشياا.

                                                           
 ، مداخلة د. غمارة.1، 984اموية والدا   موعة م لفني، ب وت، دار الكلمة للنشر عام (1)
مالااك باان بااينأل شاارو  النهضااة، تر ااة عماار ااماا  مسااقاو  وعبااد الصاابور شاااهني، دار الفكاار،   (2)

 123، ص969، 3ب وت،  
، 988، 1عربا  للطباعاة والنشار     ، املراا  الققاايف ال  1د.  سن  نفا أل مان العقيادة إىل القاورة،ج     (3)

 .7ص
لعاام   28برهان غليونأل اإلسالم وأزمة عالقات السلطة اإلجتماعية،  لة املساتقب  العربا  عادد     (4)

 .28ص 989



99 

الغاار  تهاااد لنااا أن واااد هااذا    -وإذا تلمساانا املشاارو  النقاايق للعاادو التااارخي   
هكذا أعلان روالن دوماا وزيار     ،رتبا  بني العروبة واإلسالماملشرو  انصب على فك اال
وأن ماا   ،أن العاا  العربا  وهام    -اللندنياة ومعه  لة التام  -خارجية فرنسا افسبق 

سياسااة ديغاول الاايت دللاات علاى أن هااذا العااا  هاو حمااور سياسااة     هاو أاقاار مناه ومهاااً  
 .(1)املستقب 

 اول قطايب    مت لقااً  وعلى الرغم من ا  ذلك فقد بق  الضم  العربا  متمساكاً  
ماع صاالبة   وحنن نسامع عان تكتا  علماان  ها  باملقارناة        ،العروبة واإلسالم ،وجودنا

 .(2) ول اإلسالم والعروبة وعمق التكت  اجلماه   الذ  بق  متجذراً
أال وهاا   ، ياتنااا وهكااذا يااتكلم املطااران جااورج خضاار عاان  ضااارة وا اادة الاا   

 .(3)احلضارة العربية اإلسالمية اليت ننتم  إليها
وقريااب ماان ذلااك قااول املفكاار أمااني تلااةأل اااهن اإلسااالم إسااالمان وا ااد بالاادين   

هتااداا امساالمون  ااني يكااون اإلسااالم   يعاااًواهمنااا العاار    ،بالقوميااة واللغااة ووا ااد
 .(4)بلغته والفاً مب مد اسكاً

وإذا علمنااا أن احلضااار  ي سااس السياساا  أدرانااا الاادور الااذ  تلعبااه احلضااارة   
أال وه  الظاهرة السياسية ويف ذلك  ،العربية اإلسالمية يف أعمق مسهلة اس  ياتنا

وأفصا ت   ،وقد استجمعت قواها العقلياة  ،النأل الدولة  ضارة بهسرهايقول رمون بو
 .(5)عن نفسها يف م سسة أو  موعة من امل سسات املتكاملة

والديانات الكربو ما زالات بالنسابة للشاعو  النامياة ذات فاعلياة ااربو للتهاذيب        
لشاعو   وإن زوال الدين مان هاذه ا   ،االجتماع  والتمدن وبناا الل م والتماسك الوطين

                                                           
 165عادد   5اإلسرائيل ،  لة املستقب  العربية السنة -برهان الدجان أل مستقب  الصرا  العرب  (1)

 .92عام
، 1989لعاام   128زمة السلطة االجتماعية،  لة املستقب  العرب ، عددبرهان غليونأل اإلسالم وأ (2)

 .5ص
 .18، ص1990لعام  2العدد 3 لة الناقد، السنة (3)
 .123، ص1989احلوار القوم  الديين، مرا  دراسات الو دة العربية، ب وت  (4)
 .301، ص 1،  1988اتابه افخالق والسياسة، تر ة، د.عادل العوا، دمشق دار طالس  (5)
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ودون أيااة أداة للتواصاا    ،وتراهااا دون أيااة مرجعيااة  ،م الققافيااة املرضااعة يعااين زوال اف
 (1)والتعاون والتماه  وتبادل العواطف والتقديرات املادية والرو ية

وستبقى  ،وما زالت الشرارة اآلمية فالبعد املتعا  للدين ج ا من تكوين اإلنسان
الشاار  البشاار  وتعليااة اإلنسااان وارتقائااه    تفجاار طاقااات اإلنسااان ماان أجاا  احلااق و   

وهاذا ماا    ،والقيم الرو ية ه  املوئ  الذ  ال ينضب لطاقات اإلنسان وقدراته ،ومسوه
عرب عنه الرا    ال عبد الناصر بقولهأل إن القيم الرو ية النابعة من افدياان قاادرة   

ات ال  ادود  وعلاى من اه طاقا    ،على هداية اإلنسان وعلاى إضاااة  ياتاه بناور اإلماان     
 ما.

باا  إن أساااس  ،وقولااهأل إن جااوهر افديااان ي اااد  ااق اإلنسااان يف احلياااة واحلريااة 
 (2)القوا  والعقا  يف الدين فرصة متكافتة لك  إنسان

هاذه افمهياة للادين تباادو واضا ة فيماا  اد  للاانظم الرببرياة احلديقاة القائمااة         
شاادااية إىل ت ايااد لاادول االوهكااذا فلاام ياا د إلغاااا الاادين يف ا ،علااى قتاا  الفاارد وافمااة

اماا ااان    ،قدراته العقلية والعلمية بعد أن حترر من سيطرة القوو الغيبية أو اخلرافية
إىل  ،وإمناا قااد إىل العكاس    ،وبعد أن زال عنه اخلوف أو الرهبة من القوة اإلمية ،يقال

 عتقااال اااب  او ااول النظااام السياساا  إىل معسااكر    ،قتاا  الااروح واخليااال واحلضااارة  
 (3)للجسم والروح معاً

وعلااى الاارغم ماان هااذه  افمهيااة لل ضااارة العربيااة اإلسااالمية اناااهق ورافعااة     
 ،وه  اليت اعتادت أن حت  لنا ا  إشاكالية  ،فقد حتولت إىل إشكالية ،ودينامو حلياتنا

اما نرو أاقار مان ن عاة عدائياة      ،وجند أاقر من مطيه سياسية اتطى باسم اإلسالم
 جودنا االجتماع .لته من لوح واإلز

با    ،وهذا اخلالف ال يدور  ول مسائ  بسيطة تتعلق بتهوي  اإلساالم أو تفسا ه  
يتعدو ذلك إىل مشاا  جذرية وشااقولية و امساة تتنااول تضااعيف  ياتناا الققافياة       

لتمتااد إىل االختيااار االجتماااع  افااارب  ااول أمنااا  اجملتمااع      ،والعقليااة واالجتماعيااة 
يف  فسار أن معاراناا النظرياة والعملياة جتاد ماا رايا ة أو مكاناًا        وهاذا ماا ي   ،واملستقب 

                                                           
 .43برهان غليونأل االسالم وأزمة عالقات السلطة االجتماعية، ص (1)
 .971 1امليقاقأل دار القلم، دار العلم،   (2)
 .43برهان غليونأل املرجع السابق، ص (3)
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 وهاذه املواقاف تادفعنا للقاول باهن اإلساالم والادين عموماًا         ،هذا الصرا   ول اإلسالم
نشغال املت ايد من عتقاد بهن هذا االاما تدفع لال ،أصبح موضع خالف وفرقة طائفية

 ،(1)جتماعيااةالم إىل السااا ة اال ااول اإلسااالم وباإلسااالم هااو التعااب  عاان عااودة اإلساا  
مناها تاهثر التفسا      ،وهنالك أسبا  عدة مذه املواقف االستتصالية والطمساية للادين  

وجاصة أفقها  ،eurobentrismeالقرب  التقدم  للدين مبيكانيكية املرا ية افوروبية 
 .(2)املاراسو  املتضمن أن الدين أفيون الشعو 

مااا ي اااد وجهااة نظاار     ماان الاادا  املاراساا   ختااار أصاا ا  هااذا املوقااف    لقااد ا
إن  ألايف نفسر تقمني مااراس للادين بقولاه    وإال ،معرفية منهجية جدليةإيديولوجية ال

 ،وهو  موعة معارفهم املوسوعية ،الدين عند الكق ين هو النظرية العامة مذا العا 
وقااع وم ،عتاا ازهم الرو اا  اوهااو موضااو    ،شااعبياً   يتصااذ شااكالً ذوهااو ماانطقهم الاا 

 .(3)إنه أفيون الشعو  ،منهجهم افخالق ووهو أداة قصاصهم  ،لاسهم
وقااد  ،"ال تقربااوا الصااالة"لقااد مااارس التيااار املاراسااو  يف وطننااا العرباا  منااهي  

الادين  "عباارة   نص الفاذ ملااراس و  جيادوا فياه إال    غق الطرف عن اا  ماا يف هاا الا    
 ."فيون الشعو أ

ذلاك الوصاف    ،نغماسا  لتياار التغارييب اإل  و سبنا التهايد علاى زياف وهشاشاة ا   
قااال املااذاورأل وقااد باادأ    ،الااذ  قدمااه املفكاار العرباا  الااداتور عصاامت ساايف الدولااة     

وترااه   فاساتبعد اإلساالم نظامااً    ،ستعمار القاهر يفرض نظامه على احلياة العربيةاال
 ،من جناده املسالمني   باطشاً وأقام له  ارساً ،شصصية للناس عقيدة ومناسك وأ واالً

 ،وترك له أن يغ  ما بالنااس مان خاالل اضاطرارهم إىل املالئماة باني  يااهتم اليومياة        
ثام اطاراد تلاك املالاماة خاالل زمان غا  قصا  ليصابح           ،وبني قواعد النظام املفاروض 
يغااذيها تيااار فكاار  ماان املشااايخ وافساااتذة واملعلمااني      داباااًآالنظااام تقاليااد وعااادات و 

وبااا ماان املوفاادين وعمااالا االسااتعمار ماان املبشاارين    والتالمااذه وخرجياا  جامعااات أور 
اتفاااا بااه مناسااك وعبااادات ويرشااون    واال لتربياار اسااتبعاد اإلسااالم نظاماااً   ،الوافاادين

                                                           
 ، والكالم فدونيس.85برهان غليونأل املرجع السابق، ص (1)
، 1996لعاام   210املساتقب  العربا  عادد    برهان زرياقأل  اول نظرياة عاماة تقدمياة للادين،  لاة         (2)

 .62ص
 .15، ص1989رفعت السيدأل االسالم السياس ، فضايا فكرية، الكتا  القامن  (3)
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وهاذا ماا أدو إىل الشاعور املساتقر باالنتمااا       ،الشعب املتصلف بهوهام التقدم افوروبا  
نظاام الفاارد  الليااربا   إىل احلضاارة الغربيااة القاعادة النفسااية الالزمااة لنماو الااوالا لل   

 الرأمسا  على  سا  الوالا للنظام اإلسالم .
با    ،ضاد الادين عاماة واإلساالم خاصاة      ،وهبذا الت دياد   تعاد العلمانياة دعاوة    
فه  نقيق للتكاوين القاوم  اجلمااع      ،أصب ت ذات مضمون فرد  ليربا  رأمسا 

 .(1)ة يف جوهرهايسالميف جوهره ونقق لل ضارة العربية اإل
طبقااة التفاات  ااول املسااتعمر يف ع لتااه  -والكااالم لساايف الدولااة -نشااهت -وبااذا

لتاا د  بالنيابااة عنااه وحلسااابه نقااق      ،واسااتعالئه علااى الشااعب وا تقااار للجماااه     
ثااام يرضاااى  ،فيقبااا  ،بنااااا شصصاااية اإلنساااان العربااا  ليساااكت احلضاااارة العربياااة يف

درجات التصريااب والتغريااب لاا سااتعمار يف الااوطن العرباا  اجملاا أ تبعاااً بالتعاااي  مااع اال
 .(2)وتهث مها يف إضعاف هيك  شصصيته

والس ال املطروح هوأل ه  ختلت أمة عرب التااريخ عان قيمهاا و قهاا يف االجتاهاد      
وهاا  ماان مصاال ة احلياااة اإلنسااانية أن تتصلااى أمتنااا عاان    ،والرليااة والتااذوق والااتفك  

واإلنسانية بعطائها اخلاص أم عليها أن تشجعها على إثراا احلياة الدولية  ،شصصيتها
با  أعااد توظياف معطياات الققافاة       ،واإلساالم   يفعا  ذلاك    ،وعبقريتها الذاتية الفذة

 .(3)جتاهات جديدةاوتوجيهها يف  ،العربية
أن جتد على الضفة النقيق تيار احلشوية اإلسالمية اإلنكماش    سف أيضاًوامل

علاى  ياتناا بادل أن     م يصبح عبتاًفمذا باإلسال ،الذ  يشد اإلسالم إىل اهوف املاض 
 يكون عام  تقدم وانطالق.

يقول الرا    ال عبد الناصار يف وصاف هاا التياارأل لقاد اانات  ياع افدياان         
 ،لكن الرجعية اليت أرادت ا تكار خ ات افرض لصاحلها و دها ،ذات رسالة تقدمية
ارض ماع رو اه   سد مطامعها بالادين ورا ات تلاتمس فياه ماا يتعا      أقدمت على جرمة 

لكا  توقاف تياار التقادم... إن جاوهر الرسااالت الدينياة ال يتصاادم ماع  قاائق            ،ذاهتا
وإمنا ينتي التصادم يف بعق الظروف من حماوالت الرجعية أن تساتغ  الادين    ،احلياة

                                                           
 428املرجع ا لسابق، ص (1)
 429املرجع السابق، ص  (2)
 40مقال الداتور غليون، السالف ذاره ص (3)
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تتصاادم ماع  كمتاه     ،وذلاك بافتعاال تفسا ات لاه     ،ضد طبيعته ورو ه لعرقلاة التقادم  
 .(1)مية الساميةاف

دون أن يفهمااوا أن أمهيااة الاادين أن  د فهاام هاا الا ضاارورة فاارض الاادين قسااراًلقاا
فالدين نشهنه يف ذلك شهن  ،واستجابة حلراة احلياة واجملتمع  تماعياًا يكون اختياراً

 وإن أاقار امللا  صادقاً    ،م للعالقاات االجتماعياة  قوانني جيب أن يتوافق مع منط مالئا ال
وعلاى   ،عندما ال ترتبط مبباد  اجملتمع ،عواقبم الص وبة بهوخوقداسة رمبا تكون م

قاد تقاادن بنتاائي ممتااازة عنادما تسااتنبط بطريقاة جتعلااها      العكاس فامللاا  افاقار زيفاااً  
 .(2)مرتبطة هبذه املباد 

ب  اا  ماا    ،فهذا أمر مست ي  ،وهذا ال يعين إلغاا اجلدل داخ  اإلسالم أو  وله
 قيق   ول  ريتية والقنصية إىل جدل و واهتامية والتج نبتغيه أن تت ول املواقف اال
 واملسااهلة أوالً ،وبطر هااا الت ااديث والتقاادم احلضااار   ،املسااائ  الاايت يطر هااا الاادين 

وذلاك   ،إعادة موضعة اإلساالم يف  ياتناا وترتيباه يف منظوماة ثقافتناا وهويتناا       وأخ اً
باااد  الاايت ثاام إعااادة تفساا ها وترتيااب القاايم وامل ،يااه ومضااامينهبت ديااد معانيااه مرام
ثم  ،وهذا ال حيقق جدواه إال إذا اعدفنا بدااة له بدوره ومكانته ،تشك   قيقته الكربو

وسااعدنا اا  فعالياة أخارو أن تتفاعا        ،ب  سااعدناه  ،جعلناه يطمتن إىل وجوده ودوره
ومن غ  املعقول احلديث عان منظوماة عقلياة أو عقائدياة      ،مكاناهتاإوتفجر طاقاهتا و

 ،ومظهار ذلاك التوظياف االجتمااع  للادين      ،الناس إىل مناطها وغاياهتاا  إذا أطمهن إال
وتفجاا  اإلمكانااات يف املنظومااة العقائديااة الاايت      ،وذلااك بت ديااد افهااداف اجلدياادة   

 .(3)تضاف إىل إمكانات أخرو موجودة أو قائمة
ويف هذا الصدد علينا أن ال ننظر إىل اإلسالم ا اد  عارض أو موقف طار  أو 

باا  علينااا أن ناادرك أدراك    ،ةسااية أو موقااف فلسااف  أو إيااديولوجيا م قتاا    راااة سيا
شاكاليتنا  اول الادين مرتبطاة أو     إاليقني أننا ال نستطيع اخلروج مان املاهزق إذا بقيات    

أو إذا  ،قائمااة علااى أفكااار سااريعة أو مرتبطااة باادوافع وقتيااة سياسااية أو غاا  سياسااية 
                                                           

 امليقاق، املرجع السابق (1)
 223رفة، تهليف  موعة من الكتا ، تر ة عل  سيد الصاياد ، عادد   نظرية الققافة، عا  املع (2)

 199، ص1997لعام
 43برهان غليونأل املرجع السابق، ص (3)
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ف من الدولة أو من رجال الدين أو من بقيت قائمة على املصاوف والرياا والغ  واخلو
 رجال اجلمهور.

وماذا جياب    ،إن القيم اإلسالمية تتماهى مع هويتنا التارخيية وضم نا اجلمعا  
إلشكالية املص ية متجاوزين أفكارنا اجملتا أة و ساساياتنا الشصصاية    أن نواجه هذه ا

أن نطارح املشاكلة يف   وآلية ذلك  ،ورليتنا املصل ية الضيفة اليت ختف   قيقة القضية
 واخلروج منها مبوقف جذر  مو اد ومنطقا  ومنساجم وصاوالً     ،اليتها واافة أبعادها

 إىل اإل ا  الوطين الذ  هو أساس لك  تقدم وانطالق.
وذلك باحلفر يف  ،وللوصول إىل ذلك ال بد من طرح املسهلة امسهلة معرفية أوال

 ااول اإلسااالم ودوافعهااا وآفاقهااا    تربااة ضاام نا الشااعيب ملعرفااة  قيقااة هااذه املعرفااة   
ال سايما أناه ال مكان     ،حنراف هباا اال أو ،ن القاهتااوالرهانات املصتلفة  وما وفاطر 

 ،معرفاة  ،الوصول إىل القدرة إىل مان خاالل املعرفاة علاى قاعادة وتداعياةأل استشاراف       
 قدرة.

تاها  فساسايات افماة ووجه   مطابقااً  وتوضيح ذلك أن رلية ساليمة لنماور ووعيااً   
هذه افمور تقتض  منا  ،ومستقبلها ورسالتها وموقعها يف احلياة وأصدقائها وأعدائها

إعااادة النظاار يف اااق  ماان املفاااهيم مقاا  العلاام والعقاا  والعلمانيااة واملواطنااة واحلداثااة    
ولك باحلفر يف افعمااق للوصاول إىل جاذورها     ،واحلضارة واحلقوق واحلريات العامة

مباا   ادراتنا واإل اطة مبجما  ظروفناا دون أن حناشا  أ اداً    وفهم انهها على ضوا مب
صايغت علاى   سالميني الذين عليهم أن يعيدوا النظر مبنظومات القيم الايت  يف ذلك اإل
تار ماا    ،ومن غ  املعقول اعتبار هاذه املفااهيم مقاوالت ثابتاة     ،ر الوسيطضوا العص

 .وسجداً راعاً
زمااة الققافااة العربيااة املعاصاارة  علااى هااذا افساااس ي اااد الااداتور  ساان  نفاا  أ 

 ،وحنان نعاي  يف واقاع ام ماة     ،نتصاار أن من مظاهر ذلك أننا نفكر بققافاة اال  م اداً
 اتالل والقهار والتج ئاة    نتصور العا  بعقلية خ  أمة أخرجت للناس وتعي  واقاع اال 

 ومااا تفكاار فيااه   ،امااا تتعلمااه وتعلمااه شاا    ،غاادا والتبعيااة والتصلااف والالمباااالة واال 
 ،ونكفاار الفاارق الضااالة ،ومااا زلنااا منااارس عقائااد الفرقااة الناجيااة ،آخاار اوتعيشااه شاا 
مااا زالاات برا نااا الدينيااة تقااوم علااى   ،صاا  املعارضااةولوجيااة الساالطة ونقينتمقاا  إيد

ناادرس فقااه الغنيمااة وفقااه العبيااد   ،اإلميااات والغيبيااات دون اإلنسااانيات واملشاااهدات 
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والعاا  قاد تغا  فاال غناائم يف احلار  وال        ،داتوفقه افمة وفقه النسااا وفقهاه العباا   
مااارأة يف اوال فااارق باااني ماااواطن وآخااار يف عقيااادة أو باااني رجااا  و   ،عبياااد يف اجملتماااع

ضاافاف النياا  بالسااودان   املواطنااة... ومااا زالاات الفاارق الصااوفية تناااج  وتبتااه  علااى   
لتشاريع  وماا زلناا يف ا   ،ة إىل زراعة وشق الطرق لنق  الفوااه املتساقطةوافرض حباج

و ضارت يف وعيناا    ،واملصال ة أسااس التشاريع    ،نعط  افولوياة للانص علاى املصال ة    
يف  اني غابات يف وعيناا     ،العلوم النقلياة اماا ورثناهاا دون أن حنوماا إىل علاوم عقلياة      

ومن ثم غابت  تى احلس التجرييب و تى الاذهين   ،العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية
 .(1)ستدال واال

أبيق  خط  حتوي  اإلسالم إىل املسهلة الفلسفية املسماة ذات القرنني.أنه فمر 
أ  التعاااون مااع  ياتنااا علااى أساااس منطااني متعارضااني مهااا إمااا احلاجااات     ،أو أسااود

وبالطبع فتجااوز هاذه اإلشاكالية يكاون بالتوصا  إىل تساوية جتعا          ،الرو ية أو املادية
وسيلة لبنااا الاذات والشصصاية والعربياة     التعاون بني اإلسالم وبني التفك  التارخي  ا

لايس فقاط    ،جتمااع  عربا  تتبلاور فياه اا  ذات     ابدل تدم ها من خالل خلق فضااا  
علاى قاعادة د  ال هاور     ،على أساس  ق ا  إنسان بافمن والوجاود با  باافمن والنماو    

 تتفتح ولنتبار قال تعاىلأل فليتنافس املتنافسون.
تنا املذهبية أو الفكرية أن اجملتماع العربا  لان    علينا أن ندرك مهما اانت اعتقادا

ساتقراره ضاد   ايستطيع يف املنظور القريب أو البعيد أن يانجح يف بنااا نفساه وحتقياق     
وباملقاباا  فماان غاا  املمكاان واملتوقااع أن نقااوم هبااذه املهمااة دون أن    ،اإلسااالم أو خارجااه

تناا مان العلاوم العربياة     وناتعلم نهخاذ مناها اا  ماا ورد      ،ننفتح على  راة الواقع والعا 
القروسطية مولني وجوهنا عن ا  ما أجن تاه البشارية يف هاذا العصار مان مكتسابات       

ب   ،والقول بغ  ذلك لن ي د  إىل تدعيم اإلسالم ،مادية نظرية أو فكرية أو اجتماعية
 .(2)دفعه إىل الداجع والتقهقر

وهاذا املشارو     ،عربا  إن معاصرتنا ال تت قق إال باملشرو  احلضار  العمرانا  ال 
والقول بغا    ،ال يربح جيتاح لساعة تلو افخرو الكق  من املشرو  احلضار  اإلسالم 

رجتت على نفساها يف اهاف الاذات الباهات     اذلك يعين أن احلضارة العربية اإلسالمية 
                                                           

 22، ص1998، 1اتابه يف الققافة السياسية، منشورات دار عالا الدين، دمشق،   (1)
 45برهان غليونأل املرجع السابق، ص (2)
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ومان هناا ناذار ماا قالاه الرا ا  عباد الناصارأل إن الطاقاات الرو ياة والايت             ،الظالم 
شعو  من مقلها العليا النابعة من افديان السماوية ومن تراثهاا احلضاار    تستمدها ال

 قادرة على صنع املعج ات.
إن الطاقااات الرو يااة للشااعو  تسااتطيع أن ااانح آمامااا الكااربو أعظاام القااوو        

اما أهنا تسال ها بفارو  مان الصارب والشاجاعة تواجاه هباا  ياع اال تمااالت           ،الدافعة
 .(1)والعقبات وتعرب هبا فتلف املصاعب

وهبااذا املعناااى تصااابح الااادائرة اإلسااالمية الظهااا  اجليوسياسااا  واجليوتاااارخي    
ه  يف اآلن نفسه املتنفس احلضار  اليت اتاح مناه   ،واجليوإقتصاد  للدائرة العربية

رتباا  باني   وهاذا اال  ،والعملقة والتجوهر وينفخ فيها اجلدة ،ما جيدد شبا   ضارتنا
احلضااار  اإلسااالم  التااارخي  افااارب م سااس علااى التاااريخ   املشاارو  العرباا  واجلااذر

وعلاااى ذااااارة  عياااة مشاااداة تشااادنا إىل املشااارو  احلضاااار  العمرانااا        ،املشااادك
 وجتعلنا نرو افم  والرجاا والقوة يف هذا املشرو . ،اإلعالم  العامل 

خ وبالتا  فمن أ  مشرو  حتديق  إهناائ  يانف   ،إن اإلسالم ج ا من نسيي  ياتنا
إمنااا جيااب أن يعااانق ويتناااول اافااة أراااان  ،بنااا الااروح وجياادد الاادماا والنساا  يف قيمنااا

 .(2)وجودنا ومقوماتنا مبا يف ذلك اإلسالم الذ  يتموضع يف اجلوهر من هويتنا
واسااات الة هاااذا  ،هكااذا ي ااااد الاااداتور  ساان صاااعب أمهياااة الت ااديث القيمااا    

ذلاك فن اإلصاالح    ،دياد الاديين  الت ديث وما يتصا  باه مان حتاديث إمناائ  دون التج     
هتماماه مان   االديين فوروبا الذ   رر الغر  من سلطة الكنيسة وساعد علاى حتويا    

وصاور لاه اجملاد الادنيو  والقاروة الشصصاية        ،املشاا  افخروية إىل املشاغ  الدنيوياة 
 (3)ختيار اأ لونسان.ااصورة من صور 

هتاا اإلمنائياة مان خاالل     رققات ثو واملقال القاان  الاذ  هاو هنضاة الياباان  ياث        
 .(4)التقاليد البوذية اخللقية اليت   تكن تقاليد الهوتية أو االمية

                                                           
 224و223، ص1970لم، دار العلم، ب وت، فلسفة القورة وامليقاق، دار الق (1)
 47،ص1988فهم  امويد أل أزمة الوع  الديين، صنعاا، دار احلكمة،  (2)
 83، ص1969، 1حتديث العق  العرب ، ب وت، دار العلم للماليني،   (3)
 84املرجع السابق، ص (4)
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لقد رباط الاداتور صاعب تقادمنا مبراجعاة هادئاة للمقاوالت اإلنساانية احلراياة          
وذلاك بتعادي  السا  يف طرياق      ،واإلبداعية والتجار  الفكرياة والتارخيياة يف اإلساالم   

 (1)ون أن نفقد ذاتناالت ضر احلديث بد
وماااادام الاااو   يف اإلساااالم مصااادر احلقيقاااة فالت اااديث يتطلاااب مناااا جتدياااد   

وال  ،ال عشاوائياً  وال بد أن يكون ها التجديد منهجيهاً ،مفهومنا للكتا  وللكلمة اإلمية
بد أن تستند منهجيته إىل مبدأ ذات  أسالم  ال إىل املباد  املنهجية احلراية احلديقة 

 .(2)جتهاد يف اإلسالم هو مبدأ احلراةسيما أن اال ال ،و دها
ذلك أن اإلسالم اانادفا  تاارخي  جدياد أو اقاوة تارخيياة خالقاة ارتابط باالقوة         

إذ بقاا  اإلسااالم ينمااو ويتسااع ويتقاادم مااا   ،الفرياادة الاايت  راتااهأل قااوة الكلمااة اخلالقااة
جاز القرآن الكاريم  وإن إعجاز الكلمة اخلالقة هو إع ،دامت الكلمة اإلمية المة خالقة

 .(3)وإعجاز اإلسالم احلقيق 
واا  ماا عادا اأ     ،وافمر اإلم  باحلراة هو افمر الو يد القابات الاذ  ال ياتغ    

 .(4)وهكذا أطلق فيلسوف احلراة هيج  على القرآن تسمية اتا  احلراة ،فهو متغ 
واملصا    ، اد واإلنساان وا  ،والروح وا ادة ،يف اإلسالم اأ وا د واحلقيقة وا دة

وباذلك يت اتم تعادد     ،ومساالكه يف الكاون متشاعبة    ،ولكن طرق اإلنسان متعاددة  ،وا د
 .(5)لل قيقة افخ ة الوا دة مناهي املعرفة نشداناً

لقااد فااتح تعاادد مناااهي املعرفااة وطرقهااا لوسااالم آفاااق التفاعاا  والت اااور مااع أديااان       
ق التكاشاف ماع التصاوف املسااي      ففاتح لاه الطريااق اإلماام  أفا     ،العصار الوسايط وثقافتاه   

وفتح له الطريق العقالنا  أفاق التواصا  ماع الفلسافة اليونانياة        ،فالطون  اجلديداال قوالشر
وفاتح لاه    ،ة آفااق التباادل ماع علاوم اليوناان     ظوفتح له الطريق املال  ،ومع الرياضيات امندية

 طريق التذوق اجلما  أفق التفاع  مع آدا  البالد اليت فت وها.

                                                           
 86املرجع السابق، ص (1)
 86املرجع السابق، ص (2)
 87املرجع السابق، ص (3)
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ومكننااا أن نعااانق يف  (1)للتجديااد الااديين اتور  ساان  نفاا  مشااروعاًدويطاارح الاا
مان ذلاك قولاه باهن الشاهادة ال تعاين فقاط الاتلفظ          ،هذه الرقعة الضيقة بعق افمقلاة 

باا  تعااين الشااهادة علااى     "عبااده ورسااوله  أشااهد أن ال إلااه إال اأ وأن حممااداً  "بعبااارة 
ثام حماولاة إلغااا هاذه      ،واقاع ومقتضاى الفكار   وذلك ببيان املسافة بني نظاام ال  ،العصر

وهاا  الشااهادة   ،فتت قااق الشااهادة  ، تااى بااالنفس  ااملسااافة يف ساابي  ذلااك بكاا  شاا    
فالشاهد والشهيد االمهاا موقاف    ،بعد أن اان شاهداً العملية ويصبح اإلنسان شهيداً

النظرياة  با  الشاهادة    ،عن افلوهية والنبوة لفظياً ليست الشهادتان إذن إعالناً ،شهادة
 .(2)والشهادة العملية على قضايا العصر و واد  التاريخ

وا اد باانص   اواأ وافماة وجهاان لشا     ،تو ياد قاول وتو ياد عماا     ،والتو ياد نوعاان  
...علااى هااذا افساااس (3)قااال تعاااىلأل إن هااذه أمااتكم أمااة وا اادة وأنااا ربكاام فاعباادون  ،القاارآن

الادفا  عان اأ عناد القادماا وانتصاروا يف       فالدفا  عن افمة دفا  عن اأ، ومن ثم فمذا  
وأهنكهاا الضايا  وتوالات     ،فمننا ندافع عن افمة اليت اعداهاا التعصاب   ،للتن يه قضيتهم إثباتاً
قاد   ،وانتاهبا العجا  وعمهاا القعاود وإذا ااان القادماا يف دفااعهم عان التو ياد         ،عليها ام ائم

و ققااوا النظاار   ،وا يف الفكاار والشااريعة و اارروا الوجاادان البشاار  فانتصاار   ،فت ااوا البلاادان 
فعلينا أن ندعو افمة إىل اجلهاد وإىل حترير البلدان واساتعادة افرض املغتصابة عان     ،والعم 

 طريق تفج  التو يد لطاقات املسلمني وعودهتم إىل افرض...
فمنناا الياوم نادافع     أ فنه اان مظاان اخلطار وامجاوم،   وإذا دافع افقدمون عن ا

وهاو الاذ  يف الساماا     ،فاأ إله الساموات وافرض  ،رض املستهدفة رقعة وثروةعن اف
 له.إإله ويف افرض 

صول اإلسالم. ب  أوهذا افص  من  ،تلك الفريضة الغائبة ،والتو يد فتح وجهاد
 ،وا تلت أراضيهم ،وهكذا استبي ت  رمات املسلمني ،وعقيدته افوىل باسم التو يد

وبالتاا  فامذا ااان     ،واساتبي ت نساالهم وأطفاامم    ،كت أعراضهمانته ،وهنبت ثرواهتم

                                                           
نقصد من ذلك اتابه من العقيدة إىل القاورة د.  سان  نفا  ) ساة أجا اا(، با وت، دار التناوير         (1)

 1988، 1للطباعة والنشر،  
 30و 18اتابه من العقيدة إىل القورة، ص  (2)
 30من العقيدة إىل القورة، ص (3)
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باساام افرض  فعلينااا أن نباادأها أيضاااً ،القاادماا قاادموا مقاادماهتم اإلمانيااة باساام اأ
 .(1)احملتلة يف مواجهة احملت  فراض  املسلمني
رتقاائ  الصاعود    عراجا  اال إىل املذهب امل ويف نظرنا إن اإلسالم ينتم  أخالقياً

وهاذا هاو عاني     ،للصا   ماع الشار وحتقيقااً    ائم على الكدح واملكابدة والتوتر صاراعاً الق
فهو بالنه  عملياة تصا يح وإعاادة افماور إىل      ،مبدأ افمر باملعروف والنه  عن املنكر

 effortماااا أطلاااق علياااه الاااداتور دراز جهاااد املدافعاااة ومقارعاااة الباطااا     أو،نصااااهبا

eliminitoire،   وتر و ااوار للبنااااتا عملياة خلااق مساتمرة وجهااد م  وها  يف اآلن نفسااه- 
effort creatriceاجلهد اخلالق 

(2) 
 -واآليااات القرآنيااة اااق ة  ااول هااذا اجلهااد اخلااالق البااان أل فااال أقاات م العقبااة    

 السابقون السابقون. ،يسارعون يف اخل ات -سارعوا إىل مغفرة من ربكم
يف أاقر مان آياة    فلسفياً أساساًخداق  اإلهناض  التقدم  د مذا املنهي اإلب  جن

ستصالف وعمران افرض والنضال ضد من ذلك ما يتعلق مبل مة اال ،من آيات القرآن
كااة بساابب ئوفضااله علااى املال ،ااا  ذلااك تكااريم لونسااان ،الباطاا  إىل أن تقااوم الساااعة

 عمله وفنه سيقود مل مة التطور من خالل مقارعة الباط .
لكاان لاايس ماارد ذلااك إىل  ،ة وارتداديااة وقنوطااةائسااحناان ال ننكاار وجااود مناااهي ي

القتا  اجلمااع  الاذ      -ب  مرد ذلك إىل الكاوار  التارخيياة   ،الفكر اإلسالم  يف ذاته
وهكااذا فاان ن ال نعاادم وجااود تقاادم     ،بداد والطغيااانتساا اا  بتارخينااا إضااافة إىل اال  

 .(3)بفكرة العناية اإلمية لدو  يع الفالسفة املسلمني اسمولوج  متمقالً
ومكن القول أن أهم من تكلام عان هاذا التقادم الكومسولاوج  )الكاون ( هاو أباو         

ه( يقول املذاورأل ولع  الدور بعاد الادور   371سليمان املنطق  السب ستان  )تويف عام 
فالعاا  منساااق إىل   ،والكاور بعاد الكااور ينشاتان هااذا الاذ  يتمنااه لقااوم يكوناون بعاادنا      

 .(4)الكمال مشتاق إىل اجلمال

                                                           
 30لقورة، صمن العقيدة إىل ا (1)
 24د. فهم  جدعانأل أسس التقدم، ص (2)
 43د. فهم  جدعانأل أسس التقدم، ص (3)
أورد هااذا الاانص أبو يااان التو يااد  يف املقايسااات، حتقيااق حممااد توفيااق  ساان، بغااداد، مطبعااة    (4)

 329، ص1970االرشاد 
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مر نفسه بالنسبة جلابر بن  ياان الاذ  أمان بتقادم رو ا  مساتمر يف عاا         واف
 .(1)جتماع اإلنسان الفرد  أو اال

رتقاااا اولقااد دافااع الااراز  والكنااد  والفاااراب  واباان سااينا ومسااكويه عاان فكاارة      
اإلنسااان ماان مرتبااة احلياااة البهيميااة إىل مراتااب احلياااة العليااا القائمااة علااى فضااائ       

 .(2)اإلنسان احلكيم
 .(3)بالفع  ويعتقد بعق اإلمساعيلية أن اإلنسان ملك بالقوة ويستطيع أن يصبح ملكاً

وبصورة خاصاة عناد ابان خلادون      ،وعلينا أن ال ننسى نظرية التطور عند أخوان الصفا
وأخار   ،فهو ي اد أن آخار أفاق املعاادن متصا  باهول أفاق النباات        ،اليت ه  اونية اومسولوجية

 وأخر أفق احليوان متص  بهول أفق اإلنسان. ،أفق احليوان أفق النبات متص  بهول
وهااذه احلقيقااة مااا تفتااه أن تناادرج يف  ،و قيقااة افماار أن الااو   هااو احلقيقااة املطلقااة

وباني   ،وتبقاى هنالاك هوياة باني اإلساالم احلقيقاة الاو          ،التاريخ عرب حتققات ال  صر ما
 وسايظ  اإلنساان باساتمرار متاوتراً     ،اامالً وراًعب وهذه اموة لن تعرب أبداً ،اإلسالم يف التاريخ

نبقاااق لل قيقااة يف وهااذا اال ،لكنااه ال يسااتطيع القاابق عليهااا  ،يقااد  ماان احلقيقااة  مت رااااً
وإن   يكان   ،اجملتهاد فياه مان النباوة     ألهو قبس من النباوة اماا قاال الشااطيب     ،صدر اإلنسان

للانيب   ساوف املتصا  الواصا  قرينااً    وهاذا هاو رأ  الفالسافة املسالمني الاذين يارون الفيل       نبياً
 شراقيون.وهو عني ما أاده املتصوفة والفالسفة اف ،نفسه

 

 (4)م العربيكأساس من أسس التقدواإلصالح الديين 
 قيقة ساطعة االشمس وحنن حباجة إىل عر  يتكلمون عان الهاوت العما  وال    

اإلسالم وال هوت هوت الت رر وال هوت النهضة وال هوت املعاصرة وال هوت العروبة و
والهاااوت الااادائرة  ،والهاااوت الشااار  البشااار   ،التجااادد احلضاااار  والهاااوت العدالاااة 

والهاوت   ، و الققاايف غا والهوت ال،ستعماروالهوت مقاومة اال ،احلضارية لنمة العربية
ويف مطلع ا  ذلك الهوت الو دة العربية  ،والهوت فلسطني ،التطبيع والهوت القدس

 لتارخي  واالجتماع  له.واحلام  ا ،تاج اإلسالم

                                                           
 189عبد الرلن البدو أل من تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم، ص (1)
 45انأل أسس التقدم، صد. فهم  جدع (2)
 45د. فهم  جدعانأل اسس التقدم، ص (3)
 وما بعدها 41فهم  امويد أل أزمة الوع  الديين، املرجع السابق ص (4)
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و قيقااة افماار فهيااة هنضااة  قيقيااة ال مكاان أن تاا ت  أالااها إال باسااتوائها علااى    
مشااارو   ضاااار  مساااتق  يرتكااا  علاااى الااادعائم افساساااية للمجتماااع الااايت تشاااك       

فاحلضاارة الغربياة ماا زالات      ،وتتص  بينابيعه وجذوره التارخيياة الكاربو   ،خصوصيته
القااانون الرومااان  يف  ،املسااي ية الكاثولوايااة يف افخااالق موصااولة بينابيعهااا القالثااةأل  

 غريقية يف الفكر والفن.التقاليد اإل ،احلقوق والسياسة
 ياااااث للهندواياااااة والبوذياااااة    ،ااااااذلك احلاااااال يف امناااااد والياباااااان والصاااااني    

 (1)والكونفوشيوسية دورها يف مشرو  ا  منطقة
الت رر ف د قسيس  با و هاو   ويف أمريكا الالتينية صدر اتا  موسوم بعنوان الهوت 

وفيااه يعلاان أن اخلااالص ال يكااون بااالت رر ماان اخلطيتااة فقااط باا  بااالت رر           ،اف  اااوت ز
يااربط اخلااالص الااديين   نضااالياً وهكااذا أسااس اف  املااذاور تياااراً   ،قتصاااد السياساا  واال

 .(2)باإلمان والعم  السياس  مبلكوت اأ وبناا العا  ،حبراة حترر اإلنسان
ضوا ذلك يقول املذاورأل إن احملبة اإلجنيلية تفرض على الكنيسة اإلحنياز وعلى 

 .(3)إىل جانب الت رر من  يع ضرو  االضطهاد
والهاوت افما  وأبارز الهاوت      ،وقب  اوت ز اتب بعق القسس عن الهوت العم 

هاذه  صاور  والفيلساوف روجياه غاارود      (4)ثم توجت املسا ة بالهاوت الت ارر    ،التنمية
يف اتابااه  ااوار احلضااارات بههنااا )انقااال  الهااوت ( وخالصااة القااولأل لاايس        الاادعوة

 ،باا  أن حناادق يف الواقااع   ،املطلااو  منااا أن ال نعااي  إال حملقااني يف القبااة السااماوية     
وهاذا ماا نساميه املعاصارة      ،ونستمع لدقات قلبه وما ماور باه مان تناقضاات وظاروف     

فاارازات العصاار احلااديث  إة حبيااث تعاااجل ماان خااالل افصااال   ،امل سسااة علااى افصااالة 
اافنسنة والشر  البشر  والعوملة والتكنولوجيا وثورات العلم واملعلومات وثورة العما   

با  يبقاى    ،عن نف ات الادين  ا  ذلك ليس بعيداً ،ورية افخالقيةوالدموقراطية واحمل
فهاو اإلنساان الاذ  حيما  املشارو        ،الأما عقا  اجملا   ،دان اجملالجالدين هو ضم  وو

 واملعرفة. العقل  املستن  واملسلح بالعلم
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 الفرع األول

 "سيكولوجيا التالقي"فلسفة التفاعل احلضاري ومسألة 
 

مياة ومراباات   ما من أمة من افمم إال والك  موعة من افنساق الفكرية والقي
 من املنظومات النفسية والنظرات إىل احلياة والكون والوجود.

ومااا ماان أمااة إال وتتفاعاا  مااع افماام افخاارو يف ضاارو  ماان التفاعاا  وافخااذ         
اها وجنوعها دون أن يصا  ذلاك إىل   ووالعطاا وذلك من خالل إرادهتا ومصل تها وجد
 مستوو استبدال ثقافتها ونظرهتا إىل الوجود.

 ب  وطن نفسك... ،د )ص(أل ال تكن أمعةقال حمم
ولقد ااان للما رخ    ،لتقاا القيم بني  ضارتني وأمتنياهذا هو الناظم املكني الذ  حيكم 

 .(1)يف س  هذه الظاهرة وتبيان أسسها ونواميسها ىاففضال اجلل توينيبالكب  
يااة  لقد أبان املاذاور أن الغاربيني قاد دعاوا شاعو  الشارق افقصاى إىل تابين احل        

 ،لكان هاذه احملاولاة قاد فشالت      ،مبا يف ذلك الادين والتكنياك   ،الغربية مبجموعها اك 
افمر الذ   دا الغر  إىل أن يقدم يف املارة القانياة صايغة ماوج ة علمانياة لل ضاارة       
الغربية وهذا اجل ا التكنيك  انفص  عن القوو الدينياة يف هناياة القارن الساابع عشار      

 .(2)احلضارة الشرقية وجنح يف التسر  إىل داخ 
نااه يف إمكاننااا أن نسااتنتي ماان ذلااك ساايكولوجية     أل ويظهاار أرأيااه قااائالً  تااوينيبويتااابع 

 ياث قضاى    ،وأمهية عملية وبصورة خاصاة الياوم   ،وهذا موضو  له فائدة مباشرة ،التالق 
و صالت ا تكاااات باني  ضاارات اانات  تاى افماس         ،تقدم التكنيك غرب  على املساافات 

 ،بينما ه  يف الواقع أج اا من عا  وا د ،  يف عا  خاص هبامع ولة تعي

                                                           
، 960، 1الغاار ، باا وت، املكتااب التجااار  للطباعااة والتوزيااع والنشاار،     ارنولااد تااوينيبأل العااا  و  (1)

 وما بعدها 71ص
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تتاليني الذين قامت هبماا احلضاارة   ولنبدأ بذار الظاهرة العامة أ  بامجومني امل
 الغربية على الصني واليابان.

لقااد دعااا الغربيااون شااعو  الشاارق افقصااى إىل تاابين طريقااة احلياااة الغربيااة          
لكن هذه احملاولة أخفقات فماا ااان مان      ،والتكنيك مبا يف ذلك الدين ،مبجموعها اك 

الايت   ،الغربيني إال أن يقدموا للشرق افقصى صيغة موج ة علمانية لل ضاارة الغربياة  
وهذا اجلا ا التكنيكا  الاذ     ،وأصابح للتكنياك فيهاا مراا  الصادارة      ترات الدين جانباً

تساار  إىل داخاا  انفصاا  عاان النااواة الدينيااة يف هنايااة القاارن السااابع عشاار جنااح يف ال  
 (1)احلضارة الشرقية

حناان هنااا إزاا ظاااهرة حتصاا  امااا يباادو عااادة عناادما يصاايب اإلشااعا  الفكاار     
شااعا  فمقاومااة هااذا اجلساام الغريااب تعكااس اإل ،غريباااً اجتماعياااً حلضااارة مااا جسااماً

وعلام   ،طيفية اما جي   املنشور الشعا  الضوئ  ويعط  ألواناً الفكر  بتج ئته ااماً
 ،يعلان ااذلك أن بعاق أجا اا الطياف تتمتاع بقاوة أاارب مان غ هاا للتسار             البصريات

 ذاته حيص  مع العناصر اليت ت لف اإلشعا  الفكر . اوالش 
جنح اإلشعا  التكنيك   ، تكاك بني الغر  والشرق افقصىلذلك عندما بدأ اال 

اوت يف والتفا  ،بينما العنصر الديين قاد عجا    ،يف القضاا على مقاومة اجلسم الغريب
قااوة تساار  اإلشااعاعات الدينيااة واإلشااعاعات التكنيكيااة لاايس ظاااهرة خاصااة بتاااريخ   

قااد  ،وهكااذا نكااون عاان طريااق الصاادفة    ،العالقااات بااني هاااتني احلضااارتني املعنيااتني   
 (2)ااتشفنا أ د قوانني اإلشعا  احلضار 

 ،والادين والسياساة   ،أ  التكنياك  -وعندما يتج أ شعا   ضار  ما إىل عناصاره 
مياا  العنصاار التكنيكااا  إىل    ،مبقاوماااة جساام اجتماااع  غرياااب   -فاان وغاا  ذلااك   وال

 التسر  بسرعة أاقر وإىل مدو أبعد من العنصر الديين.
ومكننا القول إن قوة التسر   ،وهذا القانون اكن صياغته بعبارات أاقر يوالً

مااع أمهيااة احلضااارية مااذا     العمااوم متناساابة عكساااً   ىيف عنصاار  ضااار  هاا  علاا   
فاجملتمع املهاجم يظهر مقاومة جتااه عنصار ثاانو  أقا  بكاق  مان تلاك الايت          نصر،الع
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 وذلاك فن العنصار القاانو  ال حياد  اخاتالالً      ،بال  افمهياة  رئيسياً يواجه هبا عنصراً
 بال  العنف واف  يف طريقة احلياة التقليدية.

و بكا  تهاياد   يف  ضارة إشعاعية ها  هذا التصنيف يف العناصر الذ  يتم تلقائياً
ولكان هااذا التشااجيع املمناوح إىل مااا هااو    ،يف لعباة العالقااات احلضااارية  قاعادة مكاادرة 

نعكاسااات الاايت هاا  إذ أن سلساالة اال ،أسااوأ مااا يف هااذه اللعبااة ،مااع ذلااك ،لاايس ،ثااانو 
جااوهر هااذه اللعبااة نفسااها هتاادد بالتساامم وجااود اجملتمااع الااذ  تتساار  إليااه عناصاار   

 .(1)افصل منع لة من اإلشعا  احلضار  
مكننااا أن نسااتصدم أمقلااة مااهخوذة ماان علماا      ،وااا  نفهاام أاقاار هااذا التسلساا   

 الفي ياا والطب.
منااذ أن اكاان اإلنسااان ماان حتلياا  الااذرة تعلمنااا علااى  سااابنا بااهن افجاا اا الاايت  

وتصابح بالغاة    ،ت لف ذرات جسم ما غ  م ذ يف  د ذاته تنقطع عن اوهنا غا  م ذياة  
 تكون منفصلة عن اجملمو  املنضد الذ  تشكله الذرة.عندما  ،افذو واخلطر

ة يا ليس على  ساابنا هاذه املارة با  علاى  ساا  الشاعو  البدائ       -وتعلمنا اذلك 
بالنسابة لساكان جا ر احملايط      ،ماا طفيفااً   إن مرضااً  -اليت اانات فيماا مضاى مع ولاة    

روبايني  تعرضاوا لاه بسابب قادوم افو     إذ ، تاى اآلن يف منجاى مناه    ،ااماد  الذين ااانو 
 .(2)الذين حيملون جرثومته إىل بالدهم

 ،يجاااة لاااذلك مكااان القاااول إن أ  عنصااار  ضاااار  منعااا ل منفصااا  مكناااه   تون
عندما يكاون   أن يصبح فتاااً ،أو اكهر  منفص  عن الذرة ،اافمراض املعدية السارية

 خاصة إذا ترك اجملال أماماه  اراً   ،منه  تى اآلن عن النظام الذ  اان ج ااً منفصالً
أماا يف إطااره افصال  فهاذا العنصار احلضاار  أو تلاك اجلرثوماة أو          ،يف وسط جديد

ولكا  مناها مكاناه     ،مان اا    فنه يكون ج ااً ذاك الكهر  ال يستطيع أن حيد  أضراراً
احلضاار  أو  صل  العنصر وإذا انفص  عن إطاره اف ،وه  متوازية فيما بينها ،احملدد

ولكن هذه الطبيعة نفسها سايكون ماا    ،ه على ذاهتار  بقيت طبيعيتاجلرثومة أو الكه
 .(3)وما يشف  هذا قد يقت  ذاك  عن اآلثر السليب غ  امل ذ اآلن آثر فتاك عوضاً
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لاانذو الااذ  قااد تسااببه   منوذجياااً جنااد مااقالً ،ويف التالقاا  بااني العااا  والغاار  
ال وهااو أ ،مدفوعااة و اادها إىل اجتياااح العااا  ،عناصاار مفصااولة عاان إطارهااا افصاال 

ا هذه الفكرة السياسية احلديقة يف فمنذ قرن ونصف القرن رأين ،فكرة الدولة القومية
بااا الغربيااة لتنتشاار يف أوروبااا الشاارقية وجنااوب  غرباا  أساايا والغاار  جتتاااز  اادود أور

 وامند  املة معها  موعة ااملة من أسبا  التذلي  والنف  واملذابح.
 هااذه يفماان النظااام االجتماااع  السااائد   ااًإن فكاارة الدولااة القوميااة   تكاان جاا  

فهنا توافق بصورة فريدة الظروف  ب  اانت فكرة أجنبية و  تستورد اختيارياً ،البلدان
ساابغت علااى  أباا  فن القااوة السياسااية للغاار  ااناات قااد     ،احملليااة للعااا  غاا  الغرب   

ذ  اااان يف افماار الاا ،م سساااته هالااة باااهرة وجاذبيااة ال تقاااوم يف نظاار غاا  الغااربيني 
 .(1)على الوهم واخلرافة افساس قائماً

لقد أصبح من السه  علينا أن نفهم ملاذا اانت للمبادأ نفساه نتاائي متناقضاة يف     
 وسطني اجتماعيني فتلفني.

ن هذا املبدأ يف أوروبا الغربية يتجاو  مع العالقات احمللية النا ة والسبب هو أ
فف  هذه الابالد تتجماع الشاعو  الايت      ،يةعن تقسيم اللغات وخطو  احلدود السياس

مفصولة  ،تتكلم اللغات نفسها على العموم يف بلد وا د وتشك  اتلة مداصة متجانسة
 .عن باق  الدوائر اللغوية اجملاورة حبدود لغوية واض ة ااماً
ماان الفسيفساااا وعلااى   وعناادما يكااون افماار اااذلك ويرساام توزيااع اللغااات نوعاااً    

وهكااذا  ،د اللغويااة قاعاادة صاااحلة لوضااع احلاادود السياسااية    اخلريطااة تكااون احلاادو  
 تقريبااً  ودائمااً  ،جتماعياة نال ظ بهن الدولة القومية ه  احلصيلة الطبيعية للبيتاة اال 

ويف أاقار   ،تطابق أراض  دول أوروبا الغربياة إىل  اد بعياد التقسايم اللغاو  املتجاانس      
باهن   باا الغربياة ال تشاعر مطلقااً    وشاعو  أورو  ،اانت هذه املطابقة غ  إرادياة  ،اف يان

القات القومياة    ،وبسابب ذلاك   ، دودها السياسية قامت على أسااس  ادودها اللغوياة   
وافقلياات اللغوياة الايت وجادت نفساها       ،مهادها  ،يف أوروباا الغربياة   على العموم جنا اً

وراا احلدود السياسية اخلاصة هبا أظهارت يف أاقار اف ياان الاوالا للنظاام السياسا        
وبقاااا هااذه افقليااات اللغويااة يف قلااب   ،ذ  وجاادت يف ظلااه وعاملااها اههنااا ماان بينااه الاا

                                                           
 76املرجع السابق، ص (1)



117 

الدولااة القوميااة  يااث تااتكلم افاقريااة اللغااة القوميااة فهااو  اااد  تااارخي  ال يت ماا         
 (1)للغاية واجلميع جيدونه طبيعياً ،مس وليته أ د

ن الااذين ال جيتمااع السااكا ،يف أوروبااا الشاارقية ويف جنااوب  آساايا وامنااد واملاليااو  
وهاام ليسااوا مااوزعني إىل  موعااات واضاا ة  ،يتكلمااون لغااات خاصااة يف أمكنااة معينااة

 ،و تى يف الشاوار   ،ب  على العكس فهم متشابكون فتلطون يف املدن والقرو ،املعا 
وهذا الشك   ،كت تصبح قطعة ملونة من القماشيو  املتعددة افلوان اليت أذا  يااخل

ال يسااعد   ،تماعياة جافساس أاقر طبيعية من النا ياة اال  اللغو  املصتلف الذ  هو يف
 (2)ب  على العكس  يصلح اهساس لتوزيع املهام واملهن ،على التقسيم السياس  ااماً

يف اإلمرباطوريااة العقمانيااة منااذ قاارن ونصااف القاارن قباا  أن يعلاان املباادأ الغرباا    
شاا وم علااى املساارح   للاادول القوميااة املتجانسااة الواضاا ة املعااا  واحلاادود دخولااه امل     

واليونااانيون حبااارة  ،والالزيااون جتااار ،السياساا  اااان افتااراك فال ااني ومااوظف  إدارة 
لباانيون  واف ،والبلغااريون ساواس خيا  وبساتانيني     ،وافرمن رجال ماال وجتااراً   ،وجتاراً

والقاالشايون رعااة وباائعني متجاولني... أ  أن      ،وافاراد رعاة ولالني ،بنائني وجنوداً
متكاتفاة علاى    ب  اانات أيضااً   ،ميات   تكن متداخلة فقط من النا ية اجلغرافيةالقو

يف  اان طبيعياً ،رتبا  بني القومة واملهنةالصعيدين االقتصاد  واالجتماع  وهذا اال
 عا    تكن اخلريطة اللغوية فيه قطعة فسيفساا.

 سااب املباادأ  مرباطوريااة العقمانيااة ااناات الوساايلة خللااق دولااة قوميااة  يف هااذه اإل
الغرب  اكن يف حتوي  هاذا التاداخ  إىل  موعاات لغوياة مشااهبة لتلاك اجملموعاات        

وهذه النتيجة ال مكن احلصاول عليهاا إال باالطرق الرببرياة      ،القائمة يف أوروبا الغربية
يف املنطقااة الشاسااعة  ،بعااد قطااا  قطاعاااً ،الاايت اسااتصدمت منااذ مائااة و سااني ساانة 

 نتائي وخيمة. و  تعط إال ،ىل خليي البنغالإ "سوديت"املمتدة من 
أجا اله متداخلاة بطريقاة     ،عضاوياً  واحلقيقة إن ا   ضارة تارخيياة تشاك  ااالً   

 ،عذر عليه أن يبقى علاى  التاه افصالية   تفيما لو فض  أ د هذه افج اا عن اجلمو  
نناا إذا  إ  إ ،"آخار  ما خيلف شيتاً اش " "يقت  ذاك ،ما يشف  هذا"ومذا السبب نقول 

فهاذا العنصار    ،وأدخلناه يف  تمع أجانيب  ،ما من  موعته احلضارية فصلنا عنصراً
                                                           

 77ع السابق، صاملرج (1)
 78املرجع السابق، ص (2)



118 

وهكاذا تساعى    ،فيما بعد على جر باق  عناصر  موعتاه إلياه   املفصول سيكون قادراً
 ياث ثبات أ اد     ،اجملموعة املتفككاة اا  تعياد تكاوين نفساها يف هاذا الوساط اجلدياد        

 (1)العناصر جذوره.
 1839جتماعية سنة قتصادية وااليصف  الة مصر اال ،ان  أزرقيف اتا  بريط

إشارة إىل أن دار التوليد الرئيسية يف مدينة اإلسكندرية اانت تقوم يف مبنى الدساانة  
 الب رية.

إذا راقبنا تسلس   ،ولكننا سنرو أن هذا افمر اان ال بد منه ،قد يبدو هذا غريباً
 ملذهلة.اف دا  اليت أدت إىل هذه النتيجة ا

اااان حممااد علاا  يعماا  بنشااا  علااى جتهياا  بااالده جبهاااز عسااكر  فعااال وت وياادها     
وااان فشا  للاة ناابليون علاى مصار قاد أظهار لاه أمهياة القاوة             ،بافسل ة الغربية احلديقة

فقاارر أن تكااون لااه حبريااة  ربيااة اتلااك الاايت الكهااا دول أوروبااا الغربيااة احلديقااة      ،الب ريااة
يف ذلاك الياوم الاذ  يارو فياه مرااباه        إال يكاون  قيقاة مساتقالً    وسرعان ما ال ظ بهناه لان  

اما ال ظ بهنه لان يساتطيع أن    ،احلربية يبنيها عمال ومهندسون مصريون يف ورش مصرية
مااع خاارباا غااربيني لتاادريب   ةيكااون لااه جهاااز ماان الفناايني املصااريني إذا   ياارتبط يف البااداا   

لنجاور   فتقدم إلياه الكاق ون نظاراً    ،ربينيولذلك انصرف إىل الب ث عن خرباا غ ،املصريني
تفاقياات دون أن يكوناوا   غا  أن ها الا   يكوناوا يرغباون يف توقياع اال      ،املرتفعة اليت عرضاها 

افمار الاذ  يساتدع      ،متهادين من أهنم يستطيعون أن يستقدموا عائالهتم معهام إىل مصار  
وهكاذا وجاد حمماد علا  أناه       ،تهمني جهااز صا   شابيه باجلهااز املوجاود يف أوروباا آناذاك       

إال إذا تعاقاد   ،ليس يف إمكانه أن يرتبط مع خرباا غربيني حبريني هو يف أمس احلاجة إلايهم 
ووص  ه الا من أوروبا إىل مصار يف الوقات نفساه الاذ  وصا        ،يف الوقت نفسه مع افطباا

 إليها اخلرباا الغربيون وعائالهتم.
عتناا بنساا اجلالية الغربية اجلديدة باال عليه قام افطباا هناك واما اان متفقاً

غ  أن هذه املهمة   تكن لتستنفد  اع أوقااهتم وبقا  لاديهم أوقاات       ،سكندريةيف اإل
 نشااايطني اجتمااااعيني لاااذلك قااارروا أن يفعلاااوا شااايتاً    اومباااا أهنااام ااااانو  ،ااااق ة  ااارة 
 فبماذا يبدأون؟ ،للمصريني
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ولاذلك أقاموهاا    ،اج الابالد إلياه  وهكذا بدت مم دار التوليد اههناا أهام شا  حتتا    
 داخ  أسوار الدسانة الب رية.

 ،آخار  ت يولد الش ا شايتاً افهذا املق  يقبت بهية سرعة يف العالقات بني احلضار
ويقبت اذلك أن هذا التطور مكن أن ي د  إىل تغي ات جذرياة ثورياة يف احلقباة الايت     

 نتكلم عليها.
تصاااال باااني املسااالمات ا تكااااك أو ا يكاااون هنااااك أ  ااااان التقلياااد يقضااا  باااهال 
يف القارن القاامن عشار إىل     واان هاذا التقلياد قويااً    ،احملصنات والرجال خارج بيوهتن

فجا  مااا   ،درجاة إنااه إذا اانات إ اادو زوجاات الساالطان املفضاالت تعااان  خطار املااوت     
ااد لاه    نيسمح به من أجلاها هاو أن يتااح لطبياب غربا  باهن جياس ماا نبضاها بعاد أ          

و  يكان يساامح ف    ،يف سااريرها   ماان خاالل سااتائر حتجباها عنااه اامااً   يادها ججا  
طبيااب غرباا  بااهن يقااد  أاقاار ماان املااريق مهمااا ااناات  ياهتااا غاليااة لاادو الساالطان  

 صا ب السلطة املطلقة.
يف تلااك احلقبااة   تكاان الساالطة املطلقااة الاايت ملكهااا الساالطان قااادرة علااى أن      

اهاذه الايت تتعارض فيهاا  يااة أ اب النااس إىل          تى يف  الة إسالمياً تتصطى تقليداً
 اطرن ااق اً خيا ومع ذلك هاهن النساا املسلمات يف احلقباة نفساها    ،قلبه خلطر املوت

فاوق اا  ذلاك والطرياف أن هاذا       ،داخ  ترسانة ليتلقني عناية مولّد غريب غا  مسالم  
م بني النساا النقص الفاضح للقواعد اليت تقوم عليها العالقات االجتماعية يف اإلسال

الاذ  اختاذه حمماد علا  باشاا والقاضا  بت وياد         اوالرجال جاا نتيجة للقارار اجلار   
ت النتيجااة االجتماعيااة  ضااوهكااذا اقت ،مصاار بهسااطول  رباا  علااى الطااراز الغرباا      

و  يكاان هااذا التطااور يف  ،الالإراديااة غاا  املنتظاارة آثاار الساابب التكنيكاا  الااذ  ولاادَها 
 .(1) اجة إىل أاقر من جي  بشر 

جتماع  الذ  ال تنقصه اجلاذبية والذ  فياه الكاق    إن هذا اجل ا من التاريخ اال
ن التاساع  من املمي ات يف  د ذاته يبني إىل إ   د اان رجاال الدولاة افتاراك يف القار    

دون  غربيااً  عسكرياً نه يف إمكاهنم إعطاا بالدهم جتهي اًعشر فدوعني باعتقادهم أ
 التغريب. أن يندفعوا أاقر يف عملية
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ااا   ،أ  عصاارنا احلااا  ،وقااد توجااب أن ننتظاار عهااد مصااطفى امااال أتاااتورك   
آخاار يف العالقااات بااني   أن يولااد شاايتاً مااا يف إمكانااه دائماااً  يعاادف افتااراك بااهن شاايتاً 

وبههنم إذا أخذوا عن الغر  أسل ته وتدريبه العسكر  وأزيااه فمن حترير  ،تااحلضار
ف الالتينياة حما  احلاروف    رووااذلك إ االل احلا    ،ما بعدفي املرأة ال بد أن يهت   تماً

 العربية.
 ،املهاااغاناد   ،فهم املعاصار الكاب  فتااتورك    ،خالل القرن العشرين ،ويف امند

إىل  ،عان طرياق احليلاة واخلادا      ،أن أ  تطور يف العالقات الققافية قاد يا د    ،سريعاً
 تطور آخر.

يااة الاايت نبتاات يف امنااد ع لاات ثاام   لقااد أدرك غانااد  أن ماليااني اخليااو  القطن 
 ، يكاات يف النكشاا  يف بريطانيااا وأعياادت إىل امنااد ليسااتصدمها امنااود مالبااس ماام  
 ،هتدد بهن تربط امند بالغر  بشبكة من خيو  العنكبوت ستسجنها وتكبَلها باحلديد

بااآالت   وأدرك غانااد  اااذلك بهنااه إذا اسااتمر يف ارتااداا مالبااس مصاانوعة يف الغاار    
سيهت  الوقت الاذ  نارو فياه الابالد امندياة تساتصدم اآلالت الغربياة نفساها         غربية ف

ثام يتعلماون    ،اد اآلالت امليكانيكياة مان بريطانياا    وسيبدأ امنود يف است ،للهدف نفسه
صناعتها بهنفسهم وبعد ذلك سايداون  قاومم وياذهبون للعما  يف املعاما  واملصاانع       

ماا سايتعلمون وساائ  التسالية      االغربيني فسرعان تادوا على العم ذا ما اعإو ،امندية
وبعد وقت قليا  تصابح رو هام نفساها      ،وغ  ذلك ،وسباق افرانب ،االسينما الغربيةأل
بنظاره القاقاب الاذ  ينفاذ  جااب     عاود يف اساتطاعتهم أن يكوناوا هناوداً، و    وال ي ،غربياة 
جرة هائلة الكرب   رأو املهااا غاند  هذه البذرة الصغ ة من القطن تصبح شباملستق
ا للاه علاى أن يادعو مواطنياه إلنقااذ      مم ،صاهنا على القارة امندية بهسرهاغختيم أ

أروا هاام بقطااع هااذه الشااجرة امل عجااة... وقااد أعطاااهم املقاا  لااذلك بتسااص ه بضااع      
 ساعات ا  يوم من وقته لغ ل نسي القطن امند  بوسائ  هندية قدمة.

ها    ملنع احلضارة امندية من التغريب ااماًواعتقد غاند  أن الوسيلة الو يدة 
ية اليت اانات يف طريقهاا إىل التكاوين باني امناد      دقتصاقطع ا  العالقات والروابط اال

 والغر .
 ،إذ أن تغرياب امناد الاذ  ااان غاناد  قاد ثاار ضااده        ،لقاد ااان  دساه يف حملاه    

هذا ينطباق علاى   وما زال  ،يف افساس على القطن اان قائماً ،و اول أن منع  صوله
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والاادواا الااذ  اااان قااد وضااعه للقضاااا علااى هااذه اجلرثومااة   ،الواقااع  تااى يومنااا هااذا
غااا  أن الااا عيم امناااد    يااانجح يف إقناااا  تالمذتاااه ورواده      ،الغربياااة ااااان افجناااع  

 (1)قتصاد باحملافظة على استقالل امند احلضار  واعتناق مبدأ التقشف اال
نااود املعاصاارين لغانااد  أن يلبسااوا أقمشاااة     وحناان ال نسااتطيع أن نطلااب إىل ام   

باإلضاافة   ،حمااة على اليد دون أن ن يد من اتفاض مساتوو  يااة الفال اني امناود    
ودون أن حنكام بالبطالاة علاى فتاة جديادة       ،تفاض الكربو اليت هو فيهاا إىل درجة اال

مساقط   ،وألاد آبااد   ،من امنود يف املناسي واملغازل الايت اانات قاد قامات يف بومباا      
  .فالس أص اهباإودون أن نسبب  ،رأس غاند  نفسه

 ،مبهره اخلااص تااريخ امناد والعاا      ،ورمبا بصورة دائمة ،لقد مهر غاند  بعمق
 ،قتصااد  ولكن سصرية التاريخ أرادت لعمله إال ي ول إىل  فاظ امناد مان التغرياب اال    

أتااح ماا الوصاول     إذ ،ب  أدو بعكس ذلك إىل  ث خطاها يف طريق التغريب السياس 
 ،بنجاااح إىل اماادف السياساا  الغرباا  افمسااى أال وهااو إنشاااا  كومااة قوميااة مسااتقلة 

 وعبقرية غاند    يكن لديها القوة الكافية ملقاومة قانون اجتماع  متصلب.
ويف التالق  بني احلضارات ال بد مان أن يا د  تطاور ماا إىل تطاور آخار مبجارد        

 (2)خطو  دفا  احلضارة اليت ه  موضع امجوم  دو  فجوة مهما اانت صغ ة يف
أج  لقد لو ظ إن بعق رجال الدولة يف البلدان غ  الغربية املتعرضة مجمات 
الغر  اان مم املقدرة النادرة على فهم املبدأ القائ  بهناه إذا ماا خضاع  تماع ماا إىل      

 ،وإماا أن يهلاك   ،اإما أن يقلدّ طريقاة  ياهتا   فمنه  تماً ،نفوذ  ضارة أجنبية أقوو منه
 ،وحممد عل  ،وحممود القان  ،وسليم القالث ،إىل عم  بطرس افارب لقد أشرنا سابقاً
وهااذا الاارد اإلجياااب   ،"ميجاا "ورجااال الدولااة اليابااانيني إبااان ثااورة   ،ومصااطفى امااال

البناااا علااى الت ااد  الااذ  أطلقتااه احلضااارة الغازيااة هااو برهااان ساااطع عاان احلكمااة    
واجلاوا  الطبيعا  هاو اجلاوا       ،علاى الغرائا  الطبيعياة    ق  انتصاراًفنه م ،السياسية

 ووالسال فاة الايت ختبا    ،السليب الذ  يلجه إليه احملار عندما يقف  صدفته على نفسه
والنعاماة الايت ختباو     ،والقنفذ الاذ  يت اول إىل اتلاة مان شاوك      ،ظم عحتت درعها ال
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لاة علاى هاذا الناو  مان املقاوماة يف       رأسها يف الرمال. ويف إمكانناا أن جناد متاات افمق   
  (1)تاريخ ا  من روسيا والغر  خالل تالقيهما مع لغر 

لادو اساتعمال التكتياك     ،ضاطرا  العمياق  اال إن النفوس احملافظة يعديهاا دائمااً  
وبطارس افاارب ومصاطفى     ،القاض  مب ارباة  ضاارة أجنبياة بواساطة أسال تها ها       

خلطاو  الدفاعياة؟ أ  يقا  الابعق أن أفضا       امال أ  يسلّما القلعاة حبجاة تادعيم ا   
طريقة للرد على تعديات  ضارة أجنيب تكمن يف املقاطعة التامة للمباد  اآلحة؟ وإذا 

تارو ها     ،طبقنا بدقة ا   رف من  روف القانون املقدس املنقول بواسطة إله آبائناا 
قاااوم  تت اارك مشاااعره فيساالح دراعااه للاادفا  عنااا ضااد أعاادائنا غاا  املاا منني؟ لقااد     

عان قضاايا طفيفاة مان       تاى وصالوا إىل االستشاهاد دفاعااً     امل منون يف روسيا قادماً 
 .انب ال أمهية ما مطلقاًجالطقوس الكهنوتية قد تبدو يف نظر اف

 ،واملهاااديون ،دارساااةويف اإلساااالم عاااارض الوهاااابيون ااااذلك والسنوسااايون واف   
مقدساة   ذلك ب  شانوا  ربااً  و  يكتفوا ب ،وغ هم من الشيع اليت طلعت من الص راا

 يف نظر ه الا املتعصبني ،الذين خانوا اإلسالم بتقليدهم الغر  ،على افتراك املارقني
 لقااد وضااع حممااد ألااد املتعصااب السااودان  نفسااه يف اجلبهااة املناقضااة ااماااً   

ولكااان ال  ،للجبهاااة الااايت ا تلاااها بطااارس افاااارب راعااا  االنقاااال  التكنيكااا  يف روسااايا 
وال احلماساة املبذولاة لل فااث علاى طريقاة       ،لتكنيك افجنيب احلاديث السيطرة على ا

العي  التقليدياة يساتطيعان أن يكوناا الطريقاة الفضالى لوجاباة علاى الت اد  الاذ           
 (2)تطلقه  ضارة أجنبية جاات لتهاجم  ضارتك.
واملساتقب  و اده سايقول المتاه يف      ،والفص  افخ  من هذه الرواية   ينته بعاد 

واملست سن أن نستعيق عنه بعودتنا إىل تاريخ تالق   لقاا بني العا  والغر .نتائي ال
 .(3)العا  مع اليونان والرومان

ونتاائي ذلاك    ،مان البداياة  تاى النهاياة     ،يف تلك احلقبة دار التااريخ دورتاه ااملاة   
وقاد نساتطيع حتدياد مساتقبلنا      ،هباا  اللقاا معروضة أمامنا من جديد ا  نهخذ علمااً 

 يع أن نستصلص منه.طوا ذلك املاض  اليونان  الرومان  فلنر ماذا نستعلى ض
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 قدير وتقويمت
والساا ال   ،تااوينيبتيااان بالكتلااة النصااية الرائعااة للماا رخ     ني علااى اإلانااا  ريصاا 

أم موقااف حممااود القااان      ذ موقااف بطاارس افااارب الروساا  صاملطااروح هااوأل هاا  ساانت  
موقف املهمون يف  ضارتنا العلية  ثم ،أم موقف حممد عل  العرب  يف مصر ،العقمان 
لقد اان ه الا أقوياا وعلى ثقة من أنفساهم   ،موقف الرا    ال عبد الناصر وأخ اً

ثام موقاف    ،عكاس ماا رأينااه يف موقاف غاناد      تعضدهم يف ذلك نواة  ضارية مبنياة ب 
 الوهابية واملهدية والسنوسية.

هاا  نصااب عليهااا   ودون أ  حتفااظ؟؟ اهاا  نهخااذ ماان احلضااارة الغربااة ااا  شاا   
 ه  نهخذ منها فقط اجلوانب املادية الشيتية؟ عصارتنا اماضمة..

فه  نهخاذ   ،إن احلضارة العربية ااملة البنيان وإمنا حتتاج إىل حتريك ديناميتها
أو نكتفا    ،من احلضارة الغربية ونضامها إىل  ضاارتنا ماا يغا  البنااا أو يضايف إلياه       

 بنيان.افمر الذ  يضمن سالمة ال ،بافخذ
من احلضارات القدماة ووصافت  ضاارهتم بههناا      الكق  القد أخذ العر  الش 

 واانات اح هاذا املشارو  مان فتلاف الققافاات      امتا وقاد   ،مشرو  تعاون  بقياادة العار   
 قوياً ولكن اجلسم اان منيعاً ،يف عصر املهمون املكافهة على الكتا  املدجم بوزنه ذهباً

نادخ    -نايب  اماا يقاول مالاك بان      -وها حنن ،متصاصواال على الصهر واإلذابة قادراً
ضااد  صاايدلية احلضااارة الغربيااة طااالبني الشاافاا نتعاااطى  بااة ضااد اجلهاا  وقرصاااً    

 ضد الفقر. ستعمار وعقاراًاال
 ،ومذا فمننا ال نلمح يف أ  مكان شبح الاربا  ،أما املرض احلقيق  فال أ د يعرفه

أن املقيااس   ،حلضارة ال يصنع احلضارةوالسبب واضح وهو أن الذ  يكرس منتجات ا
 (1)العام يف عملية احلضارة هو أن احلضارة ه  اليت تلد منتجاهتا

واخلالصة فافخذ مشرو  مويتنا ومفهوم على أناه التلقا  بعاد أن نصاب علياه      
وماان أجاا  بناااا تااروس وصااروح احلضااارة ال ماان أجاا  أن نقتااات      ،العصااارة اماضاامة 

وقوله تعاىلأل يهالون اما تها  افنعاام   ،د اأ الصم البكمونستهلك وإن شر الدوا  عن
 والنار مقوو مم.
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اساالوك القنفااذ أو احملااار أو الساال فاة أو     انكفائياااً فساالوانا ال جيااوز أن يكااون   
االطاائر   نغماسياًإوباملقاب  فسلوانا جيب أن ال يكون  ،النعامة تغط  وجهها يف الدا 

با  عليناا أن حنقاق نقطاة التاوازن يف عالقتناا        ،يتهالذ  أراد أن يقلد غا ه فنسا  مشا   
 بالغر  أو بغ ه.

وسنفص  ذلك عناد دراساة مشارو  املااورد  يف بلورتاه هاذا التاوازن باني الادنيا          
واآلخاارة علااى العكااس ماان موقااف الغاا ا  أ اااد  القطااب اإلماا  املرااا  الااذ  أ ااال      

 الوجود اإلنسان  إىل الوجود اإلم .
يف  املصربيااةدو أنااه اااان يتاايح للعلماااا أن جيااروا التجااار    لقااد مسعنااا عاان امليكااا 

الغربيااة ال  ةمااذا اإلصاارار الااوطين اجمليااد يف اعتناااق جااوهر احلضااار      قصااره تهاااداً 
نفاالش واالنغمااس   فهال درو بعق القادة العر  ذلك وه  يتورعاون عان اال   ،قشورها

ذياااك  عوهبم قصااداًولعلنااا ال نقسااوا علاايهم إذ قلنااا إهناام ي جااون شاا   ،الكلاا  يف الغاار 
 ستهالا  تعمية وتلهبة مم عن قدرهم ومص هم ومستقبلهم.املستنقع اال

لكن ايف واجه الفكر العرب  هذه الظاهرة بالذات وماا هاو موقفناا الاراهين مان      
 احلضارة الغربية؟

عنا أال ضاو وبالطبع فن ن ندرس ذلك من زاوية ضيقة أ  من زاوية عالقتها مبو
 ؟؟صالح الديينوهو اإل

ساابيلنا إىل مواجهااة الساا ال السااابق أن نعاارض ملقدمااة نقاادم فيهااا بااذور تشااك     
 ثم ننتق  إىل سبي  احللول اليت قدم ما فكرنا العرب  احلديث. ،فكرنا احلديث
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 الفرع الثاني

 هل استيقظت أمتنا على أصوات مدافع نابليون
 

اهر اإلنساانية  جتماا  والفالسافة وغ هام إىل دراساة الظاو     علمااا اال  بعاق يعمد 
وباملقاباا    ،الضااصمة امااا تاادرس قطعااة الصلصااال املاديااة الشاايتية احملااددة افبعاااد        

 فاملسائ  احلضارية الكربو ما عمقها يف اآلفاق ويف النفس اإلنسانية.
وهااذا مااا نقصااده بااالعنوان إذ ااام ماان السااذاجة أن نقااول إن أمااة عظميااة اافمااة  

يف نومها  تغطوبالتا  بقيت  ،ضة اليت حتراهاالعربية تفتقر إىل العناصر الذاتية احمل
 إىل أن جاا نابليون جبيشه إىل مصر.
إىل أن  -عناادما تكلمنااا علااى مشاارو  اجلااويين –وماان جهااة ثانيااة انااا قااد أشاارنا  

علاى ابان خلادون     حييلاون ويعتمادون دائمااً    -قب  مدافع نابليون– امفكر  العر  اانو
 ،يف وغ هام وون وابن القيم وابان تيمياة والطا   والشاطيب واجلويين والشافع  وابن فر 

أ  ااااانوا علاااى صااالة مساااتمرة ماااع عناصااار احلرااااة يف اإلساااالم مساااتدلني بااااليقني   
 املعقولية والتجربة.و

والس ال املطروح هوأل ما هو على وجه الدقة افمر الاذ  أدخا  الدولاة العقمانياة     
  لدو املفكرين العر  يف العصور احلديقة؟؟ وأ  وع  أنتي هذا احلد -ومعه العر -

 املسلمني بالذات؟؟
فماا مان    .وإذا اانت مدافع نابليون سامهت يف اليقظاة العربياة يف مصار خاصاة    

ورمباا بتاهث  مان  سان     –أ د ينكر جهود حممد عل  باشا الذ  رأو بذاائه الفطار   
أن خاا  مااا مكاان القيااام بااه هااو إرسااال البعقااات العلميااة إىل الااديار        -العطااار نفسااه 

 .(1)وروبيةاف
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ذلك أن روسيا اانت يف  ار  دائماة ماع الدولاة العقمانياة وقاد اتصالت بالشارق         
ساانة وأ ااد  ظهااور   31أ  قباا  احلملااة الفرنسااة حبااوا     1768العرباا  منااذ عااام  

فاتص  بالعناصر افرثوذاياة   ،اب اً افسطول الروس  يف الب ر افبيق املتوسط دوراً
والعربية القائرة يف الواليات العربية عل  بك الكب  يف  القائرة على الدولة العقمانية ب 

 قافا وقاد وقاع علا  باك الكاب  ماع روسايا ات        ،مصر والشايخ ظااهر العمار يف فلساطني    
تفاقياة ماع أياة    لتوقياع مقا  هاذه اال    ذاور اان مساتعداً ب  أن بعضهم ي اد أن امل ،تعاون

العصارية واقتبااس الوساائ      خلطة العامة يف بعث الدولاة  وذلك تدعيماً ،دولة أوروبية
 .(1)الكفيلة هبذا البعث

وهكذا لعبت العوام  الذاتية دورهاا ومان ثام أخاذت النهضاة ترناو يف رأ  ها الا        
 "1730-1703"  نمرباطورية العقمانية بالذات ومنذ عهد السالطان ألاد القاا   إىل اإل

لسالطان  ثم ااتسابت النهضاة زمان ا    ،"1752-1730"وخليفته السلطان حممود افول 
فف  عهده تسللت إىل أرضاة مبااد     ،وقوة اب ين ز اً "1807-1789"سليم القالث 

صاااال ات علاااى افساااطول   إوعمااا  هاااو يف جانباااه علاااى إدخاااال      ،القاااورة الفرنساااية 
 .(2)العقمان 

 ومكن القولأل إن اإلصالح والتجدد ومفهوم التقدم عند مفكر  النهضاة العربياة  
باا  جاااا ماان هتااديم للااهوة الاايت   ،ساافة التنااوير افوربااينيبتااداا ماان فالإ  ينتقاا  إلاايهم 

وماان قاراااهتم البان خلاادون    ،تفصا  عاا  الغاار  والشارق واإلساالم عاان عاا  الغار       
 .(3)ووعيهم حلالة التدن  والتقهقر ،ومشكلة العمران

يف النهضاة العربياة    هامااً  بيد أنه ال أ اد ينكار أن العواما  اخلارجياة لعبات دوراً     
اسااتقدام اخلاارباا   -البعقااات العلميااة إىل أوروبااا –الفرنسااية علااى مصاار  مقاا  احلملااة  

                                                           
ألد ع ت عبد الكاريم وأخارون، دراساات تارخيياة يف عصار النهضاة العربياة احلديقاة، مراجعاة           (1)

 265حممد شفيق غربال، القاهرة، مطبعة الرسالة، جامعة الدول العربية، ص 
 -15،ص1990، 2ألد السماو أل اإلستبداد واحلرية يف فكر النهضاة، الالذقياة، دار احلاوار،      (2)

ن زيااادة مقااال موسااوم بعنااوان ساا وال النهضااة وهاااجس امويااة،  لااة اإلجتااهاد، باا وت، عاادد   رضااوا
 51ص 2002سنة  15، السنة 56و55

 40و39ابراهيم مرادأل  ول حتديد مفهوم النهضة يف الفكر العرب  املعاصر، الفكر العرب ، عادد   (3)
 9، ص985، 6سنة
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ية الواسعة يف البالد العربية إبان القرن التاساع   احلراات التبش–والفنيني من أوروبا 
 .(1)عشر

واملسااهلة افساسااية يف نظرنااا لاايس حبااث املوضااو  ماان زاويااة احلااديث النبااو       
 وعاادماً ربيااة احلديقااة ارتبطاات وجااوداً   ولاايس ماان القااول إن النهضااة الع    ،(2)الشااريف

 قمبدافع نابليون فاملسهلة افساسية أنه   خت   قبة تارخيية من رضات اانات ختا  
 هذه افمة وحترك اوامنها وتبعث احلياة يف أوصاما.

 

                                                           
، ص 2003السانة  60و59،  لاة االجتاهاد عادد    ألد املوصل أل خطا  اإلصاالح الاديين، با وت    (1)

156 
نقصد احلديث املتضمن أن سب انه وتعاىل يبعث إىل افماة يف هناياة اا  مائاة عاام مان جيادد ماا          (2)

 دينها.
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 البحث الرابع

 نوابض التجديد الديين 

 متهيد
رج  الدين مع سنقصر حبقنا هذا على عنصر وا د يف املوضو  إال وهو إصالح 

بااهن دراسااة هااذا العنصاار ال يغطاا  جوانااب املوضااو  الااذ  يشاام      التاادلي  اسااتطراداً
يتجااوز أفاق موضاوعنا مشا ين باهن بعاق        وهاو موضاو  ر اب جاداً     ،اآلفاق وافنفس

 ..." االت اإلصالح"أج اا هذه الدراسة سيربز يف حبقنا املقب  
 يف الفرعني اآلتينيأل ويف  يع اف وال فهن مواضيع هذا الب ث تت دد
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 الفرع األول

 صالح رجال الدين يف اإلسالمإ
 "السلطة الدينية"

 
قب  أن نقر  با  هاذا املوضاو  ال باد مان اإلشاارة إىل مساهلة أولياة مفادهاا أناه          

وإذا اااان هنالااك ساالطة دينيااة فقااد   ،لاايس يف اإلسااالم ساالطة دينيااة وإمنااا رجاا  دياان  
 من النص الديين.وليس  ،de faitاستمدها من الواقع 

يف التاريخ الفت اإلنسان الكق   ويف احلقيقة فقضية السلطة الدينية قدمة جداً
 ،وللتاه البااهظ الققيا  مان ارامتاه و ريتاه ومسا وليته        ،من العرق واجلهد والادمو  

ولقااد ااناات الاادعوة إىل الساالطة الدينيااة وصااب  نظاام احلكاام بصاابغة الاادين وتو يااد     
ماان منطلااق تربياار   ااناات تنطلااق دائماااً  ،منيااة يف ساالطة وا اادة الساالطتني الدينيااة وال 

هكذا جناد هاده الانظم تتكارر عناد       ،الظلم وترسيخ بنائه وتهييد اجلور وتهييد هيمنته
 ،الكسروية الفارسية والقيصرية الروماينة وعند ا حلكام اإلما  يف أوروباا يف العصاور    

وإن ااان   ،(1)"ساالم العقمانياة  مشايصة اإل "علاى ياد    ال ب  يف التااريخ اإلساالم خصوصااً   
 داد واجلور والظلمتبسالتاريخ ال خيلو من مواقف للسلطة الدينية ضد اال

اهاا القاول بسالطات    دومفسدة وجود أصوات مفادهاا وم   ااًوال خيتلف افمر سو
 ،وماان ثاام صااب  م سسااات الدولااة بصاابغة الاادين   ،دينيااة أو دولااة دينيااة أو نظااام ديااين 

   من  قها يف التشريع حلياهتا.لص إىل جتريد اجلماهخت
وبيان ذلك أن  رد التسليم بوجود السلطة الدينية لفرد أو هيتة يقتض  إضفاا 

 ااد إال فيف  ااني أن هااذه القداسااة ليساات   ،القداسااة والعصاامة علااى أقوالااه وأفعالااه  
 ،فهاو يف هاذه املساائ  ال ينطاق عان اماوو       ،يف املساائ  الدينياة   للرسول )ص( و صراً

                                                           
، 2د. حممااد عمااارةأل االسااالم والساالطة الدينيااة، باا وت، امل سسااة العربيااة للدراسااات والنشاار،    (1)

 7ص 982
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وماا فيماا عادا ذلاك فهفعاال الرساول ختضاع         ،و   علمه شديد القاوو و   ي واالمه
 (1)حلكم الشورو أ  الب ث وافخذ والعطاا والقبول والرفق واإلضافة والتعدي 

قااال اإلمااام مالااكأل الكاام رد إال صااا ب هااذا القاارب وأشااار بيااده إىل قاارب الرسااول  
ن رسااول اأ اااان يعصاام  اااد هااذا املعنااى خطبااة اخلليفااة أباا  بكاار وقولااهأل إ تو ،)ص(

فمن استقمت فهعينون   ،فراعون  أال ،يعديين وإن   شيطاناً ،بالو   واان معه ملك
 (2)وإن زغت فقومون 

فتارخينا ال خيلو من هذه املواقف السوداا املظلمة الذ  أخاذ هباا احلااام     وطبعاً
ويااة ياادعى وهااا هااو اخلليفااة معا  ،يرتااد  جلبااات املعصااومية والتااذر  مبااربرات الاادين  

لنفسه احلق واحلرية يف التصرف بهموال الدولة ي عم أهناا أماوال اأ فيقاولأل افرض    
 وما تراته للناس فالفض  مين. ،فما أخذت   ،أ وأنا خليفة اأ

جعفاار املنصااورأل إمنااا أنااا ساالطان اأ يف أرضااه و ارسااه علااى مالااه      وقااول أباا
 .(3)وإن شاا يقفلين ،إن شاا يفت ين إلعطائكم قفالًجعلين عليه 

وهبذا املعنى نفهم ما فعله الوا  افمو  خالد بن عباد اأ القسار  عنادما نفاذ     
وقولاه يف   ،د بن درهام عمشيتة اخلليفة هشام بن عبد امللك وذبح املفكر اإلسالم  اجل

 ،د بن درهام عهناية خطبة العيدأل أيها الناس انصرفوا فهنين أريد أن أض   اليوم باجل
 .(4)د بن درهمعن على املنرب فذبح أض يتهأل اجلثم ن ل م

تاااا  عويف العصاار احلاااديث عنااادما أخاااذت اجملتمعاااات اإلساااالمية ختطاااو إىل أ 
وهنضااتها واجهاات مشاايصة اإلسااالم العقمانيااة  اميااة وذابااة ومدافعااة عاان ااا    يقظتااها

املواريااث املتصلفااة والرجعيااة واجتهاادت ااا  تلعااب دور أولتااك النفاار ماان الفقهاااا الااذين 
 فوا طابع السلطة الدينية على املستبدين.أض

وحلساان احلااظ فاامن هااذه املشاايصة العقمانيااة   تنفاارد و اادها باملياادان فلقااد        
تصدت ما  راة التجديد الديين الاذ  باذر باذورها ورفاع أعالمهاا الفيلساوف  اال        

                                                           
 14لدينية، صد. عمارةأل السلطة ا (1)
حتقيق السيد  سن حبر العلوم طبعة  9هام  2قسم 1الطوس أل أبو جعفر )تلصيص الشام ( ج (2)

 ها.1383النجف سنة 
 72ص 2ابن عبد ربهأل العقد الفريد ج (3)
 283طبعة ب وت، ص 1ع  الدين ابن افبدأل اللبا  يف هتذيب افنسان ج (4)
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ستاذ الشيخ حممد عبده املدل  بهنه ليس على مسلم أن الدين اففغان  ومن رجاما اف
هخذ عقيدتاه أو يتلقاى أصاول ماا يعما  باه مان أ اد إال عان اتاا  اأ وسانة رساوله             ي

إمنااا جيااب عليااه قباا  ذلااك أن حيصاا  ماان    ،وباادون توساايط أ ااد ماان ساالف أو خلااف  
فليس يف اإلسالم ما يسمى عند قاوم بالسالطة الدينياة بوجاه      ،وسائله ما ي هله للفهم

 .(1)من الوجوه
أو  ،أو عبادته لربه ،السيطرة على إمان أ دوقولهأل ال يسوغ ف د أن يدع   ق 

 .(2)ينازعه يف طريقة نظره
وقاد   ،لبشار مقلاه دياين أو دنياو      وقوله فامل من ال يرضاى لنفساه أن يكاون عباداً    

وأئمااة الاادنيا منفااذون   ،وإمنااا أئمااة الاادين مبلغااون ملااا شاارعه اأ   ،أعاا ه اأ باإلمااان
 .(3)ال لشصوصهم وألقاهبم ،شرعهوإمنا اخلضو  الديين أ ول ،ف كام اأ

ويقولأل أما إسالمنا فمنه علمان  فنه ينكر السلطة الدينية الايت جتعا  لنفار مان     
 اختص به املوىل سب انه ورسله عليهم الصالة والسالم. البشر سلطاناً

وذلاك   ،فاإلسالم يقرر مدنية السلطة السياسية يف اجملتمع وي اد على بشاريتها 
ختيااار والعقااد واال ،ريااق إىل تااو  هااذه الساالطة هااو شااورو البشاارعناادما يقاارر أن الط

 .(4)اهها وأمامهاحتيابة احلاام عن افمة ومس وليته وعندما ي اد على ن ،والبيعة
واخلالصااة لاايس لرجاا  الاادين يف اإلسااالم علااى الناااس ماان ساالطة إال ساالطة         

مااا فو  وهاا  ساالطة خو  ،املوعظااة احلساانة والاادعوة إىل اخلاا  والتاانف  ماان الشاار     
 .(5)اما خوما فعالهم بتناوما أدناهم ،املسلمني يقر  هبم أنف أعالهم

والعصاامة قائمااة ومت ققااة لنمااة وحمااال أن جتتمااع افمااة علااى خطااه أو علااى       
 .(1)ضالل

                                                           
، دراسااة وحتقيااق د. حممااد عمااارة، طبعااة     233، ص3جافعمااال الكاملااة لومااام حممااد عبااده،      (1)

 972ب وت، 
 289ص 3املصدر السابق، ج (2)
 430ص  4املصدر السابق، ج (3)
 102د. عمارةأل السلطة الدينية، ص (4)
 285ص 3افعمال الكاملة لومام حممد عبده، ج (5)
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وماذا السابب وصافوا     ،نه  عن املنكر وصف للمسلمني اافاة وافمر باملعروف وال
أل انااتم خاا  أمااة أخرجاات للناااس تااهمرون   قااال تعاااىل ،بااههنم خاا  أمااة أخرجاات للناااس 

مان أها  الكتاا  لكاان خا  مام مناهم        ون عن املنكر وت مناون بااأ ولاو آ   تنهوباملعروف 
 .(2)امل منون وأاقرهم الفاسقون

وافمااار بااااملعروف والناااه  وصاااف يتعلاااق بالنظاااام العاااام أ  بهسااااس اجلماعاااة    
 يعط  له سلطة على اآلخرين.ومذا انيط أمر الذود عنه لك  فرد دون أن  ،وراي هتا

يف  -وافماار علااى خالفااه بالنساابة لرجااال الاادين الااذين يتفقهااون يف الاادين لكاان    
دون أن يقايم مناهم    ،حيذرون الناس ويرشدوهنم علاى طرياق امداياة لايس إال     -النهاية

قال تعاىلأل وما اان امل منون لينفروا اافة فلاوال نفار مان     ،سلطة على النفوس وافاباد
 (3)منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا مم حيذرون ا  فرقة

وهنالاك طائفاة تناهق     ،ماة يف اجلهااد  فهنالك فتة من الناس تنظر للذود عن اف
ول مساوا مام طرياق امداياة      ،ناذروا املقااتلني  يبالتفقه بالدين و معرفاة مراقباة لعلاهم    

 مداية واإلرشاد واإلنذار.والقضية تن صر با ،لعلهم ي وبون عن خطتهم
 -يف الفكار اإلساالم   –تلص للقول بهنه عندما تذار عبارة )السالطة الدينياة(   

عباارةأل   -يف احلضاارة افوروبياة  –فاملعنى املاراد هاو املارادف للمعناى الاذ  تادل علياه        
 )احلكم باحلق اإلم ( ..

الكاثولياك   فقد اانت نشاهة لنظرياة )احلكام بااحلق اإلما ( علاى ياد الالهاوتيني        
 ،وااان ها الا القياصارة وافبااطرة     ،الاذين عاشاوا يف ظا  القيصارية وسالطة افبااطرة      

 ،عتهم هذه الصفة امل عومة عن مسااالة البشار  آمة أو أبناا آمة. رف ،على عهد الوثنية
 ،وأدخلاوا أوروباا فيهاا    ،فلماا دخلاوا املساي ية    ا يفعلون ال يسهلون عم ،فهم معصومون

 ضارهتم أاقر مما طوعوا  ضارهتم جلوهرها الذ  اي ت به يف طوعوها لقسمات 
وغادت   ،للكنيساة  جعلوا القيصر رئيساً ،للمسي ية  تى ال يبدو ذلك مناقضاً ،الشرق

                                                                                                                                              
طبااع  159، ص17جقاضاا  القضاااة عبااد اجلبااار باان ألاادألاملعنى ماان أبااوا  التو يااد والعاادل         (1)

التفتناااز  شاارح العقائااد الفلساافية  – 492الشهرسااتان  هنايااة اإلقاادام يف علاام الكااالم ص -القاااهرة
 127ص

 109 \آل عمرانأل اآلية  (2)
 121 \التوبة  (3)
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وعلى الصعيد النظر  قال  ، يث يضع البابا على رأسه التاج ،هجيللتو الكنيسة مكاناً
فسالطانة مساتمد    ،ة عان الساماا  الالهوتيون إن رئيس الدولة حيكم بالتفويق والنيابا 

 وهو حيكم يف اجملتمع حبق اأ .. ،من السلطان اإلم 
ويعون روح جتربة  ،ويفقهون أصوله ومنطلقاته ،سالم نصفون الفكر اإليوالذين 

يااادراون رفاااق اإلساااالم   ،الرساااول )ص( واخللفااااا الراشااادين يف احلكااام والسياساااة 
 ،لااايس ف اااد سااالطان دياااين ،ول )ص()للسااالطة الدينياااة( هباااذا املعناااى.. فبعاااد الرسااا
وااا  منااهم يهخااذ دينااه ماان أصااوله دون     ،واملساالمون سواسااية يسااعى بذمتااهم أدناااهم  

واخلالفااة عنااه إمنااا هاا  جلاانس  ،وساااطة أو وصاا .. و ااق اأ هااو  ااق اجملتمااع اكاا 
 .(1)اإلنسان..

با  يساو     ،فصوصون "موظفون"متهنها  "مهنة"ذلك أن اإلسالم ال يرو الدين 
علياه   ،الاذ  أو ات الساماا باه إىل الرساول      ،سالمني يف أخاذ الادين مان مصادره     بني امل

ومن علوم  ،ومن السنة التشريعية اليت فسرت  م  الو   وفصلته ،الصالة والسالم
.. وعلى اا  مسالم أن يصا  إىل الادلي      وتفصيالً ادت هذا الدين إيضا اًزالشر  اليت 

والذين ال مي هم من غ هام   ،الدين "ااعلم"فمن عج  فليسهل أه  الذار من  ،بنفسه
 وليس لعلمهم هذا سلطان ديين يبيح مم ا تكار احلديث باسم الدين.  ،"العلم"سوو 

ذلك أن اإلسالم قارر   ،واما أشارت إليه اآلية القرآنيةأل وما اان امل منون لينفروا اافة
 ،ع يف ثبوتاه ويف داللتاه  إال بانص قااط   "حتاريم "وإناه ال   ،"اإلبا اة "أن افص  يف افشياا هاو  

قاد أصابح مان سالطان الساماا.. وتادل اآلياة القرآنياةأل )ياا أيهاا            "الت ليا  "و "الت اريم "فمن 
قتصااد يف  الذين آمنوا ال تسهلوا عن أشياا إن تباد لكام تسا ام( علاى رغباة اإلساالم يف اال      

للتطااور  ومالئماااً ،لكاا  زمااان ومكاان  ولكاا  يبقااى صااحلاً  ،نااه اصتااام للشارائع ف ،"الت اريم "
ليادراا   ،أمام التجربة اإلنسانية والعقا  اإلنساان    فال بد من ترك أوسع املسا ات ،والتغ 

لاروح  "متقاال  هاو اال  ،"الضاار "واالمتناا  عان    "الناافع "قبال على فيكون اإل ،"الضار"و "النافع"
ويف  ،علاى اا  شا ا    "الت ليا  "و "الت اريم "وذلك دون إضفاا صفات ومصاطل ات   ،"الدين
و تاى يت ارج اإلنساان مان اإلقادام       ،قتصااد فياه  لتوساع ماا أراد اأ اال   منعااً  ،اجملاالتا  
 يف ظ  مالبسات مغايرة..اخل. "ضاراً"قد اان  "نافع"على 

                                                           
 153، ص980، 1د. حممد عمارةأل الدا  يف ضوا العق ، دار التو يد، ب وت،   (1)
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ويكشاف لناا عاان عاداا اإلسااالم لوجاود طبقاة ماان )رجاال الاادين( قولاه سااب انه        
ون اأ واملسايح بان   مان د  تعاىل عن النصاارو أهنام )اختاذوا أ باارهم ورهبااهنم أربابااً      

ال إله إال هو سب انه عما يشراون(.. فهو قاد   ،وا داً وما أمروا إال ليعبدوا إماً ،مريم
وهام مغتصابون لسالطان اأ.     ،وليسوا  رد )علمااا ديان(   -جع  وجود )رج  الدين(

 افمر الذ  يدخ  هبم يف نطاق الشرك.
ليمقا    ،ى بذمتاهم أدنااهم  عيسا يقارر أن النااس سواساية... وأن املسالمني      إن ديناً

والاايت يااهت  يف مقدمتااها  ،باساام الاادين ،ثااورة عظمااى ضااد القيااود الاايت تكباا  اإلنسااان 
فصادقت   ،ومان الاذين  اذوا  اذوهم     ،أولتك الكهنة والسدنة مان )اف باار والرهباان(   

بشارب   شارباً  ،لتتابعن سانن مان قابلكم    00علياه الصاالة والساالمأل     ،عليهم نبواة الرسول
  ؟" تى لو دخلوا ج ر ضب لدخلتموه. ،را بذ وذراعاً

نقاااذ  وحماولتااه تقلاايص   ولقااد ساابق لنااا أن ذارنااا مشاارو  إمااام احلاارمني اإل      
 اجتهادات الفقهاا.
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 الفرع الثاني

 املشروع الثقايف العربي اإلسالمي مسامهة رجل الدين العضوي يف بناء
 

كون ييكون موضوعها ونقصد بالققافة هنا املعارف والعلوم والفنون واآلدا  اليت 
ورها واستشاعارها ملاا   عمقصدهاأل عمران النفس اإلنساانية وهتذيباها وتنمياة أدوات شا    
 خلف اأ ما يف هذا الكون من مصادر النفع وآيات اجلمال...

ذلاك الاذ     "التمادن "فهو  ،أما شقها اآلخر ،"احلضارة"  قفالققافة وا دة من ش
الاايت موضااوعها ومقاصاادها عمااران   -تقنيااةوالتطبيقااات ال–يشاام  املعااارف والعلااوم  

 .(1)شياا..باف "الواقع"
فمنناا   ،وإذا حنن شتنا أن نكقف التعب  عن طبيعة أزمة الققافة العربية يف المات

هااو إسااراف العقاا  العرباا  واإلسااالم  يف   ،نسااتطيع أن نقااولأل إن جااوهر هااذه افزمااة 
 (2)جديد ..وفقره وافتقاره إىل اإلبدا  والت ،احملاااة والتقليد

نقسااام لال"فريسااة  ،وال شاك أن القطااا  افااارب ماان مققفاا  هاذه افمااة ومفكريهااا  
أها    ها  إساالمية؟ أم غربياة؟    ولأل هوية النفس العربية.. أ -"التنو "وليس - "احلاد

 ،اليت تقطع الصالت باملورو  "احلداثة"أم أن  ة تراثية؟ أم ماضوية ومعاصرة؟ما ضوي
 ه  مذهبها وطريقها؟

نقسام احلاد  اولأل أ  مااض وأ  سالف    هناك اال ،ى بني الداثيني املاضوينيو ت
ار؟ أم سالف عصار الداجاع    زدها أهو سلف عصار اال  ننطلق من م اثه نسدشد بآثاره؟

 اد بني الداثيني زدهار والداجع ه  افخرو موضع خالف ب  إن معاي  اال واجلمود؟
 ومقامه يف التعام  مع املورو   العق  أضف إىل ذلك خالفهم  ول دور واملاضويني؟ 
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فاامذا اااانوا قااد   ،يف هااذا املوضااو  أهاا  املعاصاارة واحلداثااة به ساان  ااال ولاايس 
فامن   ،ومنبعهم الذ  منه يغدفاون  ،اختذوا احلضارة الغربية قبلتهم اليت إليها يتوجهون

 –الية الليرب"من جع   ومنهمسلفه الذار حيتذيه..  "املادية –الشمولية "من جع   منهم
ماادارس الغاار  وتياراتااه    ،فتوزعتااهم هاام اآلخاارون   ،املقااال الااذ  يبتغيااه   "الرأمساليااة

 ومذاهبه الفكرية واالجتماعية..
فعلاى   ،"املعاصارة "آخر من اخلالف قام ويقوم  ول فهم معنى  ن هناك حنواًب  إ

 يراهاا آخارونأل التعاما  ماع     ، ني يفهمها البعق على أهناا النماوذج احلضاار  الغربا     
 .(1)عن النموذج الغرب  .. متمي اً  ضارياً  تى ولو أحر خياراً ،العصر

افماة ومفكريهاا    يعان  القطاا  افاارب مان مققفا  هاذه      ،هكذا.. وعلى هذا الن و
ولايس مان    ،"واملقاصد والغاياات  واملنطلقات.. افصول.."يف  "االنقسام احلاد"من هذا 
  ..يف السب  واملناهي والفرو "التنو " رد 

قااوو وإمكانااات التيااارات  -أو تقااار  -نقسااامأل تكاااف وي يااد ماان فاااطر هااذا اال
وخاصاة تياار     ،الرئيساة الايت تتنااز  هاذه املواقاف واملنطلقاات واملقاصاد والتوجهاات        

 ،افمار الاذ   اال    ،وملاض  وسلف ومناوذج احلضاارة الغربياة    ،التقليد ملاضينا وسلفنا
وطبيعاة   ،"هوياة الانفس العربياة   " ول طبيعة  ختالفدون  سم اجلدل واال ، تى اآلن

 ."مذهبية ثقافتها"
وهو الذ  جيتذ   -بني تيار التقليد واحملاااة للسلف -أو التقار  -هبذا التكاف 

وهااو الااذ   -... وبااني تيااار التقليااد واحملاااااة للغاار -وجاادان العامااة وأفتاادة اجلمهااور
 ،علام والتعلايم والتققياف واإلعاالم    يهيمن على القطاعات املا ثرة ومرااا  التوجياه يف ال   

مااع ضااعف تيااار اإلباادا   – "تيااار  احملاااااة والتقليااد"بااني  -أو التقااار  -هااذا التكاااف 
وجيعلها تستنفد أغلب طاقاهتا الققافية والفكرياة يف   ،هو الذ  جع  افمة -والتجديد

أغلاب  فاساتن فت   ،على الن و الذ  جعا  بهساها بيناها شاديداً     "الصرا  الداخل "هذا 
ويقتلاع هاذا ماا     ،هبادم تياار ماا يبنياه اآلخار      "اإلبادا  "ال يف  "الصرا "هذه الطاقات يف 

بسابب تكااف    – فوقاف فعلاهما معااً    ،"بة شد احلب لع"يغرسه ذاك.. فكههنما مارسان 
 ال يتعداها؟ .. "الصفر"عند نقطة  -الطاقات
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لتياار اإل يااا    يااً فسانعرض  ال  ،وإذا انا قد تعرضنا بالتفصي  إىل تيار السلفية
وا  ما نتمناه ماذا التياار    ،والتجديد مع العلم أن اجملال ال يتسع لدراسة تيار التغريب

 بيتة يف قلب افمة وا تضانه لرو ها ومهومها.
 لكن ما هو تيار اإل ياا والتجديد؟؟

أو يف  ظهاا   ،إن يف مياادين اهتماماهتاا   ،وبه فصائ  متماي ة ،هذا التيار عريق
 أو يف مقاييس التجديد لديها. ،جديدمن الت

لكنناا نشا     ،نستطيع أن نرصد أمسااا عشارات مان العلمااا افعاالم      ،ويف هذا التيار
ه 1290 – 1216إىل بعااق ماان أباارز قااادة هااذا التيااار.. ماان مقاا أل رفاعااة الطهطاااو  )      

 ،م(1890 – 1810ه  1308 – 1225م( وخاااااا  الاااااادين التونساااااا  )  1873 – 1801
واإلمااام حممااد عبااده    ،م(1897 – 1838ه  1314 – 1254ففغااان  ) و ااال الاادين ا 

 – 1845ه  1341 – 1261وعبد اأ النديم ) ،م(1905 – 1849ه  1323 – 1266)
وحممد رشيد  ،م(1902 – 1854ه  1320 – 1270وعبد الرلن الكواايب ) ،م(1896
 – 1906ه  1368 – 1324و سن البنا ) ،م(1935 – 1865ه  1354 – 1282رضا )
ومصااطفى   ،م(1958 – 1876ه  1377 – 1293وحممااد اخلصاار  سااني )   ،م(1949

ه  1360 – 1293وطلعاات  اار  )  ،م(1908 – 1874ه  1326 – 1291ااماا  باشااا ) 
ومصاااطفى  ،م(1927 – 1857ه  1346 – 1273وساااعد زغلاااول ) ،م(1941 – 1876

 – 1298) وحممد مصطفى املراغ  ،م(1946 – 1885ه 1366 – 1302عبد الرزاق )
 – 1876ه  1347 – 1293اوي  )جاااااا وعبااااااد الع ياااااا    ،م(1945 – 1881ه  1364
وعبااد اجللياا   ،م(1968 – 1885ه  1388 – 1302وألااد  ساان ال يااات )  ،م(1929
 -وعباد الوهاا  خاالف    -وعلى اخلفيف ،م(1980 – 1888ه  1400 – 1305عيسى )

ه  1375 – 1305وحمماااااد  ساااااني هيكااااا  )   ،م(1956 – 1888ه  1375 – 1305)
 ،م(1964 – 1899ه  1383 – 1306وعباااااس حممااااود العقااااااد )   ،م(1956 – 1888

وحممااد الفاضاا  باان   ،م(1940 – 1887ه  1359 – 1305وعبااد احلميااد باان باااديس ) 
ه  1394 – 1326وعااااالل الفاساااا  )  ،م(1970 – 1909ه  1390 – 1327عاشااااور )
وطااه  سااني  ،م(1908 – 1863ه  1311 – 1239وعلاا  مبااارك ) ،م(1974 – 1908

 – 1891ه  1371 – 1308وزااا  مبااارك )   ،م(1973 – 1889 اهاا 1393 – 1306)
 (1)م(..وغ هم..1946 – 1869ه  1366 - 1286وشكيب أرسالن ) ،م(1952

                                                           
 62د. عمارةأل املرجع السابق ص (1)



138 

بضااعة   ،وإذا اان ترا   قبة اجلمود والداجاع يف  ضاارتنا العربياة اإلساالمية    
ضاار  الغربا  قاد مقا  مناابع ومنطلقاات       وإذا اان النماوذج احل  ،تيار التقليد للمورو 

 تيار التغريب.. فمن املنابع اليت انطلق منها تيار اإل ياا والتجديد قد اقلت يفأل
 ،امااا اقلاات يف منابعااه اجلوهريااة والنقيااةأل الاابالغ القرآناا      ،*مباااد  اإلسااالم 

 اما اق  يف السنّة النبوية القابتة.. ،والبيان النبو  للقرآن الكريم
 ،اليت مقلت قسامات اموياة احلضاارية لنماة     ،الدا  العرب  اإلسالم  *وثوابت

 عرب ال مان واملكان. ،وو دهتا اهمة ،ضار احل واليت  فظت فجياما تواصلها
 ،ابان الادلي (  "مماا هاو    ،يف فتلف احلضاارات  ،*وا  ما أبدعه العق  اإلنسان 

م الايت ال تتغاااير موضااوعاهتا  اماا اقاا  يف احلقاائق والقااوانني الاايت مقلات واقاا  العلااو   
الاااايت تاااادخ  يف  ،أ  العلااااوم املوضااااوعية احملاياااادة ،بتغاااااير احلضااااارات واملعتقاااادات

 (1)اخلصوصيات اليت تتماي  فيها احلضارات..
وإذا حنن شتنا أن تكون إشارتنا فهم املالمح الفكرية ملشارو  اإل يااا والتجدياد    

إذا شاتنا أن تكاون إشاارتنا هاذه موثوقاة      و ،ودعا إلياه  ،بشر به ،الذ  صاغه هذا التيار
وصادقة يف التعب  عن  قيقة مالمح هذا املشرو .. فمننا نستطيع أن نت د  بلساان  

وإمنااا  ،ة مااع الاادا عااال يقاايم قطي جتدياادياً فنقااول إهناام قااد أرادوا مشااروعاً  ،أعالمااه
 ..،والذ  جتاوزه التطور ،منه يتجاوز املتصلف

املشاادك "وإمنااا ميا  يف عطائهااا بااني   ،ت افخاارووال يقايم قطيعااة مااع احلضاارا  
وال يادير ظهاره    ،اليت تتمي  هباا تلاك احلضاارات    "اخلصوصيات"وبني  "اإلنسان  العام

أو –اما فع  تياار التقلياد للماورو      ،فيهجره إىل املاض  -ومستقبالً  اضراً–للواقع 
استلهام املاورو   التيار هذا وإمنا أراد  -اما فع  تيار التغريب– "اآلخر احلضار "إىل 
 ،امنطلقات إلبدا  جديد للواقع العرب  اإلساالم  اجلدياد   ،عانة بالوافد املالئمستواال

يف ماذهب أعاالم هاذا     ،فاإلبدا  هو امدف وافسااس والسابي  إىل اإل يااا والتجدياد    
 التيار..

د فمنناا جنا   ،هو املهندس افعظم لفكر هذا التياار  ،*وإذا اان اإلمام حممد عبده
 اإل ياا والتجديد يف ثالثة ميادينأل
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قبا    ،وفهم الدين على طريقة سلف افمة ،افولأل حترير الفكر من قيد التقيد-"
واعتباااره ماان ضاامن   ،والرجااو  يف اسااب معارفااه إىل ينابيعهااا افوىل  ،ظهااور اخلااالف

لتتم  ،وتق  من خلطه وضبطه ،موازين العق  البشر  اليت وضعها اأ لدد من شططه
يعاد   -علاى هاذا الوجاه   –أ  الادين   ،وإناه  ، كماة اأ يف  فاظ نظاام العاا  اإلنساان      

إىل ا ادام احلقاائق القابتاة     داعيااً  ،علاى الب اث يف أسارار الكاون     باعقااً  ،للعلم صديقاً
  ،بالتعوي  عليها يف أد  النفس وإصالح العم  مطالباً
ساواا أااان يف    ،يف الت ريار أما افمر القان أل فهو إصالح أساليب اللغاة العربياة   -

أم فيماا تنشاره اجلرائاد علاى      ،املصاطباات الرمسياة باني دواويان احلكوماة ومصااحلها      
 أو يف املراسالت بني الناس... ،من لغات أخرو أو مد اً منشتاًالكافة 
أما افمار القالاثأل فهاو التمييا  باني ماا لل كوماة املنتصباة مان الشاعب مان  اق             -
وإن وجبات   ،للشعب من  ق العدالة على احلكومة.. فاحلاام على الشعب وما الطاعة
وال يقاف   ،وال يرده عن خطته ،وتغلبهم شهوهتم ،هو من البشر الذين خيطتون ،طاعته

 "طغيان شهوته إال نصح افمة له بالقول والفع ..
مياااادين اإل يااااا  ،يف هاااذه الكلماااات ،وإذا ااااان اإلماااام حمماااد عباااده قاااد  ااادد  

عندما استطرد فقالأل ولقاد خالفناا يف    ،د نبه على اي  هذا التياروالتجديد.. فمنه ق
 رأو الفتتني العظيمتني اللتني يداب منهما جسم افمةأل"الدعوة إىل ذلك 

 ومن على شاالتهم ،طال  علوم الدين -أ-
  (1)"ومن هو يف نا يتهم... ،وطال  فنون هذا العصر - -

ام حممااد عبااده جلنااا   تيااار التقليااد   وإذا ااناات قااد ساابقت إشااارتنا إىل نقااد اإلماا  
.. فامن اففغاان  ي ااد ايا      -أبناا امل سسات التعليمية املوروثة... والنصوصايني –املورو  

 ،الغار   "ثقافاة "حبديقه عان املوقاف مان )علاوم( الغار  ومان        ،هذا التيار عن تيار التغريب
 .. "ى الانمط الغربا   الت ديث علا "وذلك عندما يعرض ملا صنعه العقمانيون واملصريون يف 

وبعقاوا بطوائاف مان     ،اجلدياد  طمن املدارس علاى الانم   لقد شيد العقمانيون عدداً"فيقولأل 
دا  واا  ماا   شباهنم إىل البالد الغربية لي ملوا إليهم ما حيتاجون من العلوم واملعاارف واآل 

ة وسا   وهو يف احلقيقة اادن للابالد الايت نشاه فيهاا علاى نظاام الطبيعا         ،"ادناً"يسمونه 
 جتما  اإلنسان  اال
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قد مضت عليهم و ،فه  انتفع املصريون والعقمانيون مبا قدموا فنفسهم من ذلك
 أزمان غ  قص ة؟ 

 "اجلنساية "و  "الوطنياة "و  "احلرية"رمبا وجد بينهم أفراد يتشدقون بهلفاث  ،نعم
بااان  .. ومنااهم آخاارون قلبااوا أوضااا  امل  "زعماااا احلريااة "ومشاااالها.. مسااوا أنفسااهمأل   

وتنافساوا يف   ،وسائر املاعون ،وبدلوا هيتات املآا  واملالبس والفرش واآلنية ،واملساان
وعدّوها من مفاخرهم.. فنفوا  ،تطبيقها على أجود ما يكون منها يف املماليك افجنبية

بذلك ثروة بالدهم إىل غ  بالدهم .. وأماتوا أربا  الصنائع من قاومهم.. وهاذا جاد     
وحيط بشههنا .. لقد علمتناا التجاار  أن املقلادين مان ااال       ،يشوه وجهها ،فنف افمة

املت لني أطوار غ ها يكونون فيها منافذ لتطرف افعداا إليها.. وطالئع جليوش  ،أمة
ثااام يقبتاااون   ،ويفت اااون افباااوا   ،مهااادون مااام السااابي    ،الغاااالبني وأرباااا  الغاااارات  

 أقدامهم؟ ..
وال جااليليو بالاذات...   ،والدلي  ليس أرسطو بالذات ،إن أبا العلم وأمه هو الدلي 

 واحلقيقة تلتمس  يث يوجد الدلي ..
إمنا يل م له التمسك ببعق افصاول   ،لدفع الكوار  ،وإن الظهور يف مظهر القوة

إىل إجتمااا   ،الاايت اااان عليهااا آباااا الشاارقيني وأسااالفهم.. وال ضاارورة يف إجياااد املنعااة 
 وال ملجاه  ، عها وسلكها بعق الدول الغربية افخارو  الوسائط وسلوك املسالك اليت

 ،باا  لاايس لااه أن يطلااب ذلااك  ،للشاارق  يف بدايتااه أن يقااف موقااف افوروباا  يف هنايتااه 
أعج هاا   (1)وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلباه فقاد أوقار نفساه وأمتاه وقاراً      

 .(2)"وأعوزها ..
 احلضاارية وضاو اً   "اموياة "وي يد مصاطفى ااما  باشاا موقاف هاذا التياار مان        

وعالقاة  ضاارتنا    ،"اجلامعاة اإلساالمية   "   "الوطنية"عندما حيدد عالقة  ،وحتديداً
اا    ونارفق قطعيااً   ،إننا نرياد أن تكاون مصار للمصاريني    "فيقولأل  ،باحلضارة الغربية

 .(3)"ن  أجنيب...
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  فمااا ذلااك إال فن افضااالي  ،وإذا انااا نطلااب إرشاااد أمتنااا إىل احلقيقااة الدينيااة   
 ،قلبت  قيقة هذا الدين ،باسم الدين ،اليت راجت بني العامة ،وافااذيب واخل عبالت

 ،علاى الادين وينساب إلياه     ىمماا يلقا   ،واا  اآلفاات   ،حنطاا  فصار اجله  والتهخر واال
 ،لذلك اان من املست ي  إ ياا افمة وإهناضها بغ  احلقيقة الدينياة  ،والدين منه براا

 ،إال بالادين نفساه   ،الذ  ألف ونظم باسام الادين   ،جي  الباط  ال سبي  إىل إبادة هفن
ماان  باا  هااو اااذلك أيضاااً  ،ماان الوجهااة الدينيااة ف سااب  فااالتعليم الااديين لاايس فرضاااً 

 الوجهة الوطنية.
إن باااث احلقيقاااة الدينياااة باااني املسااالمني مااان أاااارب افسااابا  املوجاااودة للتساااامح  

فمان   ،ال نفارة ماع ناور ورشااد    و ،إذ ال تعصاب ماع علام    ،والتقر  مان الشاعو  افخارو   
وأن ت ول أوباا اجلهااالت   ،منفعة العناصر الها أن يعرف املسلمون دينهم على  قيقته

 ...مواخلرافات من بينه
وأخاذنا مان املدنياة     ،وحنن إذا اعتمدنا على اإلسالم وقواعده وأوامره وإرشااداته 

الناا ا  الااذ  أضاار مبصاار  وترانااا  ،واعتربنااا بعاارب التاااريخ  ،الغربيااة فوائاادها ومنافعهااا 
ومقام "بلغنا أقصى ما يرام من  د وع  وسوا  ،واجتنبنا ا  افداق وشقاق ،واإلسالم

 .(1)"رفيع
و  ،أخار  اوافخاذ مان املدنياة الغربياة الفوائاد واملناافع شا         ،فتقليد الغار  شا ا  

 "قيقة الدينية مست ي ...حلإ ياا افمة وإهناضها بغ  ا"
إساالمية النهضاة   "قيقاة..  قيقاة ضارورة    حلده هاذه ا *وي يد اإلمام حمماد عبا  

إن الدين هو سابي  ملرياد   "عندما يقولأل  ،وتهايداً .. ي يدها  سماً"واإل ياا واإلصالح
ة يا فمن إتيااهنم مان طارق افد  واحلكماة العار     ،اإلصالح يف املسلمني ال مندو ة عنها

وال  ،ه مان ماواده شايو   لايس عناد   ،عن صبغة الدين حيوج املصلح إىل إنشاا بناا جديد
 ...يسه  عليه أن جيد من عماله أ داً

                                                           
م.. وخطباااة يف 1896ماااارس سااانة   3مصاااطفى اامااا أل فقااارات مااان خطباااة يف االساااكندرية يف     (1)

م.. وخطباة يف ذاارو تنصايب حمماد علا  باشاا  اامااً علاى         1907أاتاوبر سانة    22االسكندرية يف 
م..انظار اتاا  د. عماارة ) اجلامعاة االساالمية والفكارة القومياة عناد         1902مايو سنة  21مصر يف 

 م.1976طبعة بيوت سنة  97- 95 – 87مصطفى اام ( ص
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بتهذيب افخالق وصالح افعمال ول  النفوس على طلب  وإذا اان الدين اافالً
والعنااا يف إرجااعهم إلياه     ،وهاو  اضار لاديهم    ،وفهلاه الققاة فياه    ،السعادة من أبواهباا 

 (1)" ه؟ ..فلم العدول عنه إىل غ ،أخف من إ دا  ماال إملام مم به
تيااار اإل ياااا –*لكاان حموريااة اإلسااالم يف النهضااة واإلصااالح لاادو هااذا التيااار   

أولتاك الاذين وقفاوا     ،عن موقف املقلدين للمورو  متمي اً قد جاات موقفاً -والتجديد
أولتك الاذين   ،وعن موقف النصوصيني ،عند ترا  عصور الداجع والتصلف احلضار 

فياة الانص   ر  دإال أن  ودهم عنا  ،ن البد  واخلرافاتوإن اانوا قد طهروا العقائد م
ومقاصاد   ،  النصاوص ومالبسااهتا  ما قد جعلاهم يهملاون إعماال العقا  يف الاوع  مبرا     

 ها وغاياهتا.تالشريعة و كم
العق أل هو جوهر إنسانية اإلنسان.. وأفض   "يف هني تيار اإل ياا والتجديد جند 

فاداق الايت ميَا ت اإلنساان عان غا ه       نقطة االوهو  ،(2)نسانية على احلقيقة..القوو اإل
 .(3)"من احليوانات.. واليت جعلها اأ حمور صال ه وفال ه

فهناأل ه  اإلصاابة يف غا  النباوة..     ،وإذا اانت ) احلكمةأل حرة من حرات العق 
 ،وموضاا ة السااب   ،هاا  مقننااة القااوانني "يف منااهي هااذا التيااارأل   -أ  احلكمااة–فمهنااا 

 ،وشاار ة  ادود الفضاائ  والرذائا      ،ومعينة  يع احلادود  ،لنظاماتوواضعة  يع ا
 (4)"فه أل قوام الكماالت العقلية واخللقية.. فه  أشرف الصناعات ... ،وباجلملة

.. با   ،باالعمران الادنيو    خاصاً -يف منهي هذا التيار–*وليس مقام العق  هذا 
فامذا ااان العقا      ،ين أيضاا إن هذا هو مقامه وتلك ه  مكانته يف حتصي  اإلمان الادي 

 الااذ  يبلاا  يبذا اااان اإلمااان هااو التصااديق والقلاا إ. و،هااو أداة النظاار والنااذير والتفكاار 
وإمناا يكاون الايقني بامطالق النظار       ،رج من النظار  ال يقني مع الت"فمنه  ،مرتبة اليقني
 و تى يصا  إىل الغاياة الايت يطلباها بادون تقيياد.. فااأ        ،طوما وعرضها ،يف افاوان
بدون قياد وال  اد.. والوقاوف عناد  اد فهام        ،الفكر والعق  والعلم ،يف اتابه ،خياطب

 ومناف ملا اتبه أسالفنا من جوهر املعقوالت.. ،العبارة مضرّ بنا
                                                           

 231ص  3)افعمال الكاملة( ج (1)
 298ص  3، ج428ص 5سابق جاملصدر ال (2)
 257، 256)افعمال الكاملة جلمال الدين اففعان ( ص  (3)
 260املصدر السابق، ص  (4)
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فهو  ،قد دعا الناس إىل النظر فيه بعقومم -وهو و ده املعج  اخلارق–والقرآن 
 ،لقت له  ق النظر يف أحنائهاا وأط ،وعرفته القاض  فيها ،معج ة عرضت على العق 

 ،ونشاار مااا انطااوو يف أثنائهااا.. فاإلسااالم ال يعتمااد علااى شاا ا سااوو الاادلي  العقلاا      
وال  ،فاال يدهشاك جاارق للعاادة     ،والفكر اإلنسان  الاذ  جيارو علاى نظاماه الفطار      

وال يقطع  راة  ،وال خيرس لسانك بقارعة مساوية ،بصرك بهطوار غ  معتادة  يغش
 إمية...فكرك بصي ة 

إال إذا عق  دينه وعرفاه بنفساه  تاى أقتناع باه.. فمان ربا          واملرا ال يكون م مناً
فنااه لاايس  ،فهااو غاا  ماا من ،بغاا  فقااه ولااو صاااحلاً ،والعماا  ،علااى التسااليم بغاا  عقاا 

باا  القصاد منااهأل أن   ،اماا يااذل  احلياوان   ،القصاد مان اإلمااان أن ياذل  اإلنسااان للصا     
فيعم  اخل  فناه يفقاه أناه     ،بالعلم باأ والعرفان يف دينهوتت اى نفسه  ،يرتق  عقله

ويدك الشر فنه يفهم سوا عاقبتاه ودرجاة مضارته يف ديناه      ،اخل  النافع املرض  أ
 (1)"ودنياه ..

املنااقق   ،الضايقة  "الوطنياة "ويف الوقت الاذ  اساتعار فياه تياار التغرياب مفهاوم       
بلسااان –أعااالم هااذا التيااار  سااالم.. وجاااهروو اادة ديااار اإل ،لو اادة افمااة اإلسااالمية
م( بااهن اجلامعااة اإلسااالمية  1963 – 1872ه  1383 – 1289ألااد لطفاا  باشااا ) 

خرافة.. ال أثر ما وال وجود.. وأن القول بهن أرض اإلسالم وطن لك  املسلمنيأل قاعدة 
م أمالاهاا ونشار نفوذهاا اا  ياو      استعمارية تنفع هبا ا  أمة مستعمرة تطمع يف توسايع 

 .(2)غ  مصر فيما  وما من البالد.. وأن املصر أل هو الذ  ال يعرف له وطناً
ساااتعمارية الغربيااة لاااوطن العروباااة وعاااا   وم الاااذ  يااربر التج ئاااة اال هاااوهااو املف 

علااى يااد  -ااادائرة انتماااا   -الااذ  بعااث الوطنيااة  –اإلسااالم.. فاامن اإل ياااا والتجديااد   
خطاره   ،وم الغرب  والضيَق للوطنياة قد نبه على خطر هذا املفه -مصطفى اام  باشا

لقاد احنلات الاروابط    "فكتاب اإلماام حمماد عباده يقاولأل       ،على و دة افماة اإلساالمية  
 تااى اااادت افمااة ختاارج عاان اوهنااا أمااة  قيقيااة متكافلااة      ،باا  تقطااع أاقرهااا  ،املليااة

وطفق بعق  ،جتماعية والتعاون على افعمال املشداة اليت حتفظ و دهتاباملصا  اال
                                                           

 414ص  4، ج281 – 151،279ص  3)افعمال الكاملة لومام حممد عبده( ج (1)
دار امااالل ساانة –، طبعااة القاااهرة 133، 134، 70، 67ألااد لطفاا  الساايد )قصااة  يااات ( ص  (2)

 م1982
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الاذين قطعاوا روابطهام بهياديهم يفكارون يف جعا  الرابطاة الوطنياة          ،"املتمدنني"الا ه 
ولكن  ،فلم يفل وا ،من الرابطة امللية اجلامعة فه  افقطار الكق ة فه  ا  قطر بدالً
 .(1)"لتهث  ..أثَر االمهم أردأ ا

يف إساااالمناأل  -ياااد ملنااااهي الغااار   لبسااابب التق–ياااب ر*وبينماااا رأو تياااار التغ 
دولاة الكهاناة    ،.ويف اخلالفاة اإلساالمية  ،تد  ما لقيصر للقيصر وماا أ أ  ،مسي ية

نبااه تيااار اإل ياااا   ،الاايت اسااتبدت باساام السااماا والتفااويق اإلماا  والساالطة الدينيااة.  
فليس يف "ميدان عالقة الدين بالدولة ..  ،والتجديد على اي  اإلسالم يف هذا امليدان

ساالطة املوعظااة احلساانة.. وهاا  ساالطة خومااا اأ لكاا   سااوو  ،اإلسااالم ساالطة دينيااة
أو شيخ اإلسالم أية  ،أو املفيت ،أو القاض  ،أدناهم وأعالهم.. وليس للصليفة ،املسلمني

فلايس يف   ،سلطة دينية.. ب  إن ا  سلطة تناوما وا د من ه الا فها  سالطة مدنياة.   
 (2)"اإلسالم سلطة دينية بوجه من الوجوه...

املسي ية اليت تقف عند  اموضو ليس  ،م هذا للسلطة الدينيةلكن رفق اإلسال
وليس العلمانياة الغربياة    ،ومملكة السماا.. ،وخالص النفوس ، دود الرسالة الرو ية

فن  ،الاايت تفصاا  الاادين وعاا ل أ كامااه عاان الدولااة والعمااران وعلومهمااا وشاا وهنما        
فامن اإلساالمأل   "أل أيضااً  ،باده وبعبارة اإلماام حمماد ع   ،بالغ وتنفيذ. ،اإلسالم دين ودولة

.. وال تكتما  احلكماة مان تشاريع اف كاام      ورسم  قوقااً  فقد وضع  دوداً ،دين وشر 
وصاااون نظاااام  ،وتنفياااذ  كااام القاضااا  بااااحلق  ،إال إذا وجااادت قاااوة إلقاماااة احلااادود 

 ،فال بد أن تكون يف وا د ،وتلك القوة ال جيوز أن تكون فوضى يف عدد اق  ،اجلماعة
با    ،أو اخلليفة.. وليس من أصاول اإلساالم أن ياد  ماا لقيصار لقيصار      وهو السلطان 
فكان الدين بذلك  ،ويهخذ على يده وعمله ،نه أن حياسب قيصره على مالهاان من شه

 (3)"للملك.. ونظاماً ،وألفة يف البيت ،عند أهلهأل اما ال للشصص
يدعو  ،ديدأمام مشرو  لو ياا والنهضة والتج ،يف فكر هذا التيار ،*فن ن هنا

 ألأعالمه إىل

                                                           
 683ص  4)افعمال الكاملة( ج  (1)
 288و 286و 285ص 3، ج175ص  2املصدر السابق ج (2)
 226، 225، 287ص 3املصدر السابق، ج (3)
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اجليا   "على الن او الاذ  فهماه مناه      ،يف فهم الدين "مستن ة -سلفة عقالنية"*
تااه املاا ثرات  علقباا  ظهااور اخلااالف الااذ  افت    -جياا  الصاا ابة والتااابعني  – "امل سااس
 افجنبية.

اليونانياااااة ..  -متميااااا ة عاااان عقالنياااااة الغاااار    "إسااااالمية  -عقالنيااااة "*وإىل 
وتضبط العق  بالنق  فيما ال يساتق    ،قرأ النق  يف ضوا العق واحلديقة... عقالنية ت

فتنقاذ اإلنساان مان النصوصاية      ،وت سس اإلماان الاديين علاى النظار العقلا       ،بمدرااه
 اليت ال عق  أهلها.. ومن الوضعية اليت ال ت من إال بقمرات احلواس واحملسوس 

ضاارات افخاارو  وعلااى حارات إبادا  احل   ،*وإىل تهسايس النهضاة علاى اإلساالم    
يف مياادين العلاوم الايت  قائقهاا وقوانيناها موضاوعية        ،فيما هو مشادك إنساان  عاام   

ت لمااس  يااث يوجااد  ،بنااة الاادلي افهناا   ،ال تتااهثر بتغاااير العقائااد واحلضااارات ،حمايادة 
 (1)الدلي 

البناات ودوائار انتمااا يف البناااا     ،والاروابط القوميااة  ،*وإىل بعاث الاروح الوطنياة   
 عتقادالذ  هو و دة افمة وامللة يف املصا  واحلضارة واال ،في افعم وا

ملصتف جوانب احلياة اإلنسانية والعمران  -بالوسطية–*وإىل الشمولية اإلسالم 
الوطنية والقومية واجلامعة اإلسالمية  ،الفرد والطبقة وافمة ،الدين والدولة ،البشر 

ة.. اخل..اخل على الن و الاذ  يعصام هنضاة    الدنيا واآلخر ،والروح واجلسد ،واإلنسانية
رية والقنائية اليت م قت وا ق العقا  الغربا    طانشافمة ومشروعها احلضار  من اإل

  يال هذه القنائيات.
 "احلاا   الااوطين احلاار "مااذا التيااار قااد انفاار  بعااد    "املاانظم -العقااد"وإذا اااان 

 ااال الاادين اففغااان ..   ومهااا التنظيمااان اللااذان قادمهااا  -"العااروة الااوثقى"و عيااة 
 ،فااهعالم هااذا التيااار قااد أقاااموا العديااد ماان التنظيمااات       -وانفاار  عقاادمها بوفاتااه  

 ،وأسهموا يف اإل ياا والتجديد مبصتلف السب  والوسائ  ،واملنابر الفكرية ،وامل سسات
أم "إىل  عياة   "املناار "إىل تيار  لة  ،"مدرسة القضاا الشرع "إىل  ،"دار العلوم"فمن 
إىل العدياااد مااان اف ااا ا .. والصااا ف..  ،"إىل  اعاااة العلمااااا اجل ائاااريني ،"القااارو

واجملالت.. ودور النشر.. واجلامعات.. والكتب.. اليت مقلت القناوات الايت مناها معاا      

                                                           
 70د. عمارةأل املقال السالف الذار ص  (1)
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هذا املشرو  احلضار  إىل عقاول قطاا  واساع وأفتادة  هاور عاريق مان أبنااا هاذه          
 اإلسالم.. على امتداد وطن العروبة وعا  ،افمة

اللاذين فرضاا علياه مان تياار       ق رغام احلصاار والتضايي    ،صنع هاذا التياار ذلاك   
 التقليد واحملاااة.. التقليد للمورو .. واحملاااة للتغريب ..

*فعبااد اأ النااديمأل يرفااع رايااة الاادفا  عاان العربيااة.. وو اادة افمااة .. واياا         
يقلااادون الغااا اة  -عساااكريةبعاااد ام ماااة ال–تقاليااادها .. يف مواجهاااة الاااذين انطقاااوا  

 املنتصرين ..
عن اي  التمادن اإلساالم  عان     -يف )الرد على داراور(–*وقاسم أمنيأل يدافع 
وذلاك   ، ريتاها بالضاوابط اإلساالمية    -يف )حترير املرأة(–التمدن الغرب ... ويضبط 

 إىل قدر من التغريب.. -يف )املرأة اجلديدة(–قب  أن مي  
يارفق   -أعظام ثوراتناا الوطنياة يف العصار احلاديث      دالذ  قاا –*وسعد زغلول 

 اها  1386 – 1305الشيخ علا  عباد الارزاق )     "جه "ويتعجب من  ،العلمانية الغربية
رساالة  "اإلساالم   أنم( الذ  زعم يف اتابه )اإلساالم وأصاول احلكام(    1966 – 1887
تا  اإلسالم لقد قرأت ا"أل فيكتب قائالً ،ال عالقة له بسياسة الدولة والعمران "رو ية

 ،فعجبات  ،علياه مان اخلطاه والصاوا      احلماالن فعارف مبلا     ،وأصول احلكام بممعاان  
 ايف يكتب عا  ديين هبذا افسلو  يف مق  هذا املوضو . ،أوالً

فما وجدت ممن طعن منهم يف اإلساالم   ،للمستشرقني ولسواهم لقد قرأت اق اً
علا  عباد الارزاق.. لقاد عرفات       على حنو ما اتب الشايخ  ، دة اهذه احلدة يف التعب 

وإال اياف يادع  أن اإلساالم لايس      ،ب  بالبسيط مان نظرياتاه   ،أنه جاه  بقواعد دينه
فهياة مدنياة مان ناوا   احليااة   يانص عليهاا         ؟  وال هو بنظام يصالح لل كام؟   مدنياً

  أو أ  نو  آخر من املعامالت؟  اإلسالم؟ ه  البيع؟ أو اإلجارة؟ أو امبة؟
اااق ة  كماات بقواعااد   أو  يقاارأ أن أمماااً  ماان هااذا يف افزهاار؟  يتاًرس شاادأم ياا

ال تاا ال حتكاام هبااذه    اًوأن أمماا طويلااة ااناات أنضاار العصااور؟    اإلسااالم فقااط عهااوداً  
وأعجاب مان    وديان  كام؟    منة مطمتنة؟ فكيف ال يكون اإلسالم مدنياًآوه   ،القواعد

 من الدراسة الدينية افزهرية؟  فهين اان هذا الشيخ هذا ما ذاره يف اتابه عن ال ااة 
والذين  ،الذين   تقو مداراهم يف العلم القوم  نمن الشبا أن اق اً ،والذ  ي ملين  قاً

خطه  ،سيت ي ون ملق  هذه اففكار ،حتملهم ثقافتهم الغربية على اإلعجا  بك  جديد
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يما تكتبه على هذا الت ي  ف وجيدون تشجيعاً ،دون ا يص وال درس ،اانت أو صواباً
وماان  ،وأمقامااا ماان القناااا العظاايم علااى الشاايخ علاا  عبااد الاارزاق     "السياسااة"جرياادة 

 وافستاذ الكب .. اخل. ،واملصلح اإلسالم  ،تسميتها له بالعا  املدقق
وام وددت أن يفرق املدافعون عن الشايخ باني  رياة الارأ  وباني قواعاد اإلساالم        

 (1)"اليت تصدو اتابه مدمها .. ،الراسصة
أ  قبا  وفاتاه    ،م1925أغساطس سانة    20لقد اتب سعد زغلول هذا الكلام يف  

 ،بن البار لتيار اإل ياا والتجدياد فهثبت به أنه قد ظ  طوال  ياته الفكرية اال ،بعامني
 والتلميذ الويف لفكر  ال الدين اففغان  واإلمام حممد عبده..

هسايس لاذلك الت اول    بعابا الت –أل فهو يناهق  الرازقطفى عبد ص*أما الشيخ م
وذلااك عناادما يقاادم يف اتابااه  ،الااذ  أ دثااه هااذا التيااار يف  قاا  الدراسااات الفلساافية 

)اهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية( نظرية اي  الفلسفة اإلسالمية عن فلسفات افمم 
افخاارو.. وايااف أن عقالنيااة افمااة اإلسااالمية قااد جتلاات فيمااا أبدعااه املساالمون يف      

ماان معااا  التمياا  للمشاارو    .. فهرسااى بااذلك معلماااً "صااول الاادينأ"و  "صااول الفقااهأ"
 احلضار  الذ  أبدعه تيار اإل ياا والتجديد..

ية لفكار هاذا التياار قراباة أربعاة      رساتمرا ظ االفا *أما رشايد رضااأل فهاو الاذ       
عقااود.. حتااول فيهااا )تفساا  املنااار( إىل معلاام جديااد ملنااهي جديااد يف تفساا  القاارآن        

  لة )املنار(  منارة التجديد واإل ياا على امتداد عا  اإلسالم.. وغدت فها ،الكريم
*واان اخلضر  سنيأل فارس املعارك الفكرية مذا التيار ضد املتغربني وخاصة 
 ،يف اتابهأل )نقق اتا  اإلسالم وأصاول احلكام( و )نقاق اتاا  يف الشاعر اجلااهل (      

وفااارس  ،.. وسااب  اإلصااالحواللغااة  ،امااا اااان فااارس التجديااد مبااا اتبااه يف الشااريعة  
لادعوات و رااات الت ريار الاوطين      -بالقااهرة –بااملرا  الاذ  أقاماه     ،اجلهااد الاوطين  

 وخاصة يف بالد الشمال اإلفريق . ،اإلسالم 
هذا من إطار الصفوة  ة*أما  سن البناأل فمنه اإلمام الذ  انتق  مبشرو  النهض

فلقد جاا يف  قباة عمَات    ،اجلماه  وأيد  ،املققفة والنصبة املفكرة إىل أ ضان افمة
                                                           

–، طبعااة اتااا  اليااوم  93 – 91حممااد إبااراهيم اجل ياار  )سااعد زغلااولأل ذاريااات تارخييااة( ص    (1)
، طبعاااة دار 151- 149. عماااارة )معرااااة اإلساااالم وأصاااول احلكااام( ص   القااااهرة، وانظااار اتاااا  د 
 م.1989الشروق، القاهرة سنة 



148 

واميمناة التغريبياة اا  أحنااا دياار       ،والتشارذم القطار    ، اتالل افجانيب  فيها بلاوو اال 
مسا ولية الدبياة واإلعاداد     -وليس فقط علمالها –فكان ال بد من أن حتم  افمة  ،اإلسالم

 ،  احلضار  اجلدياد ستعداد ملواجهة التصلف املورو  واالستال  احلضار  هبذا املشروواال
يقدمااه  اادد    يف هااذا املياادان أعظاام مااا مكاان أنفقاادم الرجاا ،مشاارو  اإل ياااا والتجديااد

 بعني من عمره إال بسنوات ثال ؟  اهد استشهد وهو   يتجاوز افر
اا والتجدياد..  *تلك إشارات إىل طرف من معلم املشرو  احلضار  لتياار اإل يا  

. آثرنا فيها التمقي .. فلام نعارج علاى ابان بااديس..      ر من أعالمه.ومناذج من مواقع نف
وإجنازاتاه يف   ،وال على الكاواايب  ،والنهضة اليت أعاد هبا اجل ائر إىل العروبة واإلسالم

فاحلديث عن هذا التيار  ،ومعاجلة أسبا  التصلف ووسائ  النهوض ،والعروبة ،احلرية
 .(1)يف صف ات  "سطور"ال  ،" لدات" ديث 
 

 تغريب إىل التجديد:و.. من ال
ستعمارية لادعم تياار التغرياب    ورغم اإلمكانات امائلة اليت سصرهتا السلطات اال

واليت وضعت أغلب م سسات التعليم والتققيف واإلعالم حتت هيمنة  ،ورعاية مس ته
ورغاام احلصااار الااذ  وجااه بااه تيااار اإل ياااا والتجديااد ماان أهاا        ،نظرياتااه ورجاالتااه 

بسااابب احلاجاااة  –إال أن الواقاااع الققاااايف   ،املتغاااربني  يعااااً  اجلماااود والتقلياااد ومااان  
وبساابب إفااالس أهاا  التقليااد وعجاا هم عاان تقااديم   -احلضااارية للمشاارو  التجديااد 

.. وبسابب فجاجاة الارلو    ،املشرو  احلضار  الذ  ين  لنمة طريق النهضة والت ارر 
اللاذين   ،ووجاداهنا والرفق التلقائ  والطبيع  الذ  تقاب  به من عقا  افماة    ،املتغربة

ختلقت يف الواقع الققايف ظااهرة   ،وغ ها ،بسبب من هذه العوام  ،  تفسد فطرهتما
.. وه أل تراجع عدد اب  مان افعاالم الاذين تغرباوا     ،هامة وذات داللة وملفتة لننظار

 ،ااجتاهاد خااطو   ،بعد أن سلكوا هذا السابي   ،عن التبش  بالنموذج احلضار  الغرب 
 .(2)بتيار اإل ياا والتجديد.. ،يف مر لة نضجهم الفكر  ،واتراطهم

                                                           
رفاعاااة 0حممااد عماااارةأل )مسااالمون ثااوار( و)اإلماااام حمماااد عباااده( و ) ااال الااادين اففغاااان ( و     (1)

الطهطاو ( و )عبد الرلن الكواايب( و )عل  مبارك( و )قاسم أماني( و)تياارات الفكار الساالم ( و     
 الص وة اإلسالمية والت د  احلضار (. طبعة دار الشروق القاهرة.)
 د. عمارةأل أزمة الققافة العربية اإلسالمية، املقال السالف الذار (2)
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واليت يلات وتشام  العدياد مان      -اليت ال ت ال قائمة ومستمرة–وهذه الظاهرة 
تقاوم شااهدة علاى  قيقاة      ،بشاقيهأل اللياربا  والشامو     ،الذين سلكوا طريق التغرياب 

ضااار  الغرباا  دعون إىل تاابين النمااوذج احليااتعلمنااا ضاارورة التمياا  يف الااذين دعااوا و  
بمنساااانياته وخصوصاااياته وبعلوماااه    ،جطتاااه وصاااوابه  ،حبلاااوه وماااره  ،جااا ه وشاااره 

ة التميي  يف هذا املواب بني الذين تغربوا )عمالاة  راملوضوعية واحملايدة.. تعلمنا ضرو
وساعيهم الاواع  واملصطاط     ،بسبب اراهيتاهم لوساالم   ،فكرية( للغر  االستعمار  –

لنهضااة وفلساافة احلكاام والعمااران.. وبااني الااذين تغربااوا   إلزا ااة صاابغته عاان مشاارو  ا 
الاذ  دفعهاام إىل الظاان بااهن اساتعادة النمااوذج الغرباا  هااو    ،بسابب اجتااهادهم اخلاااطو 

 ستعمار واميمنة الغربية.السبي  إىل القوة والنهضة اليت حترر أوطاننا من أغالل اال
فاهيقنوا بعجا     ،تقليدلقد رأوا اإلسالم يف الصورة اليت قدمها له تيار اجلمود وال

وعندما وازنوا باني هاذه    ،هذه الصورة عن أن تكون السبي  للت رر من اميمنة الغربية
وخدعوا ب عم الغر   ،هبرهم الغر  وأدهشتهم إجنازاته ،الصورة وبني النموذج الغرب 

 ،متميا اً   ضاارياً  ف سبوا أن الت ضار والتقادم ال يقتضا  مشاروعاً     ،احلضارة هو د
اليت صدقوا أهنا احلضاارة   ،واالشداك معه يف  ضارته ،تض  الل اق بالغر وإمنا يق

الساابي ...  "أل -بلسااان وا ااد ماان أعالمهاام  –فكااان أن أعلنااوا   ،"العامليااة"و "اإلنسااانية"
 ،ذه لايس ماا تعادد   ها وها  وا ادة ف   ،واض ة بينة مساتقيمة لايس فهاا عاوج وال إلتاواا     

ولنكاون مام شارااا يف     كون مم أنداداًلن  س  افوروبيني ونسلك طريقهموه  أن نس 
وما حيتمد منها وما  ،ما حيب منها وما يكره ، لوها ومرها ،خ ها وشرها ،احلضارة

 .(1) "يعا 
جتااهاد اخلاااطو إىل هااذا املوقااع الااذين قااادهم اال ،ماان هاا الا افعااالم لكاان عاادداً

تربتنااا "نبااات يف غاا  صاااحلة لو "بااذور التغريااب"أن  ،بالتجربااة ،قااد أدراااوا ،الفكاار 
الاايت اوهَنااا تراثهااا املتمياا  وتارخيهااا احلضااار  املغاااير  "فطاارة افمااة"وأن  ،"احلضااارية

ق م عليه والغريب عنه.. إمنا ترفق التغريب رفق اجلسد للجسم امل ،لنظ ه الغرب 
وجاادوا ضااالتهم  ،امااا عرضااها تيااار اإل ياااا والتجديااد   ،فلمااا نظااروا صااورة اإلسااالم 

 فكانت عودهتم عن التغريب إىل اإل ياا والتجديد. ،املنشودة فيه

                                                           
 م.1938، طبعة القاهرة سنة 45ص 1د. طه  سني )مستقب  الققافة يف مصر( ج (1)
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 ،طاال بناا احلاديث    ،وإذا حنن شتنا استقصاا افعالم الذين اوَناوا هاذه الظااهرة   
 ،وخرج عن ما يقتضيه املقام.. ولذلك فمننا سنقف هنا عند اإلشاارة إىل منااذج ثالثاة   

–عاااودهتم  فكاناات  ،عااال جنمهاام يف التياااار املتغاار .. ثااام راجعااوا فكاارهم وماااوقفهم     
املص وبة بالنقد الشجا  للمس ة املاضية أو اخلالية من هاذا   _الصرحية أو الضمنية

 .. اانت عودهتم عن طريق التغريب إىل تيار اإل ياا والتجديد.-النقد الشجا 
م(أل قد خرج على 1996 – 1887ه  1386 – 1305زق )افالشيخ عل  عبد الر

فهثار أاارب معرااة فكرياة يف     ،وأصول احلكم(م بكتابة ) اإلسالم 1925الناس يف سنة 
الااذين يرياادون  "العلمااانيني"يف يااد  "وثيقااة"تارخينااا احلااديث.. وغاادا اتابااه هااذا أهاام   

للشرق أن يع ل اإلسالم عن الدولة واجملتمع اما ع ل الغر  املسي ية عناهما.. ففا    
إلساالم   فول مارة يف تااريخ العلام ا   –وقااض شارع     ،هذا الكتا  يقول عاا  أزهار   

ن إال دولااة فيااه وال سياسااة.. و ،إن اإلسااالم دياان ورسااالة رو يااة أل-والعلماااا املساالمني
باساام الاادين.. وأن ناايب    وطغياناااً اسااتبداداً -االكهانااة الغربيااة –اخلالفااة اإلسااالمية ااناات   

و  يصانع إال ماا صانعه الرسا  الساابقونأل الابالغ        ،  ينشو و  يقم  كومة ،اإلسالم )ص(
لاادعوة دينيااة خالصااة  رسااوالً مااا اااان إال ،)ص( أن حممااداً"ن التنفيااذ ... فعناادهأل واجملاارد عاا

  يقاام بتهساايس  ،صاالى اأ وعليااه وساالم  ،وأنااه ،ال تشااوهبا ن عااة ملااك وال  كومااة  ،للاادين
امخواناه   ماا ااان إال رساوالً    ،باملعنى الاذ  يفهام سياساة مان هاذه الكلماة ومرادفاهتاا        ،مملكة

وظااواهر القاارآن  ،إىل ملااك وال داعياااً ،وال م سااس دولااة اااان ملكاااًومااا  ،اخلااالني ماان الرساا 
وآياته متضاافرة علاى    ،  يكن له شهن يف امللك السياس  ،اجمليد ت يد القول بهن النيب )ص(

أن عمله السماو    يتجاوز  دود البالغ اجملرد من ا  معان  السالطان.. إمناا اانات والياة     
 لرسالة غ  مشوبة بش  من احلكم.على امل منني والية ا ،حممد )ص(

غراض وال ش ا من ن عات السياسة وال أ ،وال دولة ،  يكن حة ،هيهات هيهات
ضااة وال دياوان   قو  يكن حاة والة وال   ،امللوك وافمراا..   يكن هناك ترتيب  كوم 

 .(1)"إخل.. اانت زعامة دينية.. ويا بعد ما بني السياسة والدين..
الااذ  اسااتف  الضاام  املساالم امااا   يسااتف ه عااا  ديااين عاارب    ،لكاان هااذا الشاايخ

 ،التاريخ.. والذ  افدو على اإلسالم ورسوله فرية   يفدها مستشرق  اقد أو جاه 

                                                           
 م.1925طبعة القاهرة سنة  – 80 – 48)اإلسالم وأصول احلكم( ص  (1)
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ن اإلساالم  إىل العادول عان فرياة أ    -إعاالن صاريح  ودون  ،وبالتادريي –سرعان ماا عااد   
بعاد أن   –نفياذ.. فهجاا     رد رسالة رو ية ال دولة فيهاا وال سياساة وال  كام وال ت   

وبعاد أن فناد زعماه ونقاق دعاواه عادد ااب  مان          "اباار العلمااا   هيتاة " اامته وأدانته 
إن اإلسااالم دياان  "فقااالأل  ،أجااا  علااى ساا ال اجلماعااة ماان العلماااا     –أعااالم العلماااا  

 وإن اأ خاطباهم  يعااً   ،وإناه جياب علاى املسالمني إقاماة شارائعه و ادوده        ،تشريع 
 .(1).."بذلك

دار  وار بيناه وباني الاداتور     ،م1951 مر لة تالية من مس ته الفكرية سنة ويف
من أن رسالة اإلسالم رو انية  إن دواا ذلك أن نرجع إىل ما نشرته قدماً"ألد أمني 

فلماا نشار ألاد أماني      ،"ولنا احلق فيماا عادا ذلاك مان مساائ  ومشااا  إخل...       ،فقط
عباارةأل   -ق عل  عبد الرزاق علاى هاذه العباارة   عل- (2)يف  لة )رسالة اإلسالم(–ذلك 

... ماا أرو إال أن هنااك خطاه يف التعاب      "فقالأل  – "إن رسالة اإلسالم رو انية فقط"
 جرو به لسان  يف اجمللس الذ  انا نتجادل فيه ونستعرض  ال املسلمني.

 ،و  أرد معناها ،وما أدر  ايف تسربت المة رو انية اإلسالم إىل لسان  يومتذ
 و  يكن خيطر   ببال 

ب  لعله الشيطان ألقى يف  ديق  بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلاك املل ماة الايت    
المااات يلقيهااا علااى   .. وللشاايطان أ ياناااً"اإلسااالم وأصااول احلكاام"ااناات  ااول اتااا  
 (3)"ألسنة بعق الناس..

لمااا  اليت   يسبقه إماا عاا  مان ع    "البدعة"وهكذا تراجع عل  عبد الرزاق عن 
الاذ  يتمساك  تاى     ،وبق  أن يع  ذلك تيار التغريب ،"علمنة اإلسالم"بدعة  ،اإلسالم

 رات السنني ويلعب بورقة س بها صا بها منذ عش ،اآلن برأ   تراجع عنه صا به
فلع  أشد آرائه  ،م(1973-1889 اه 1393-1306*أما الداتور طه  سنيأل )

الايت  وهتاا صاف ات مان اتابياه )يف الشاعر        للعق  املسلم اانت تلك املتغربة استف ازاً
الاذ  صاادر  –و )مسااتقب  الققافاة يف مصاار(   -م1926الاذ  صاادر سانة   –اجلااهل (  

                                                           
 م.1925-9-1بتاريخ  881العدد  -اليومية–ص يفة )السياسة(  (1)
 م.1951عدد أبري  سنة  (2)
 م.1951انظر ما قاله يف  لة )رسالة اإلسالم( عدد مايو سنة  (3)
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قضاية   ،.. ففا  الكتاا  افول يعارض لقضاية مان قضاايا النقاد افدبا         -م1938سنة 
عااار   ،فيهاااا قااادماا وحمااادثون   تكلاااموهااا  قضاااية   ،نت اااال يف الشاااعر اجلااااهل   اال

 قة للصالف  وما مبقدسات الدين وعقائد اإلسالم..وال عال ،ومستعربون
 ،بعد أن حتاد  عان افتقاار الشاعر اجلااهل  إىل الصادق       -يف هذا الكتا –لكنه 

  حتاد  ،الذ  جيعله املصدر الققة يف وصف وتصوير احلياة اجلاهلياة  -صدق القبوت
اجلااهل .  إن القرآن هو أصدق مارآة للعصار   "قال فيهأل  طيباً عن القرآن الكريم  ديقاً

 .(1)"ونص القرآن ثابت ال سبي  إىل الشك فيه
مان حانياة    لكنه قد عاد فجمح باه الفكار واشاتط مناه القلام عنادما ساطر حناوًا        

 صديق أخبار القرآن عما أخرب به  ولألرفق فيها ت وعشرين سطراً
 عليه السالم.. واحلنيفية واحلنفاا.. ،عالقة اإلسالم مبلة إبراهيم-أ-
عليهمااا  ،الكعبااة ورفااع قواعاادها بواسااطة إبااراهيم وإمساعياا    وقصااة بناااا  - -
 السالم.
 .(2)عليه السالم.. ،وأخبار الر لة احلجازية إلبراهيم -ج-

بعاد أن   ،الايت تشاكك يف القارآن    ،وبعد الضجة الكربو الايت أثارهتاا هاذه الساطور    
النقاد  .. وبعاد  "إن نصاه ثابات ال سابي  إىل الشاك فياه     " -ويف ذات الكتا –قال ااتبها 
 .الذ  وجه إىل هذا الرأ  حتديداً والتفنيدوالنقيق 

باإلضاافة   ،وأعااد النظار فياه    ، ذف الداتور طه  سني هذه الساطور مان اتاباه   
 )يف افد  اجلاهل (. -عنوان جديدوأعاد نشره حتت  ،والتوثيق والضبط والتص يح
ة العامااة قااد باا  يصااادر.. وأن النيا ،يف صااورته افوىل ،*فاامذا علمنااا أن الكتااا 
انا مطمتنني إىل ما نراه مان أن   ،هتام أليهادون توجيه أ   ، فظت الت قيق مع امل لف

 ذف امل لف ماذه الساطور القمانياة والعشارين إمناا ااان عادوال مناه عان ذلاك الارأ             
أن "ماان  ،يف ذات الكتااا  ،البااال  يف الشااذوذ  ااد التناااقق مااع مااا قطااع بااه هااو نفسااه 

 .(3)..."وأن نصه ثابت ال سبي  إىل الشك فيه ،للعصر اجلاهل ن هو أصدق مرآة آالقر

                                                           
 م.1926. طبعة القاهرة سنة 16)يف الشعر اجلاهل ( ص (1)
 81 - 80املرجع السابق ص (2)
 80بية اإلسالمية. املقال السابق صد.عمارةأل أزمة الققافة العر (3)
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فلع  بعاق صاف اته تكاون أاقار      -)مستقب  الققافة يف مصر(–أما اتابه القان  
 وصرا ة بعد اتابات سالمة موسى. أصوات التغريب علواً

إن "عندما يقاولأل   ،فف  هذا الكتا  يعلن طه  سني ما سبقه إليه سالمة موسى
لتكااوين  للو اادة السياسااية وال قواماااً  وو اادة اللغااة ال تصاال ان أساساااً  و اادة الاادين  

 .(1)"الدول...
إن السياساة شايو والادين شايو     "فيقولأل  ،ويتبنى ما سبقه إليه عل  عبد الرزاق

 .(2)"آخر..
بادعوو و ادة العقا  املصار       ،ويدعو إىل اإلحلاق وااللت ااق احلضاار  باالغر    

 ا قد صي  صياغة يونانية؟ فكالمه ،والشرق  مع العق  الغرب 
 مرده إىل عناصر ثالثةأل -االعق  افوروب –فعنده أن العق  اإلسالم  هو 

 " ضارة اليونان وما فيها من أد  وفلسفة وفن"-
 " ضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه"و -
 .(3)"واملسي ية وما فيها من دعوة إىل اخل  و ث على اإل سان-

   ،ي  من الطابع اليوناان  للعقا  افوروبا ... فكاذلك القارآن     واما   يغ  اإلجن
ملاا يف   ومصادقاً  إمناا جااا متممااً   "فن القارآن   ،يغ  من الطابع اليونان  للعق  الشرق 

   (4)"جني اإل
يف اا  ماا    ،مان أوروباا   جا ااً  اانات مصار دائمااً   "ثم خيلاص إىل أن يقاولأل وهكاذا    

 .(5)"ى اختالف فروعها وألواهنا...عل ،يتص  باحلياة العقلية والققافية
*واما  د  ماع اتاباه )يف الشاعر اجلااهل (... فلقاد وجاه هاذا الكتاا  حبملاة          

. وأباارز معارضااوه دور الاادين واللغااة يف الو اادة    ،اااب ة ماان النقااد والاانقق والتفنيااد   
وحتاادثوا عاان اياا  اإلسااالم يف العالقااة بااني السياسااة    ،السياسااية للاادول والقوميااات 

ود ضوا افادااه  اول أن القارآن     ،فندوا م اعمه  ول يونانية العق  الشرق و ،والدين
                                                           

 م.1938، طبعة القاهرة سنة 16ص 1)مستق  الققافة يف مصر( ج (1)
 17املرجع السابق. ص (2)
 29املرجع السابق، ص (3)
 22، 21املرجع السابق ص  (4)
 26املرجع السابق ص (5)
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 اد   ياع    ،يا  بالعقا  افوروبا ..اخل     يصنع بالعق  الشرق  أاقر مما صانع اإلجن 
 الكتا . عدومنا مصادرة لرأ  أو من ،ذلك يف السا ة الفكرية

افاة يف مصار(   وإذا اان طه  سني   حيذف هذه الصاف ات مان اتاباه )مساتقب  القق    
عان هاذه اآلراا الايت     -م1971سانة  –وعنادما سات     ،ودون  يع اتبه افخارو  ،طوال  ياته
هناا آراا حتتااج   أل أ-رغام اربيائاه املتضاصم؟    –أعلن  ،واليت تضمنها هذا الكتا  ،أثارت اجلدل

 ، م قاو يم.. قد1936ده اتب سنة "إىل إعادة نظر وتعدي  وإصالح.. فقال عن هذا الكتا أل 
 .(1)"وأضيف... ،وأصلح فيه بعق  اجات ،ز يتجدد.. وجيب أن أعود إليهعاو

الااايت وضاااعته يف معساااكر  ،عااااد طاااه  ساااني عااان اجتهاداتاااه اخلاطتاااة  ،وهكاااذا
فلما أصاا  عااد إىل مشاارف     ،أخطه فيه فتغر  ،املتغربني.. فنه اان صا ب اجتهاد

اما اان احلال ماع   "فكرياً عميالً".. فلم يكن يف يوم من افيام  ،تيار اإل ياا والتجديد
فسعوا إىل التغريب حمااولني زراعتاه يف تربتناا احلضاارية علاى       ،الذين ارهوا اإلسالم

 (2)أم  اقتال  اإلسالم ...
م(أل فلقااد اااان 1956-1888ه  1375-1305*أمااا الااداتور حممااد  سااني هيكاا  )  

 ،ول عان التغرياب  ظااهرة العاد   ،وموضوعية وشجاعة يف هذه الظااهرة  النموذج افاقر صدقاً
والقاادرة   "الطبيعا  "الاذ  يقادم لنماة فكرهاا      ،إىل تياار اإل يااا والتجدياد    ،ااجتهاد خااطو 

 نعتاق من هيمنة احلضارة الغربية.على إنارة طريقها إىل النهضة واإل
وأعلان يف شاجاعة عان املالبساة الايت ااتنفات        ،فلقد حتد  الرج   ديث صدق

ساابا  املوضااوعية للت ااوالت الفكريااة الاايت تبنَااى هبااا    وعاان اف ،آرااه السااابقة املتغربااة
الاذين أصاب وا   وهاو حيااور أصادقاا افماس      ،صنع ذلاك  ،اخليار احلضار  اإلسالم 

 ناقدين له وغام ين أياه بعد ما  د  لفكره من حتوالت.
فمننا  ،"التجديد"إىل  "التغريب"من  ةوإذا حنن شتنا أمقلة من هذه التجربة الفكري

علاى الت ااوالت الايت  اادثت لفكاره يف املقااوالت     ،ونفاس عباراتااه  ،الرجاا  نقادم شاهادة  
والقضايا افساسية اليت اان يطر ها ويبشر هبا املتغربون واليت ال زالات مطرو اة يف   

 سا ة التغريب  تى اآلن؟ ..

                                                           
 م1971انظهر  ديقه هذا يف ص يفة )افهرام( عدد أول مارس سنة (1)
 82مارةأل أزمة الققافة العربية اإلسالمية صد. ع (2)
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.. واان موقعاه مان ألاد لطفا  السايد باشاا        فالرج  قد بدأ  ياته متغرباً -أ-
 "اجلريادة "يف  ولقد مارس النشا  الفكار  املبكار ااتبااً    ،افستاذهو موقع التلميذ من 

وها  املنارب الاذ  ااان يبشار بالوطنياة        -اليت أصدرها ورأس حتريرها لطفا  السايد  –
فااا و ضااارورة اساااتقالل مصااار عااان حميطهاااا العربااا     ،مبعناهاااا الغربااا  ،والقومياااة

سااتعمار ا ماان االعلااى الن ااو الااذ  حيررهاا  ،و ضااارياً سياسااياً واإلسااالم  اسااتقالالً
 ويال قها يف الوقت ذاته باحلضارة الغربية.. ،اإلجنلي  

فلما  د  له الت ول الفكر  وهو يف العقاد   ،بدأ هيك  يف هذه املدرسة الفكرية
مبعناهاا   ،للفكارة القومياة   ضااً وناق سن النضي الفكر  اتب ناقاداً  ،اخلامس من عمره
م افمااة الوا اادة امل سااس علااى عقياادة    انتمااااه إىل مفهااو  ومعلناااً ،ومضااموهنا الغرباا  

املبنياة علاى    ،إن الفكرة اإلساالمية "اتب يقولأل  ،اليت ه  جوهر دين اإلسالم ،التو يد
وتصاوير افمام    ،ختالف ما يدعو إليه عاملناا احلاضار مان تقاديس القومياات      ،التو يد

قاد  حبكم السيف وحتكم أسبا  الدمار بينها فيما تتناافس علياه ول   ،و دات متنافسة
حنسب  ،واندفعنا ننفخ فيها روح القوة ،هبذه الفكرة القومية ،معشر أمم الشرق ،تهثرنا

يف  ،وخياا  إلينااا  ،أنااا نسااتطيع أن نقااف هبااا يف وجااه الغاار  الااذ  طغااى علينااا وأذلنااا    
وأن نسدد ما غصب الغر   ،أنا قادرون هبا و دها على أن نعيد  د آبائنا ،سذاجتنا

 من ارامتنا اإلنسانية. من  ريتنا وما أهدر بذلك
ولقد أنسانا بريق  ضارة الغر  ما تنطو  هذه الفكرة القومية عليه من جراثيم 

وزادنااا مااا خاايم علينااا ماان سااجن   ،فتااااة باحلضااارة الاايت تقااوم علااى أساسااها و اادها 
 يف هذا النسيان. ناًااجله  إمع

  اأ ساالمة  قد أورثناا مان فضا    ،الذ  أضاا بنوره أرواح آبائنا ،على أن التو يد
 يف الفكرة هدتنا إىل تصور اخلطر فيما يدعو الغر  إليه..

ولذلك   تكن لنا مفر من العودة إىل تارخينا نلتمس فيه مقومات احلياة املعنوية 
 ،ولنتقاا  اخلطاار الااذ  دفعاات الفكاارة القوميااة الغاار  إليااه  ،لنصاارج ماان  ودنااا املااذل

 (1)ليت جعلها الغر  آمة ..فهدامت فيه اخلصومة بسبب احلياة املادية ا

                                                           
 م.1967. طبعة القاهرة سنة  26- 22)يف من ل الو  ( ص (1)
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إمنااا اااان  ،للنمااوذج الغرباا  يف القوميااة -هااو وأمقالااه–حياادد أن تبنيااه  ،هنااا،فهو
وأن نسدد ما غصب الغر   ،أن نعيد  د آبائنا"ظنوا أنو السبي  إىل  ،خاطتاً اجتهاداً

ويعلان أن الاذ  يسااعد علاى اخلطاه يف       ،"من  ريتنا وما أهدر مان ارامتناا اإلنساانية   
اليت عليهاا املتغرباون؟ .. ويقاول     "السذاجة"و  "بريق  ضارة الغر "هو  ،جتهادذا االه

اليت  "الفطرة"إمنا أعان عليه تلك  ،من التغريب إىل التجديد ،إن الت ول الذ   د  له
وأن التمااس مشارو  إهنااض افماة      ،رسصها التو يد اإلسالم  يف أرواح أبناا اإلساالم 

الاذ  علياه   – "اجلماود املاذل  "منا هو السبي  إىل اخلروج مان  إ ، ضارهتا وعقيدهتا يف
  -الذ  يكرسه املتغربون "اخلطر الغرب "تقاا او -تيار التقليد واجلمود

واليت بشَر هباا املتغرباون    ،اليت تفص  الدين عن الدولة ،وبالنسبة للعلمانية - -
ني هيكا  يف سانة   .. اان الداتور  س-فهنا قسمة أصيلة يف مشرو  النهضة الغربية–

-"اف رار الدساتوريون "لسان  ال     –م رئيس حترير ص يفة )السياسة( 1925
)اإلساالم  –.. ومن موقعه هاذا قااد للاة الادفا  عان اتاا  الشايخ علا  عباد الارزاق           

وخلاوه مان أياة عالقاة بالدولاة       ،ذلك الذ  ادعى فيه علمانية اإلسالم -أصول احلكم(
يااا بعااد مااا بااني الرسااالة   "و  "رسااالة رو يااة "هااو عنااده  واحلكاام والسياسااة والتنفيااذ ف 

و  ياارأس  ،  يقاام دولااة -امااا زعاام صااا ب هااذا الكتااا  –.. وناايب اإلسااالم "والاادين
 ارد مبلغا  ال عالقاة لاه      ،ااخلاالني مان الرسا     ،وإمناا ااان   ،و  ي سس ملكاً ، كومة

 بالتنفيذ 
فلماا   ،ن هذه العلمانيةقائد للة الدفا  ع ،م1925يف سنة  ،اان الداتور هيك 
نقق  -اتابه ) ياة حممد(-م 1935يف سنة –وقدم للناس  ، د  له الت ول الفكر 
واخاتالف   ،وأوضاح ايا  اإلساالم عان املساي ية      ،ة من افساسيفيه مرتك ات العلمان

وغاا ه ماان الرساا   ،عليااه السااالم ،اإلجناااز احملمااد  يف السياسااة والدولااة عاان عيسااى
املتميااا ة حلضاااارة اإلساااالم يف هاااذا     ،رلياااة املتميااا ة للمسااا ة  وضااارورة ال ،اخلاااالني

لقااد أقااام حممااد دياان "فكتااب يقااولأل  ،املوضااو .. موضااو  العالقااة بااني الاادين والدولااة 
 ووضع أساس  ضارة ه  و دها الكفيلة بسعادة العا . ،احلق

 تاى ال   نيت اوجاا  ،بو   من رباه  ،والدين واحلضارة اللذان بلغَهما حممد للناس
صال بيناهما.. وقاد خاال تااريخ اإلساالم مان النا ا  باني السالطة الدينياة والسالطة            انف
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فهجناه ذلك مماا تارك هاذا النا ا  يف تفكا  الغار         ،أ  بني الكنيسة والدولة ،ال منية
 .(1)"ويف اجتاه تارخيه...

إىل الرساول   إميااً  فهو هناا جيعا  احلضاارة اإلساالمية والادين اإلساالم  بالغاًا       
ال " ،لاذلك  ،فلقد وضع أساس احلضاارة وإهنماا   ،اما أقام الدين ،د أن النيبوي ا ،)ص(

.. اما نبه على ايا  التااريخ اإلساالم  عان تااريخ الغار  يف العالقاة        "انفصال بينهما
هاو  –بني الدين والدولة.. افمر الذ  جيع  من السفاهة الفكرياة اساتعادة  ا  غربا      

هااا  الكهاناااة واساااتبداد الكنيساااة بالدولاااة   و -لة   يعرفهاااا الشااارقكملشااا -العلمانياااة
 .(2)...-والسلطة ال منية

للمر لااة الاايت تغاارَ  فكاارة فيهااا...      متكااامالً نقاادياً ثاام يقاادم لنااا موقفاااً    -ج-
مالبسات هذا  التغر .. وأسبا  الت ول عنه إىل أ ضان  ضارة اإلساالم.. فيقاولأل   

أن نقاا   ياااة الغاار  العقليااة   ،امااا ال ياا ال خييَاا  إىل أصاا اب   ،لقااد خيَاا  إ َ زمناااً "
ف اولت أن أنق  فبناا لغيت ثقافة الغر   ،والرو ية هو سبيلنا إىل النهوض والتقدم..

 .هدو ونرباساً لنتصذها  يعاً ،املعنوية والرو ية
فمذا افرض هتضمه ثم ال  ،أنين أضع البذر يف غ  منبته ،بعد ف  ،ولكنين أدرات

 وال تبعث احلياة. ،تتمصق عنه
اب  يف أنَنا ما ن ال يف  اجة إىل أن ننق  من  يااة الغار     وما أزال أشارك أص
وأرو أن  ،لكنين أصب ت أخالفهم يف أمر احلياة الرو ياة  ،العقلية ا  ما نستطيع نقله

وثقافتناا   ،فتارخينا الرو   غا  تااريخ الغار     ،ما يف الغر  منها غ  صا  فن ننقله
املساي ية   "البابوياة "لغر  للتفك  الكنس  على ماا أقرتاه   الرو ية غ  ثقافته. خضع ا

 من اخلضو  مذا التفك ... وبق  الشرق بريتاً ،منذ عهدها افول
وبينناا وباني    ،لنناهق هباذا الشارق    رو ياة ايف نستطيع أن ننق  ثقافاة الغار  ال  

 الغر  يف التاريخ ويف الققافة الرو ية هذا التفاوت العظيم؟ 
ن أن نلاتمس يف تارخيناا ويف ثقافتناا ويف أعمااق قلوبناا ويف أطاواا       م ،إذاً ،ال مفر

حني  هبا ما فد يف أذهانناا وصامد مان قرائ ناا و اد       ،ماضينا هذه احلياة الرو ية
 من قلوبنا.
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وأن يكاون   ،فاال يروناه   ،هذا االم واضح بيَن. ومن عجب أن خيفى على أص اب 
 خفاله سبب تقريبهم عل َ .

عن ااق ين   ياًفاما ال ي ال خ ،هذا الكالم عين سنوات  خف فقد ،ولكن ال عجب
 (1)"منهم ..
ويف الشاجاعة الفكرياة    ،يقدم الاداتور هيكا  وثيقاة يف املوضاوعية الفكرياة      ،هنا

. وهاا  وثيقااة مااا نظاان أهنااا يف  ،لوقتااداا جااديرة بااهن تكااون موضااو  دراسااة ومنوذجاااً 
  اجة إىل تعليق ...

توسااطت بااني ماار ليت   ،ا عاان جتربااة أخاارو لااه وال ينسااى الرجاا  أن حياادثن -د-
 التغريب والتجديد..

 -لنهضاتنا  د أن تيقن من است الة اختاذ النموذج الغرب  مشروعاًبع –فلقد ظن 
للبعااث.  قااد يكااون صاااحلاً -وهااو تاارا  مصاار –القااديم  "النمااوذج الفرعااون "ظاان أن 

ة.. ثام ااتشاف   بالفرعونيا  -ماع آخارين  –امشرو  للنهضة املصارية املنشاودة... فبشار    
ومتاا ف   ،تصصصاون يدرسه امل دت تارخياًغفلقد  ،ه  افخرو وهم من افوهام ،أهنا

تعني على الدراسات احلضارية والتارخيية للقدماا.. على  ني قد انطبع  اضر افمة 
قوامهاا مقوماات اإلساالم...     ،وصايغا صاياغة جديادة    ،ها ووجاداهنا بطاابع جدياد   بوقل

... ولقاد انقلبات   "عارج مان منعرجاات ر لتاه الفكرياة يقاولأل       فكتب الرج  عن هذا املن
ينشه فيه نشهة  ،لو   هذا العصر موئالً ،يف عهد الفراعني ،ألتمس يف تارخينا البعيد

فمذا ال من وإذا الراود العقل  قد قطعا ما بيننا وبني ذلك العهد من سبب قد  ،جديدة
 لنهضة جديدة. يصلح بذراً
ففيه  ياة  ،نا اإلسالم  هو و ده البذر الذ  ينبت ويقمرأتُ فرأيت أن تارخيوروَ

وفبناا هذا اجلي  يف الشرق نفاوس قوياة خصابة     ،حترك النفوس وجتعلها هتت  وتربو
وهو هنا يتبنى موقف حمماد   .(2)"حرها بعد  ني...  تنمو فيها الفكرة الصاحلة لت ت

 ح... ولأل إن اإلسالم هو سبي  اإلصال -الذ  أشرنا إليه–عبده 
الذ   ،وهو يت د  عن هذا الت ول الفكر  ،هيك  رولذلك.. خلص الداتو -اه-

إىل مواقاع تياار    -"الن عاة الفرعونياة  "عارب دعااة   – "تياار التغرياب  "انتق  باه مان مواقاع    
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.. خلااص إىل تقااديم مفهااوم عميااق وموضااوع  ومتمياا  لعالقااة       "اإل ياااا والتجديااد "
 "املعاصرة"   "افصالة"

 ،واملميا ة ماا   ،ه  املنابع احلضارية ولقسمات القوابت فيهاا  "صالةاف"ت فمذا اان
ليصااابح  ،ال تعاااين إضاااافة احلضاااارة الغربياااة املعاصااارة إىل أصاااالتنا "املعاصااارة"فااامن 

 "املعاصارة "وإمنا  ،اًاحلضار  غربي "واقعنا و اضرنا"و  ،احلضار  إسالمياً "تارخينا"
أن تتميا  ذات التميا  الاذ  ايا ت باه       ال باد ماا مان    -ومعناهاأل التعام  ماع العصار  –
و تااى حتقاق لنمااة   ،ومتساقة مااع افصاالة   ،ومقبولااة ، تاى تكااون طبيعياة   ،"افصاالة "

 وسااابيالً ،فاااال تكاااون إداة للمساااخ والنساااخ والتشاااويه  ،اي هاااا وتواصااالها احلضاااار  
 .(1)واإلحلاق والتبعية حلضارة أخرو؟ .. ،لالنقطا  احلضار 

 -"املعاصارة  "و "افصاالة " هاذه املعاان  ملصاطل ات    لقد خلص الداتور هيك  إىل
 فكتب يقولأل اليت ال ت ال غائبة عن اق ين؟ وه  
 إن أمة ال يتص   اضرها مباضيها خليقة أن تض  السبي ."

 وإن افمة اليت ال ماض ما ال مستقب  ما.
 باني ساواد افمام يف الشارق والادعوة إىل      ومان ثام اانات اماوة الايت ازدادت عمقااً      

واان النفاور مان جاناب الساواد عان       ،إغفال ماضينا والتوجه وجهة الغر  بك  وجودنا
مع  رصه على نق  علومه وصاناعاته.. واحليااة املعنوياة     ،افخذ حبياة الغر  املعنوية

 ه  قوام الوجود اإلنسان  لنفراد والشعو ..
الشارقية..  أن دعاوت إىل إ يااا  ضاارتنا     ،لذلك   ألبث  ني تبينت هذا افمار 

 .(2)رضاه.. اما ي عم الذين يغم ون؟ ل متابعته التماساً وفمين هذا من الق اجلمهور أ
أنه شاهد صدق... ب  أعظم شواهد الصدق على هذه الظاهرة الايت ختلقات يف   

– خاطتااً   ياتنا الفكرية والققافية.. ظاهرة حتاول أولتاك الاذين ااان تغارَهبم اجتاهاداً      
 ،و ضارته ،فهدراوا  قيقة اإلسالم -وعندما نضجوا فكرياً -عندما ااتشفوا خطههم

يرجاى   ،و قيقة العروة الوثقى بني عقيادة افماة و ضاارهتا وباني أ  مشارو  للنهضاة      
 .للتقدم والنهوض واإل ياا منه أن يكون سبيالً
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اإل يااا  "إىل موقاع   "التغريب" د  مم هذا الت ول العظيم من موقع  ،عند ذلك
اني يف معساااكر التغرياااب أولتاااك الاااذين اختااااروه واعاااني وعامااادين      تاااار ،"والتجدياااد

 هو البدي  لوسالم الذ  ارهوه.. ،بالنسبة مم ،ومتآمرين.. فنه
تلك ه  املالمح الرئيسية للتيارات الفكرية اليت تنازعت ثقافتنا العربياة.. والايت   

الصرا  الققايف مصدر استن اف طاقات الفرقاا املصتلفني يف  -وال ي ال–اان تنازعها 
فلم يستطع طرف اميمنة و حتقيق السيادة للمشرو  الذ  يرياد..   ،والفكر  الداخل 

فكاناات النتيجااة أن أصااب ت قااوو اجلميااع واقفااة ومتوقفااة عنااد )الساالب( أاقاار ماان        
 .(1))اإلجيا (

وهاو يهايمن علاى     -"عقمانيااً  – مملواياً"الذ  يعترب عق  افمة  –إن تيار التقليد 
يساتفيت   ،"املاضا  "إىل  "احلاضار "قاد انسا ب مان     -ا  عاريق مان العاماة   وجدان قط

 ،.. ويكتف  يف الش ون العامة"اف ياا"يف ما هو ج ئ  وثانو  من ش ون  ياة  "املوتى"
 بمطالق البصور للسالطني ..

وخاصة بعد تعاظم  -"غربياً – يونانياً"الذ  يعترب عق  افمة –وإن تيار التغريب 
 سااعياً  ،مان خناادق افعاداا    مقدبااً  ،يسافر وجهاه احلقيقا     -إلسالميةتيار الص وة ا

إىل صااب  اضاار افمااة ومسااتقبلها يف مسااتنقع التبعيااة لل ضااارة الغربيااة  أمااا تيااار     
والذ  حياصره أه  التقليد –اإل ياا والتجديد القائ  بهن عق  افمةأل عرب  إسالم  

 احلضار  العرب  اإلسالم ..فمنه حياول صياغة مشروعه  -وأه  التغريب  يعاً
بااني هااذه التيااارات  ،وفطااط لااه ،ومر لاا  ،ولعاا  يف إقامااة  ااوار فكاار  ماانظم 

.. لعا  يف إقاماة هاذا    -أه  التقليد.. وأه  التجديد.. وأه  التغرياب –الفكرية القالثة 
–باسات الة صاب واقعناا     -أو الكاق ين مناهم  –احلوار ما ي د  إىل إقنا  أه  التقلياد  

وخاصااة أصاا ا   –يف قوالااب املاضاا .. وإقنااا  أهاا  التغريااب     -سااتقب احلاضاار وامل
باساات الة صااب  اضاارنا ومسااتقبلنا يف قوالااب احلضااارة    -جتااهاد اخلاااطو منااهم اال

 الغربية..
بااني فتلااف  ،"مسااا ة الو اادة علااى افصااول "يعاا ز ذلااك الااه ضاارورة ااتشاااف  

اما ي صا  ذلاك ضارورة     ،بني هذه التيارات ،"و )مسا ة التعددية يف الفرو  ،التيارات
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يف تراثنا... والتميي  يف مواريث احلضارات افخرو  "املتغ ات"و "القوابت"التميي  بني 
 ."اخلصوصيات احلضارية"وبني  "املشدك اإلنسان  العام"بني 
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 الفرع الثالث 

 جدلية السياسي والديين يف التجربة التارخيية العربية اإلسالمية
 

و سابنا الكاالم يف املوضااوعني    ،حلااديث عان هاذا املوضااو   يف ا لان نسارف ااق اً   
 اآلتينيأل
 جدلية السياس  والديين يف التجربة التارخيية العربية اإلسالمية-
 وع  اجلويين وهاجس اإلنقاذ-

ثم نتابع بعد ذلك عوام  القوة واإلبدا  يف تارخينا و تمعنا وجتربتنا التارخيية 
 لنص الديين.مبتدئني بتهسيس التهصي  أال وهو ا

 
 جدلية السياسي والديين يف التجربة التارخيية العربية اإلسالمية

للدولاة   ،مكن القول إن احملنة الكربو يف التجرباة التارخيياة للمجتماع اإلساالم     
وباملقاب  فامن اا  ماا حياد  مان       ،ه  أ د وجوه جدلية السياس  والديين ،اإلسالمية

 .(1)بآلية هذه اجلدلية  راك اجتماع  حمكوم يف هناية املطاف
 ،ليس فقط يف ارايولوجيا تارخينا ،وإذا ما تابعنا احلفر يف طبقات هذه اجلدلية

إذا قمناا باذلك أمكنناا القاول إن هاذه اجلدلياة ها  افهام يف          ،ب  يف التجربة البشارية 
 زدهار والب ث عن احلقيقة.جدا ها أوجه التقدم واالأمغامرة الروح اإلنسانية يف 

افمهيااة اخلاصااة مااذه اجلدليااة علااى أرض أمتنااا باعتبااار اإلسااالم هااو       وتباادو 
 ضارة املنطقة وقدرها وهاو الناابق التاارخي  الاذ  يضابط إيقاا  اجملتماع و راتاه         

 .(1)ودوراته احلضارية

                                                           
، 13مقاله موسوم بعنوانأل حبث يف جدلية السياس  والاديين يف اإلساالم،  لاة االجتاهاد، العادد       (1)
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وباني أن يلعاب    ،ومن جهة أخرو فقاد لعاب العادو دوره يف احليلولاة باني اإلساالم      
 ،إىل انفكاااك  راااة التاااريخ عاان  راااة اجملتمااع    وهااذا مااا أدو  ،دوره الناااظم واملوجااه 

 أن حياد  اإلنقاال  الدساتور  تبعااً     وبذلك فليس غريباً ،فانقسم اجملتمع على نفسه
نقال  احلقيق  والتارخي  على اعتبار أن الدولة تلعاب دورهاا الالتاارخي     حلدو  اال

 .(2)والال ضار  بانقالهبا على اجملتمع
وقاد اساتجمعت    ،وباوالنأل الدولاة  ضاارة بهسارها    نذار بقول د ،ويف هذا الصدد

 وأفص ت عن نفسها يف م سسات. ،قواها
إىل هااذا الاارأ  افخاا  فااال جيااوز أن حيماا  السياساا  العرباا  إال علااى   واسااتناداً

ويعاين أنناا  ياال     ،والقول بغا  ذلاك يعاين الفاوت واملاوت      ،احلضار  العرب  اإلسالم 
  .عان ما ينهدم جتاه أية صدمة بسيطةبناا سياس  يقوم على شفا جرف هار سر

جتمااا  بقاادر مااا أن علاام الفي ياااا هااو علاام الظااواهر   لال إن السياسااة هاا  تقنيااة
در ماااا أن السياساااة هااا  اإلبااارة املغناطيساااية الااايت تت ااارك بالساااا ة قاااوب ،الطبيعيااة 

وهاا   قيقااة أااادها العااروو بااهن الدسااتور      ،املغناطيسااية الاايت هاا  ظااواهر اجملتمااع   
 ة هو أساس الدستور الرمس .الضمين لل يا

 ،والتماااس اإليااديولوجيا يف الاادين  ،وإذا اااان التماااس السياسااة يف اإليااديولوجيا  
 .(3)والتماس الدين يف الفي ياا االجتماعية على  د رأ  موريس دوبريه

فعلااى السياسااة العربيااة أن تااتلمس بااذورها وجااذورها يف    ،إذا اااان افماار اااذلك 
ومان جهاة أخارو فهاذه القايم       ،در فيه القيم اإلساالمية مشت   راة اجملتمع الذ  تص

 تشك  النواة النووية يف عا  الرأمسال الرم   فمتنا.
فاإلسااالم لاايس أساااس  ،"احلا  واملتجاادد "ماان هااذا الرأمسااال الرماا    قااً الوانط

يعتارب اإليقاا     ،ونتيه ومنظومتاه القيمياة  با  إن تنظايم عناصار سايمف     ،هنضتنا ف ساب 
ويف مطلااع هااذا الدتيااب والتنظاايم جدليااة    ،اجملتمااع إىل اإلنطااالق الااذ  يقااود  راااة  

 الديين والسياس  اليت تعين حتديد موقع ونطاق ا  من النشاطني.
                                                                                                                                              

، 4السانة   14الدولة العربية املعاصرة،  لة االجتهاد، العادد   وليد نويهقأل مقال بعنوان إشكالية (1)
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بقادر ماا تكمان     ،ومكن التهايد بهن اإلشكالية ال تكمن يف قيام الدين يف اجملتمع
 ن غليونأل ويف ذلك ي اد الداتور برها ،يف تسييس املتعا  أو التعا  بالسياسة

لكن اخلطر  ،على الدين أو السياسة رتبا  الدين بالسياسة ال مق  خطراًا*إن 
 (1)يكون يف حتوي  السياسة إىل ممارسة مقدسة

فالتناااقق بااني الااديين والسياساا    يكاان ماارده بالضاارورة التهماا      ،و قيقااة افماار
 ،جتماا  السياسا   اال الفلسف  أو الت لي  املنطق  بقدر ما هو رلية مشادودة إىل تاداعيات  

فن املساهلة الدينياة جا ا     ،مبعنى أن هذا النا ا  يفهام ويفسار يف دائارة الواقاع االجتمااع       
 ،وبالتا  فمن الوع  بامل يد من هذا الصارا  ال جناده يف النصاوص    ،من املسهلة السياسية

 .(2)جتماعية باعتبارها مستود  مفاتيح هذا الوع ب  يف التجربة التارخيية اال
ن موقاااع امل سساااة الدينياااة إ ،بالنسااابة فمتناااا هاااو افمااار الاااذ  جناااده واضااا اً و

علااى عكااس الرليااة الدينيااة ماان الرليااة   اإلسااالمية ماان الساالطة السياسااية اااان دائماااً 
 .(3)السياسية

 ،ذلك أن امل سسة الدينية اإلساالمية تكونات مبعا ل عان الدولاة ويف تضااد معهاا       
 .(4)ويف الوقت نفسه ضد التصور اإلسالم 

 ،ت بصااورة عامااة يف انااف افمااة  نااينو قيقااة افماار فهااذه امل سسااة ختلقاات وتب   
و  تكن السلطة و ادها   ،(5)وبقيت ت سس فهداف افمة وحتتفظ بكق  من الوظائف

علاى  –ب  ذلك هو هاجس السالطة السياساية    ،احلريصة على أن تتصلق يف قلب افمة
بااامتالك الاانص افساساا  امل سااس   الساايما فيمااا يتعلااق   -اخااتالف املواقااع واملواقااف 

هذا النص الذ  يضبط ا  سالطة معرفياة    ،للمجتمع والدولة )القرآن والسنة النبوية(
 .(6)أو سياسية

                                                           
 463ص 1992لعام  16و 15مقاله املوسوم بعنوانأل الدين والدولة،  لة االجتهاد، عدد  (1)
 9ص 94عام 6سنة 22االجتهاد، عدالفض  شلقأل مقال موسوم بعنوان الوع  التارخي ،  لة  (2)
 9الفض  شلقأل املرجع السابق، ص (3)
 195عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (4)
 املرجع السابق (5)
مقاا  وظيفااة احلساابة وديااوان املظااا  )قباا  أن تنت عهمااا الساالطة السياسااية( ثاام وظيفااة التشااريع   (6)

وغا  ذلاك، وهاذا ماا  ادا شااخت للتهاياد باهن          والدبية واجلهااد وم سساة افوقااف وجباياة ال اااة،     
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عن ذلك فمهمة  وفضالً ،ذلك أن الدين يف اإلسالم هو )أس(  سب قول الغ ا 
ين ال اظ الماة بالادين الايت تعا     "ها   راساة الادين وسياساة الادنيا بالادين        ،السياسة

 ."تهسيس الدنيا بالدين
 ،يعتاارب عباااده  -مبااا يف ذلااك السياسااة –ماا  يعملااه املساالم  عزد علااى ذلااك فكاا   

 ،ورةرهااذه الفعاليااة حتااول بالضاا   ،وفعاليااة مباادأ افماار باااملعروف والنااه  عاان املنكاار     
يت اول إىل   السيما أن ا  ما هاو فارد   اني يصابح  اعيااً      ،جتماع  إىل سياس اال

 .(1)سياس 
ول إن مبدأ افمر باملعروف والنه  عن املنكر هو مبدأ اإلبدا  واحلراة ومكن الق

هاو يسامح لكا  فارد التصاد  للادفا  عان  قاوق اأ )احلسابة العاماة(           و ،يف اإلسالم
 ،القائمة على فرض الكفاية إذا   تتوفر احلسابة اخلاصاة القائماة علاى فارض العاني      

يف اإلسالم  سب البلورات اليت  ققها مع التنويه بهن  قوق اأ تتلبس اافة احلقوق 
 الشاطيب يف رائعته )املوافقات(

ومان هاذا نشاه يف أدبياتناا      (2)ذلك أن ا  طرق املعرفة يف اإلسالم ت د  إىل السياسة
 ،ال يتج أ من هوية افماة  أ  تلك العلوم اليت تعترب ج ااً ،الققافية الداثية تعب  )علوم امللة(

من وجدان افمة وضام ها   وأصب ت ج ااً ،قب  السلطة العلميةوه  علوم قد بلورت من 
ويف الوقت نفسه فالسلطة املعرفية أنربت للقول بهن ما سيادهتا على تلك العلاوم   ،اجلمع 

 باعتبار املوضو  عم  معريف علم  وجدير بهن ي سس تلك السيادة.
 ،لاام أم غاا هو قيقااة افماار فالسياسااة هاا  التااهث  يف الغاا  سااواا عاان طريااق الع 

فك  منهما ملاك   ،وسواا تعلق افمر برج  السلطة الفعلية أم بصا ب املعرفة العلمية
 ،"السياساة رياساة  "وهاذا هاو مغا و قاول الفصار الاراز أل        ،سلطة وقدرة ونفاوذ التاهث   

أو العاا  رياساته    ومان ذا الاذ  ينا   عان الفيلساوف      ،وعلم السياسة هو علم الرياسة
 .(3)قيامه على مصا  اجلماعةللوظيفة الفكرية و

                                                                                                                                              
م لفات الفقهاا  ظيت بقوة القانون يف اجملتماع اإلساالم ، وأن اافاة مظااهر هاذا اجملتماع تكتسا         

 بقو  من الشريعة اإلسالمية
 246مقال افستاذ عبد اأ حييى السرجي ، املرجع السابق ص (1)
 9عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 9عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (3)
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وقريااب ماان ذلااك مياا  اباان خلاادون بااني امللااك القااائم علااى الغلااب وبااني الرياسااة   
 .(1)القائمة على الس دد واجلالل واحلسب والشرف

هااو الوجااه   وعلااى هااذا افساااس ظهاار يف افدبيااات السياسااية تعااب  النفااوذ الااذ
اعااة علااى فاارض الاارأ  علااى   ويعااين قاادرة الشااصص أو اجلم  ،القااان  للقااوة السياسااية 

 .(2)قنا  أو اإلغرااخرين من خالل التفاع  واستصدام فتلف أساليب اإلاآل
فال مكن غاق النظار أو التغافا  عان أبعااد هاذا التاداخ  باني          ،ومن ناق  القول

 ،مادام هذا افخ  يقاوم علاى اتاا  يعتارب الادلي  افول      ،املعريف والسياس  يف اإلسالم
واملرجع املعيار  افول ملناا ينبغا  أن    ،لذ  تتهسس عليه اافة اف كاموافص  املطلق ا

افمر الذ  جيع  من املواقف واخلالفات السياساية مواقاف    ،يضبط به  تمع الناس
بالقدر نفسه الذ  حتيا  إىل قضاايا    ،جتماعية وسياسيةاوخالفات حتي  إىل مشاا  

 ،ة الااايت أسساااها ذلاااك الكتاااا  تصاااال باااالقيم وبالققافااا ومفااااهيم معرفياااة شاااديدة اال 
 وجتربة. ورسصتها السنة قوالً

با  إن هنالاك تاهثر     ،من الواقع ف سب وهذا النفوذ والتهث  الديين ليس مستمداً
رواه  ماان ذلااك مااا ،والنفااوذ لرجاا  الاادين ،ماان نااص ي سااس هااذه الساايادة واملشااروعية 

قلات وماا    ،سيدنا علا  بان أبا  طالاب أناه مساع رساول اأ )ص( يقاولأل ساتكون فتناة          
فياه نباه ماا ااان قابلكم وخارب ماا         ،قالأل اتا  اأ عا  وجا    ،املصرج منها يا رسول اأ

ومان   ،من تراه من جباار قصامه اأ   ،هو الفص  ليس بام ل ،و كم ما بينكم ،بعدام
من  ،وال تشبع منه العلماا ،هو الذ  ال ت ي  به افهواا ،ابتغى امدو يف غ ه أضله اأ

 .(3)ومن  كم به عدل.. ،ومن عم  به أجر ،قال به صدق
باني مفهاوم  احلكام والفصا       يث يتضامن تقاابالً  دوليال ظ القار  أن هذا احلا 

فاااهيم اماادو  موماان ثاام تصاابح    ،احلااق بااني الناااس ماان جهااة وبااني مفهااوم اجلااربوت     

                                                           
 وما بعدها 134، ص1986املقدمة، دار القلم، ب وت،  (1)
، 98، مكتبااة اإلمااارات، ص984، 1  "دراسااة سوساايولوجية"د. ناااج  صااادق شاارا أل السياسااة   (2)

، 2وانظاار د. حممااود امساعياا  حمماادأل دراسااات يف العلااوم السياسااية، مكتبااة اإلماااالت، العااني            
 19، ص1984

، 1978، 2روو احلااديث احملاساايبأل يف العقاا  وفهاام القاارآن، دار الكنااد ، دار الفكاار، باا وت،        (3)
 286ص
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با  ها  مفااهيم     ،والصرا  وافهواا ليست  ارد معاان دينياة بااملعنى الضايق للكلماة      
الت سياساية واضا ة تادفع )رجا  العلام( إىل الاربط باني الكتاا  أو العلام          حمملة بدال

أو  ،وبالتا  تفساح اجملاال فن يعطا  لنفساه  اق االشاتغال بالسياساة        ،وبني السياسة
 .(1)على افق   ق التدب  فيها ونقد اختيارات رج  السلطة ومالك السيف

وها    ،د السياسا  ذلك أن ناص هاذا احلاديث ورد يف مناسابة يطغاى عليهاا البعا       
هتاام  بهصابع اال  احلديث عن الفتنةأل هذا املصطلح اإلسالم  افصي  الذ  يش  غالبااً 

فيهت  نص احلديث ل سم املصرج والوقاية مان   ،إىل رج  السيف وجتاوزاته السياسية
هااذا الكتااا   ،أال وهاا  الكتااا  امل سااس لنمااة ،وساايلتها الو ياادة حماادداً ،تلااك الفتنااة

 .(2)العلم بهنة افقر  إليه من رج  السيف الذ  يفصر رج 
 "ص"والتناقق بني ما هو سياس  وماا هاو دياين جناده يف  اديث آخار للرساول        

 .(3)فال تفارقوا الكتا  ،يقول فيهأل أال إن القرآن والسلطان سيفدقان
ذلااك أن هنالااك اخااتالف يف الطبيعااة واجلااوهر بااني الوظيفااة الدينيااة والوظيفااة   

يف  ااني أن القانيااة جتهااد  ، تستشاارف لتكشااف مااا جيااب أن يكااون فااافوىل ،السياسااية
حلاق   وبذلك فآلية افوىل اإلمان باالختالف ضماناً ،النفس لل فاث على ما هو اائن

إبداا الرأ  وباذل الواساع يف االجتاهاد مراعااة لتغاي  اف كاام باتغ  افزمناة وافمكناة          
وهو ما يعين إ جام العا  عن فرض  ،واف وال والعوائد  سب تغب  ابن قيم اجلوز 
وهاذا هاو مغا و رفاق اإلماام مالاك        ،رأيه واجتهاده على من يعتقاد أناه وإيااهم ساواا    

طلب اخلليفة املنصور وبو   من نصي ة قدماة البان املقفاع أن يفارض اتاباه املوطاه       
 .(4)على رقا  الناس  يعاً

وهاذا ماا عارب عناه      ،عن ذلك فرج  الفقه أو الدين حتادوه دوافاع رو ياة    وفضالً
 .(5)الشافع  بقولهأل أما أن اتبع علم رسول اأ أو اتا  الدواوين

                                                           
 11عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (1)
 11عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 153عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (3)
 151- 150صو ، صعبد اجمليد الصغ أل الفكر اف (4)
 21، ص2أبو زهرة الشافع أل دار الفكر العرب    (5)
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ماتالك لكا  شا ا    ماا حيادوها اال   وافمر على خالفة بالنسبة للسلطة الايت ااق اً  
فاال توزعهاا إال علاى معياار الطاعاة       -علاى  اد تعاب  ابان املقفاع     – تى للمااا واماواا   

 .(1)إىل جانب العقول وحتقيق البيعة وامتالك افجساد
ثر عن عبد امللك بان ماروان   اقق على أرض الفع  والواقع فيما أولعلنا جند هذا التن
 .(2)ص ف ووضعه يف  جره وقالأل هذا فراق بيين وبينكأنه ملا و  اخلالفة أخذ امل

وبطبيعة  ،و قيقة افمر فالفقه اان يدرك افمهية اليت يتب ها يف ضم  اجملتمع
ية هذا املوقع تنبقق من أمهية املعرفة والقيم اليت يتعام  معها وعانقها يف احلال فهمه

ويف ذلاك يقاول اجلاويينأل املرماوق مان حيايط بشارف         ،قلب اجملتمع أال وها  الشاريعة  
 .(3)هذا الكالم واي ه من االم بين ال مان

ام والفقهاا  ك ،سبب نفسه يقول أبو افسود الدل أل امللوك  كام على الرعيةلول
 على امللوك.

ومن هذا املنظاور يقاول شااختأل إن الشاريعة اإلساالمية ها  أبارز مظااهر ايا           
 .(4)وه  قلب اإلسالم ولبابه ،أسلو  احلياة اإلسالمية

سااالم  أباارزت الاادور امااام   اف قلااب اجملتمااع اإل غهااذه افمهيااة للشااريعة يف شاا  
نافساة السالطان علاى    افمر الذ  مكنه يف  ال ص وة افمة و يويتاها مان م   ،للفقيه

 وقد وص  افمار بالفقياه أ يانااً    ،القضاا الذ  حيتله اجلمهور والعامة ،قضاا سلطته
 .(5)إىل هتديد السلطان جبمهوره الذ  حيكمه

هكذا نفهم هتديد ابن عقيا  احلنبلا  للاوزير السالطان  عمياد الدولاة ابان جها          
العوام فهنم إن سهلونا   نق  إال ختفاا عن وقوله لهأل ال تلمنا على مالزمة البيوت واال

 .(6)ذه القبائح واإلنكار ما والنيا ة على الشريعةمما يقتض  اإلعظام 

                                                           
 79عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو  ص (1)
 80الطرطوش أل سراج امللوك، ص (2)
 776غيا  افمم، فقرة  (3)
، القسام القالاث، تر اة  ساني     1978يوسف شاختأل الشريعة اإلسالمية، عا  املعرفة، الكويات   (4)

 9ان العمر، صم نث وإ س
 292القاض  ابو يعل أل اف كام السلطانية، ص (5)
 املرجع السابق (6)
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 ني شاهد اقارة اخللاق يف جناازة     ،وهذا هو مغ و قول السلطان الظاهر بيربس
 سلطان العلماا الع  بن عبد الساالمأل الياوم اساتقر أمار  يف امللاك فن هاذا الشايخ لاو        

 .(1)للناس أخرجوا عليه فنت   امللك ميناان يقول 
فقد  ،زد على ذلك فمن موت اجلويين   يكن أق  داللة من موت ابن عبد السالم

و  تفتح افبوا  يف هذا البلادو ووضاعت    ،يف احل ن عليه سينابوراشدك العامة الها 
 حبيث ما اجدأ أ د على سد رأسه. اامالً عاماً الرلوساملنادي  على 
ك  املوارد التارخيية أن الشافع  توسط لدو وا  املدينة من أج  أن يقدماه  وحت

أهاون علا  مان املشا       فهجال الوا أل أن أم  إىل جاوف مكاة  افيااً    ،إىل اإلمام مالك
 .(2)فلست أرو الذل  تى أقف على بابه ،إىل با  مالك

لسااا ة ف تميااة الصاارا  إذن قائمااة ال ساايما أن الفقيااه مااا فتااى يلااح علااى ماا ا ا 
هاذا الاذ  يتعاارض ماع      ،وبهنه افاقر وفاا ملمارساة خاط النباوة    ،والت د  باسم افمة

وبالتااا  فاامذا اااان هنالااك ماان ا اا  ماان الفقهاااا وحتااد  باساام            ،خااط الساالطان 
وهذا هو مفاد اتاا  ابان القايم املوساوم      ،فهنالك من تكلم باسم ر  العاملني ،السلطان

 لعاملني.بعنوانأل إعالم املوقعني عن ر  ا
 على هذا افساس اانت تداعيات طبائع افشياا أن حيد  الصارا  باني املاوقعني   

أال وهاا   ،السالطان  توباني السالطة علاى أخااص شا ا مان مساتل ما       ،عان ر  العااملني  
تلك الطاعة اليت حتتاج إىل بيان العا  ما وضبطه  ،الطاعة جوهر السلطة السياسية

ه يف مبااد  وقواعاد عاماة ال يساتقنى مناها أ اد       ف كامها  تى يتم على ضوا ذلك ال
وبالتاا  فامن    ،(3)نص املشرو   تى لو اان هذا الفارد الرساول نفساه    همن هيمنة سلك
يسااتوجب يف  -وهااو الفقيااه العااا –مبهمااة التباايني والتوضاايح والتشااريع  ماان يضااطلع

 .(4)الدين موضع اإلمامة
إال  وال  رامااً  قول يف شيو  الًأن ي هكذا انربو الشافع  للقولأل ليس ف د أبداً

 .(5)من جهة العلم
                                                           

 80، ص5طبقات شافعية، ج (1)
 221عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 216، ص1آدم ميت أل تاريخ احلضارة العربية يف القرن الرابع، ج (3)
 961الشافع ، الرسالة، الفقرة  (4)
 طبقات الشافعية الكربو.وقد نق  ذلك  (5)
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لاى ضابط وحتدياد مفهاوم الطاعاة      وهذه السلطة اليت تب ها الفقيه   تقتصر ع
 ،احلاق والصا ة   ،دهتا إىل أجها ة مفاهيمياة أخارو مقا  البياان والعلام واحلكماة       ب  تعا 
 ،شااريعاالست سااان والت ،النااه  وافمار الواجااب والفارض   ،اإل ااا  االخاتالف  ،احلجاة 

 .(1)العصاة ،الوالة واحلكام ،اإلمام وافم  وأو  افمر
الفقياه  "وهذا الدور السياس    يقتصر علاى الفقياه با  تعاداه إىل عاا  الكاالم       

دلااة الااذ  نشااه يف افساااس نشااهة سياسااية للاادفا  عاان العقائااد اإلمانيااة باف     "افااارب
 .(2)العقلية

ا العلم وجادناه يف مكاة واملديناة والكوفاة     وإذا تقصينا اإلطار اجملتمع  لنشهة هذ
 املديناة  يث نشهت مدرسة  ،والبصرة وه  املظان اليت ضمت املعارضة ضد بين أمية

ونشاهت مدرساة البصارة برئاساة      ،"ابن احلنفياة "على يد حممد بن عل  بن أب  طالب 
 .(4)وذلك اتعويق وبدي  سياس  على املستوو النظر  واملعريف ،(3)احلسن البصر 

ونظاارة بساايطة علااى املفاااهيم واملصااطل ات املتداولااة ماان قباا  رواد املدرسااتني     
 ،عتا ا  والايت رساصها البنااا اال    ،اآلنفيت الذار ت يد احلمولة السياسية ماذه املفااهيم  

 -أخااذ افمااوال -ساافك الاادماا -أئمااة اجلااور -اخلالفااة -وماان هااذه املفاااهيمأل اخلااروج
فهاا  مفاااهيم تاارد علااى فكاار الساالطة      ،-فسااقال -الكفاار -اجلاارب -االختيااار -امللااوك

 .(5)الفكر اجلرب  وغ ه وخصوصاً
 -مقارنة ذلك مع الفكار افشاعر   –وإذا تابعنا الت ر  واحلفر يف الفكر املعت   

أدرانا هذا البعد السياس  لعلم الكالم املعت   ال سيما فيما يتعلاق باالتكليف العقلا     

                                                           
، 1979، 2فهارس الرساالة للشاافع ، حتقيااق ألاد حمماد شاااار، القااهرة، مكتباة دار الاادا           (1)

،  يااث يباادو نااص الرسااالة واهنااه قاااموس يف املصااطل ات السياسااية ويف املفاااهيم افاقاار      663ص
 رواجاً عند رج  السلطة.

 45د اجملياد الصاغ أل الفكار افصاو  ص    وانظار عبا   821مقدمة ابن خلادون، الفصا  العاشار ص   (2)
  وما بعدها

، 1، ج1977، 7علاا  سااام  نشااارأل نشااهة الفكاار الفلسااف  يف اإلسااالم، القاااهرة، دار املعااارف،      (3)
 15ص

 49عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (4)
 50عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (5)
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 وخالفاااً ،ختيااارااا  ذلااك لدساايخ مباادأ اال  ،اتصااا  والغاياا القااائم علااى املقاصااد وامل 
 .(1)لنشعرية اليت أقامت التكليف على املشيتة اإلمية

يف يف الالهااوت بقاادر مااا اااان االماااً     أن املوقااف الكالماا    يكاان االماااً    علماااً
 السياسة.

فاااافمر ال خيتلاااف بالنسااابة   ،وإذا ااااان هاااذا هاااو شاااهن الفقياااه أو عاااا  الكاااالم  
ب  سائر  ، تواا الفقيه نفسهاوسعه لتهسيس قاعدة شرعية يف للمتصوف لذلك بذل 

 .(2)علوم امللة لتكون للمتصوف تابعة فولويته
 ،اا تاو ثام اال  ،تضاح أن اافاة الطارق اانات ممهادة للصادام      يومن  ا  ماا تقادم   

 وافمر على خالفه بالنسبة للفقيه الذ  اان  ريصاً ، تواا رج  السلطة لرج  العلما
–وهذا ما ت اده نصي ة ابن  نب  لتالمذته  ،سلطان يف  دود الشرعيةعلى طاعة ال

باا  فصالفاه مااع الساالطان   ،باهن ال خيرجااوا علااى الطاعاة السياسااية   -وهاو يف السااجن 
 ا تدم  ول افسس العقيدية اليت نال منها السلطان واليت ه  خارجة عن واليته.

 ولقد تعددت وسائ  وأساليب اضطهاد السياس  للدينأل
 

 اجلسدية: ةالتصفي -1-
 ،ساتغرا  والفظائع اليت أرتكبت مان قبا  رجا  السالطة حباق رجا  العلام تاق  اال        

ويكفينااا أن نرجااع يف ذلااك إىل الكتااا  الااذ  صاانفه هبااذا الشااهن الفقيااه أبااو العاار          
ا أوقعه اخلليفة ي يد بن معاوية يف  تمع املدينة ياوم احلارة   مب وتعلقه( 33التميم  )

مبق  ما يدل على  ،على تصميم هذا اجملتمع على الرفق واملقاومةااف و ده للداللة 
ده هبتااك و جنااماادو الاابط  الااذ  اسااتصدمه وا  املدينااة مساالم باان عقبااة الااذ  أغاار 

اماا أن فعا  وا     ،أعراض نسااا املديناة وبقطاع رلوس الصا ابة مقابا  جاوائ  مالياة       
رلن بان افشاعث   افمويني احلجاج بان يوساف ياوم معرااة اجلمااجم بهنصاار عباد الا        

 .(3)وهم من القراا وابار التابعني قد سارت بذاره الرابان

                                                           
 وما بعدها 54، صعبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو  (1)
 انظر هذه الرلية للصطا  الصويف يف بداية اتا  ابن خلدونأل شفاا السائ  (2)
 48عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ،ص (3)
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ب  سفيان ال اهد احملاد   جار بان عاد  أاارب مقاال علاى        أمعاوية بن  قت ولع  
 ،لكن معاوياة أدرك عادم  يااد العلام     ،باعت اله الفنت ذلك رغم أن املذاور اان مشهوراً

 .(1)مائة ألف قت من وا د خ   قت وقوله لعائشة أم امل مننيأل 
 

 السلطة السياسية وسلطة القضاء:-
على الرغم من اعداض املاورد  على تبعية القاض  لومام بسابب تولياة القاان     

علااى اإلمااام  سااتقالل مااا جيعلااه  ااماااً فالقاضاا  ملااك ماان اال ،لاانول وإمكااان ع لااه
 فن القاض  مستنا  يف  قوق املسلمني ال يف  قوق اإلمام. ،نفسه
كذا فقد دارت ر ى صرا   اد بني السلطة السياساية والسالطة العلمياة علاى     ه

رفق رج  العلم الوظيفة  -وفاقر من مرة–وتطالعنا املوارد التارخيية  ،سا ة القضاا
 من وجه السلطان. هرباً

حنيا  إىل اتاا  أباو عباد اأ      ويكفينا أن ،وحنن لن نتعقب أ دا  هذه الظاهرة
ومسااه بعنااوان  ضاامن اتابااه )قضاااة قرطبااة( باباااًتفقااد  ،(اهاا361شااين الق واناا  )اخل

 يث جند مان الفقهااا مان ااادو يف الارفق       ،(2))با  من عرض عليه القضاا فهبى(
 ،يف  ني هدد القالاث بتطلياق زوجتاه ثالثااً     ،بينما اضطر آخر للهرو  بنفسه ،والنفور

   السلطة مع ه الا.ا  هذا على الرغم من أسلو  اإلغراا والتهديد الذ  سلكه رج
عفار املنصاور ساقى بياده اإلماام أباا       جويرو صا ب اتاا  احملان أن اخلليفاة أباا     

 .(3) نيفة السم فمات من ذلك
وألقااى  ،ماان وجااه احلجاااج بعااد أن عاارض عليااه القضاااا   ولقااد فاار أ اادهم يوماااً 

 اا جاافهساار  أعااوان احلجاااج إىل انتشاااله ماان النااهر وصاالبوه   ،بنفسااه يف هناار الفاارات
 .(4)اعهامتن

ول إن العلمااا حيشارون يف زمارة    وجود أدبيات قيمية يف تارخينا تق مذا   نعدم
 .(1)افنبياا. والقضاة حيشرون يف زمرة السالطني

                                                           
 116اتا  احمل  فب  يعر ، ص (1)
 2، ص1، با 966املعين )أبو عبداأ(، قضاة قرطبة، القاهرة، الدارة املصرية للتهليف والنشرة  (2)
 254تا  احملن، صا (3)
 206اتا  احملن، ص (4)
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( بااهن يتااوىل اهاا458 علاا  أباا  يعلاا  الفااراا ) لقااد أ  اخلليفااة القااائم بااهمر اأ 
ريفة( وال خيارج يف  منصب القضاا فاشد  املذاور لذلك أال حيضر أيام املوااب )الش

وأن تكااون إجازتااه   ،وال يقصااد دار الساالطان  ،اسااتقباالت اخلليفااة أو ف ااد سااالطينه  
 (2)وأن يستصلف بنفسه من ينو  عنه ،الشهرية يومني يعينهما بنفسه

ض  يف الدولة العباسية أناه بعاد أن ااان الاوالة يساتدعون      قاأج  لقد بل  نفوذ ال
ار الااوالة منااذ القاارن القالااث للااهجرة ماارغمني صاا ،القضاااة وحيضااروهنم إىل  السااهم

( يف اها 329ابان  رورياة )   القاضا  على  ضور  الس القاض  ا  صباح  تى أياام  
 وال يوقر أ اداً  ،نه اان ال يقوم لنم  إذا أتاهف ،مراافكان آخر من راب إليه اف ،مصر

 .(3)ب  اان يدعوهم بهمسائهم ،من والة مصر
ه( أن صاار يهادد   206رابيين قاضا  بغاداد )  فماد السا  ولقد بل  مان نفاوذ أبا   ا   

علم أنك لست بقادر على عا   مان واليايت الايت والنيهاا      الهأل  اخلليفة باجلمهور قائالً
ثاااال  أع لاااك عااان    وأناااا قاااادر أن أاتاااب إىل أهااا  خرساااان بكلماااتني أو      ،اأ تعااااىل
 .(4)خالفتك

 

 ضطهاد واإليذاء:اال
 ،مباا يصال ه   اة بههناا القياام علاى الشا     عرفت السياساة يف افدبياات اإلساالمي   

 وهااذا التعريااف يفصاا  بااني مفهااوم السياسااة والقااوة والعنااف باعتبااار السياسااة تاادب اً 
 إتقان الش ا هبدف ترشيده وإصال ه..يقتض  

وذا أضفنا إىل ذلك أن رج  العلم يف اإلسالم ملك معرفة تتمتاع باإل اا   اول    
سلطة فعالة وم ثرة تعطيه احلق بهن يكون املقرر  أولويتها وضروريتها أدرانا أنه ملك

ة  سب تعاب  العا    عف كام السياسة  تى ال خيرج رج  السياسة عن مقاصد الشري

                                                                                                                                              
 224عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو  ص (1)
 67القاض  أبو يعل  واتابه اف كام اسلطانية، ص (2)
 225عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (3)
 382آدم ميت ، املرجع السابق، ص (4)
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افمار الاه يرجاع إىل العلمااا     "أو  سب تعب  القاض  ابن العرب  بهن  ،بن عبد السالم
 .(1)"ىل اجلهادإفن افمر أفضى 

سياسااة مااع رجاا  العلاام باحليلااة يعقااب ذلااك   رجاا  ال  هكااذا اااان ال بااد أن يبتااد 
 ،تاردد علاى أباوا  امللاوك     وهو ما عرب عنه السبك  بقولاهأل اام رأيناا فقيهااً     ،ستدراجاال

 .(2)وفيه هالك العا  عظيماً واان فساداً ،اان يعلمه فذهب فقهه ونس  ما
ولع  أبرز  ،و  يدخر رج  السلطة وسيلة إال واستصدمها لسلب رج  العلم قوته

وباالطبع   ،السيف للتهديب والس ق واملال للفتناه واإلغاراا   ،لك الوسائ  السيف واملالت
 ،سياسااياً "الوجااوه"فااال مكاان ماااتني القااوتني أن تت راااا إال بعااد تعاايني وحتديااد ااا     

وتستعصااا  علاااى  ،نتمااائ  احلقيقااا  وخاصااة تلاااك الااايت ال يتاابني بوضاااوح وجههاااا اال  
 .التصنيف السياس 

إىل أساليب وإجرااات أقر  ما تكاون إىل   لطة يلجه أ ياناًلذلك وجدنا رج  الس
)جساد احملكاومني( الاذين       دما  فعماد إىل   ، ال الدوا  والبهائم ،اجملال احليوان 

اشاتم مناه رجا  السالطة بيقظتاه املرهفاة        ،لكنهم رغام اعت الاه حيملاون علمااً     ،ي يدوه
 عداض.وإمكان النقد واال فختالرائ ة اال

 ،ع هذه تعترب عند رج  السلطة أق  عقا  يوقعاه علاى جساد العاا     وعملية الدف
اما فع  احلجاج مع الص اب  املشهور  رجاا بن عباد اأ الاذ  ماا إن رفاق أن ماد      

عن  وفضالً ،العتقاله سياسياً يده للسالم لل جاج  تى رأو هذا افخ  يف ذلك مربراً
ال تنصاار أماا  املاا منني...  اب  سااه  فقااالأل مالااك ذلااك فقااد بعااث احلجاااج إىل الصاا 

فنصتمااه يف عنقااه امااا خااتم علااى يااد احلساان    ،فقااالأل لقااد فعلاات... قااالأل قااد اااذبت  
 وعمر بن س ين وأنس بن مالك. (3)البصر 

 ،فقد تعدو ذلك إىل امتالك اففكاار  ،و  يكن امتالك افجساد الوسيلة الو يدة
 ،جاال افد  والفالسافة  ور ،وهكذا فقد  ع رج  السالطة  ولاه ترساانة مان الفقهااا     

وبذلك ظهرت علوم معينة لتكريس السلطان مق  اآلدا   ،وغ  ذلك من أص ا  العلم

                                                           
 15عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (1)
 15ع السابق، صاملرج (2)
 428اتا  احملن، ص (3)



175 

وأد  الااديوان ومرايااا امللااوك مقاباا  اخلااط اآلخاار الااذ  مقاا  املشااروعية    ،الساالطانية
 .(1)واملتمق  يف أد  القاض 

مللوك وترسايخ  ذلك حماولة الوصف والتربير ملرايا ا  وبطبيعة احلال فاجلامع لك
اآلدا  السلطانية سواا اقلات هاذه املصاادر يف أعماال أدبياة معروفاة االعقاد الفرياد         

مسااائ  "وأخااالق الااوزيرين واإلمتااا  امل انسااة فباا   يااان التو يااد  و  ،الباان عبااد ربااه
للطرطوشا  و   "سراج امللوك"مق   ،أو برزت يف أعمال مستقلة ،للغ ا  " جة اإلسالم

واتااا  الااوزراا والكتااا  للجهشاايار  واتااا  رسااالة      "ا  الساالطانيةالفصاار  يف اآلد"
 (2)الص ابة البن املقفع

هاا  مناها   ،أن تربز مفاهيم سياسية غريبة على احلياة العربياة  مذا   يكن غريباً
ر بهو ابن املقفع يقولأل إن بممكان اخلليفة أن ملاك املااا واماواا وإناه لاو أمار أن تساتد       

 .(3)تس  اجلبال سارت أنوالصالة فع  ذلك 
ولقد تفنن فقهاا السالطني واتا  الدواوين وافدباا يف إطالق الصفات واملدائح 

 .(4)على السلطان مستعينني يف ذلك بالداثني الفارس  واليونان 
مبا  ،(5)سلطان بالغيث على اعتبار أن اجلامع بينهما النماا والدمارلوهكذا شبه ا

للسالطة االطاعاة للطبيعاة يف ضارورهتا      ةخصها أن الطاعيدتب على ذلك من نتائي أ
مما يست ي  الفص  بني مفاهيم الطبيعة والضرورة والطاعة  ،وطواعيتها واستمرارها

 .(6)والقانون والدولة والسلطان من جهة أخرو ،من جهة
وهااو مااا عاارب عنااه  ،لقااد انتصاار رجاا  الساايف يف هنايااة املطاااف علااى رجاا  العلاام 

 .(7)  ت ل العر  تفض  السيف على القلم اجلهشيار  بقولهأل

                                                           
 38عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (1)
  31عبد اجمليد ا لصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 195، ص1978رسالة الص ابة البن املقفع، ب وت، دار التوفيق،  (3)
الصغ ، الفكر  ه( وراجع عبد اجمليد340انظر يف ذلك حماوالت ألد بن يوسف يف هذا الشهن ) (4)

 94افصو ، ص
 97عبد اجمليد الصغ ، الفكر افصو ،ص (5)
 98املرجع السابق، ص (6)
 28، ص983اتابه املوسوم بعنوانأل اتا  الوزراا والكتا ، القاهرة، مصطفى احلليب،  (7)
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 وقول الب د أل 
 تعنو له وزراا امللك راغمة   وعادة السيف أن يستعبد القلما

وأذا اااان رجاا  القلاام )احلااق( اضااطر للتكيااف بعااد أن ضااعف ساانده )اجلمهااور(.  
عناااد اجلاااويين يف افماااور احلاجياااة الااايت تنااا ل من لاااة افماااور   فهاااذا ماااا جناااده ماااقالً

 .الضرورية
نقاذياة مان قبا  رجا  العلام اماا       عن ذلك وإذا وجدنا بعق احملااوالت اإل  وفضالً

 ياث أااد هاذا الفقياه شاغور زماناه وخلاوه         ،هو مشرو  اجلويين يف اتابه غيا  افمم
حلاال اماتالا ال ماان يف     خالفاً ،من السلطة العلمية )الفقهية( ومن السلطة السياسية

طراح ترساانة الفقاه الضاصمة    اظ  مذه املر لة با عه للتنفوهذا ما د ،العصر الراشد 
ثام رباط مسا ولية اإلضاطال  هباذه       ،واستبدال ذلك به كاام بسايطة وقليلاة ومنطقياة    

 املر لة باجلمهور بعد تسل ه بتلك النظرية املبسطة لن كام.
ماع  وقد طال لي  الكر  وفااض د  ،لكن أنى فية وسيلة إنقاذية أن توقف التدهور

جه ال مان وعم البالا افراان وال مغيث يرجوه الغريق وال  يلاة ف اد   واسود و ىافس
 (1)من اخللق مع ما ن ل هبم من الب س

جتمااااع  والتاااارخي  أدو إىل تغاااي ات جذرياااة يف مفاهيمناااا     هنياااار االهاااذا اال
فها هو الباقالن  يتكلم على البيعاة الايت ااتفاى هباا أن تقاوم علاى        ،أدبياتنا السياسيةو

وها ه  الشاورو تصابح غا  مل ماة وهاا هاو الفقاه يضاف  املشاروعية           ،شصص وا د
عدم الطاعة يواز  الكفار   ،وها هو مبدأ الطاعة يت رر من ا  قيد ،على إمارة التغلب

 ،(2)ينقلب إىل  رد النصي ة فوها هو مبدأ افمر باملعرو ،غضا  اأإو
وهاا هاو اخلليفاة أباو      ،"املساتبد العاادل  "وها هو أدبنا السياسا  يطالعناا مبفهاوم    

وها هو معاوية بن أب  سفيان يوصف بهنه  ،جعفر املنصور يصبح ظ  اأ على افرض
ذلااك علااى  وهااا هااو اباان الطقطقاا  يااربر  ااازر هوالاااو  ااامالً ،قفاا  اأ علااى أموالااه

 (3)مقولة أن السلطان الكافر خ  من املسلم الظا 

                                                           
 ، اتا  االصليت(17ابن أب  يعل  )القرن (1)
 342،  332عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 330املرجع السابق، ص (3)
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واختفى مان أفاق  ياتناا     ،العلمإذن لقد   تدجني واست واذ رج  السيف لرج  
وحتاول علام الفقاه إىل     ،الفقهاا العمالقة مقال الشاافع  واجلاويين والشااطيب وغ هام    

بعد أن اان يكتاب باهقالم املاوقعني عان      ،(1) رد علم يف اف وال الشصصية والعبادات
 ر  العاملني.

وأفعاال   نقول الشاافع  فن مشاروعه يف اتاباه الرساالة إن هاو إال تقانني لسالوك       
ضاابط املفاااهيم  "البيااان" يااث ابتاادأ صاادر هااذا الكتااا  ببااا  أمساااه    ،رجاا  الساالطة

 سياسااياً ىونقااول اجلااويين فنااه وعاا ،السياسااية واهننااا أمااام قاااموس للفكاار السياساا 
أال وها  فارغ ال ماان وشاغوره مان سالطيت        ،ملر لة هامة من مرا ا   يااة هاذه افماة    

 الفقه والسياسة.
حبيث أاد  ،طيب الذ  مق  قمة الداام املعريف يف علم افصولنقول الشا وأخ اً

 .(2)ني السالف  الذارعالكق ون على وجود  ب  يربط بني مشروعه واملشرو
من  ا  ما تقدم أال حيق لناا القاول باالنتصاار الناهائ  للصليفاة السالطان علاى        

سياسة اماا هاو احلاال    وإن الدولة اإلسالمية د ت الدين بال ،خليفة اأ ابن اإلنسان
 .(3)بالنسبة للدا  الفارس 

بطبيعة احلال فهذا الوصاف افخا  للدولاة اإلساالمية يصادق علاى دولاة الغلباة         
أ  ال يتفاق ماع    ،وال مكن س ب ذلك على دولة اخلالفة الشرعية والسلطان وامللكية.

باني الادين   دون أن يفصا   –الاذ  ميا     ،اخلط الفقه  الشعيب افم  )نسبة إىل افمة(
 .(4)من جوهر اإلسالم وفكره ورسالته انطالقاً -والسياسة

وإذا اااان اخلااط الفقهاا  افماا  )املمقاا  لصاابوات افمااة اإلسااالمية(  اااول أن يقاايم          
إذا ااان افمار ااذلك     ،تساق بني الفاعلياة الدينياة والفاعلياة السياساية    منظومة قيمة تقيم اال

ذلاك املشارو     ،بسبب غيا  التهسيس أو املشرو فمن هذه املنظومة تصو ت وتصد  بنالها 
حبيااث  ،فهماه إىل أناه نااابع مان افماة ومصااحلها     نالاذ  نفهماه بهناه جهااز يف خدمااة فكارة و     

وجيعاا  احلاااام  -افمااة–يسااتطيع هااذا املشاارو  أن يفصاا  بااني احلاااام وصااا ب املشاارو     
                                                           

 25ص 1945اتا  الفصر  يف اآلدا  السلطانية، القاهرة، دار املعارف،  (1)
 وما بعدها 443عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، ص (2)
 69، ص991، 3سنة 12مقال فري  شتباتأل اإلسالم والسلطة،  لة االجتهاد عدد  (3)
 فص ( للداتور حممد عمارة وقد ارر استعماله يف أاقر من مظنه.هذا التعب  )التميي  دون ال (4)
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يف شااصص  وحبيااث ال تااذو  افمااة  ، اارد واياا  لنمااة وجهاااز يف خدمااة فكرهااا وقيمهااا   
ىل اا  ذلاك ضارورة تاوفر عما  إجرائا  حيادد        وتتوقف على إرادته ون واته، يضاف إاحلاام 
نطاقها وإطار عملها واختصاصاهتا، حبياث تكاون    سياسية اانت أم دينية –سلطة   بدقة لك

العصمة لنمة وإرادة هذه افمة ه  السلطة العليا، أماا أجها ة الدولاة، مباا يف ذلاك السالطة       
وباذلك يرتفاع ويا ول     ،فما ه  إال وظائف واختصاصات وممارسات لودارة العامة -الدينية

ويت قاق   ،وتصبح جدلية تادافع ال اقاتال    ،الصرا  من قلب افمة بني قطيب الدين والسياسة
 التوافق الذ  هو أساس ا  انطالق.

وه  أن الدمقراطية يف الغر  تصوبت واستوت واستقامت  ،بقيت المة ختامية
يف تارخيناا الطويا     يف  اني أنناا تكلمناا ااق اً     ،"صاندوق االنتصاا   "اع  اإلجرائ  بالف

اللااهم إال  ،نظفاار بالفاعاا  اإلجرائاا  وطة وممارسااتها دون أن هنتااد   لعاان إسااناد الساا 
 البيعة على العهد الراشيد .

ونعتقااد أنااه ال مكاان إزالااة التشاااد والتعااارض بااني ساالطيت القلاام والسياسااة إال      
 ،  يرقى إىل مستوو املشرو  احلضار  العمران  التارخي بفاع  إجرائ
التناقق بني القطبني عن طريق فص   حل هتدو الغر  إىل فاع  إجرائ  القد 

التناقق بني القطابني   حل وحنن حباجة إىل ذلك الفاع  اإلجرائ   ،الدين عن الدولة
ائاا  الااذ  وحناان حباجااة إىل ذلااك الفاعاا  اإلجر ،عاان طريااق فصاا  الاادين عاان الدولااة 

 منطلقا من ثقافتنا وتراثنا وسياقنا احلضار . ،تساق بني الفاعلنيحيقق اال
م وهاااذا الدتياااب العاااا ،إىل ماااا تقااادم جياااب ترتياااب وعيناااا احلضاااار   واساااتناداً

ل جناد  اويف هاذا اجملا   ،تض  ضبط العالقة بني الادين والسياساة  قملنظومتنا القيمية ي
 ضرورة ضبط النقا  اآلتيةأل

لدمقراطيااة ومبفهااوم عصاامة افمااة  باسااالم حتكاام الدولااة يف اإلجيااب أن  -1-
أ  جيب رفق الدولة القيوقراطية اليت ال تتفق  ،وليس احل   الديين ،وإرادهتا العامة
سااالم ماادن  الطبيعااة  سااالم ال ساايما أن مصاادر الساالطة السياسااية يف اإل  مااع روح اإل
 لبيعة الكربو.ومصداق ذلك الص يفة )دستور دولة املدنية( وا ،واجلوهر
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اليت تساجن وعيناا وإرادتناا     (1)تباعيةة االيرفق النظرية السياسية التارخي -2-
ستلهام اوال منع ذلك من  ،العامة وضم نا اجلمع  يف قوالب ومعطيات الفاع  املاد 

 وراا هذه النظرية. ناملباد  اإلنسانية الكربو اليت تكم
ياسااية التهسيسااية النبويااة متمقلااة يف  تجربااة السإعااادة االهتمااام الكااب  بال -3-

والتصاورات السياساية    ،دستور املدنية واملباد  الكربو اليت قامت عليهاا هاذه التجرباة   
 افخرو اليت مكن استصالصها من احلديث النبو  الشريف.

تور فية دولة دينية أو غ  دينية هو فع  سياس  يعرب عان اإلرادة  سإن أ  د -4-
 وال مكن أن يكون فعاالً  ،أو من البيعة الكربو املدينةهاد من دستور وهذا ما يت ،العامة

علااى احلياااة دون أن ماار  وأتوماتيكياااً ين اادر عاان الاانص الااديين ويطبااق آلياااً  ن القياااًا
 مبصفاة اإلرادة العامة.

وهاذا ماا أااده الاداتور      ،ومع ذلاك فالسياسا  مكان أن يت ارك يف إطاار الاديين      
 (2)هأل ممارسة السياسة داخ  الدينحممد عابد اجلابر  بقول

ضااا عاام ومنااخ الا      ه املمارسة بهن يكون الدين  رد فوبالطبع فمننا نفسر هذ
ومباااد  اليااة حبيااث يقااار  الااديين هنااا اإلنسااان  دون أن يعااين    عريضاااً يبلااور سااقفاً

 يف املاض  وإاراهاته. مغموساً تقنوياً إجرائياً فاعالً
ة الايت  غك  عرب  مهما اان دينه أن يقب  هذه الصييف هذا احلال يفسح اجملال ل

 ال تعدو أن تكون منطلقات وأهداف اربو للدولة.
فافهداف منطلقاات   ،بني وظائف الدولة وأهدافها واض اً ذلك أن هنالك فارقاً

اااهن تلتاا م الدولااة   ،ال تضاا  غاا  املساالم ماان قبومااا بساابب جااذرها اإلنسااان      ،اااربو
ونصر االستضعاف وافمر بااملعروف والناه  عان املنكار وغا       اإلسالمية جبهاد الظلم 

 .نسانياتذلك من اإل

                                                           
نقصد هبذه النظرية نظرياة الدولاة لادو ابان خلادون والبااقالن  واجلاويين والغا ا  وابان  اعاة            (1)

 وغ هم ممن نظروا للفكر السياس  يف االسالم يف القرون الوسطى.
نقااد العرباا ، باا وت، مرااا  دراسااات الو اادة  اتابااه العقاا  السياساا  العرباا  حمدداتااه وجتلياتااه،   (2)

 .3، ص1990العربية 



180 

هاادف يتسااق مااع  -امطااار للسياسااة–سااالم  العااام التسااليم هبااذا املناااخ اإل -5-
إذ ايف مكان احلاديث عان تلاك      ،ة العربية اإلسالميةرلل ضا سياسياً تشوفنا  امالً

 اإلسالم  امللهم للظاهرة السياسية. احلضارة يف أدبنا السياس  إذا أخرجنا املناخ
ن يد الداتور برهان غليون بهن عالقة الدين بالسياسة ليست مسهلة ذهنية -6-

 ،ندبولوجيةأتتصدو للربهنة على عالقة فص  الدين عن الدولة بقدر ما ه  مسهلة 
الايت  العقلية لان تساتطيع أن تلغا  افسابا  املوضاوعية       ييقول املذاورأل إن احلج

فاحلاال أناه  تاى لاو ااان       ،يف هذا الوقت أو ذاك ،ذاكىل سيادة هذا املوقف أو دعت إ
 ،اإلسالم يف مصادره افصلية ال يدعو صرا ة للربط باني الادين والدولاة أو السياساة    

وباملقاب  ال يعين وجود ما  ،فمن ذلك ال يعين است الة ربط املسلمني بينهما أو حترمه
 املصادر افصلية.ط بينهما يف بيو   بضرورة الر

إن املسااالمني امجتمعاااات تارخيياااة ال تساااتطيع أن ختااارج مااان أسااار التفسااا ات   
لك  العصور  التقليدية والقرااات التارخيية وتستصدم عقلها لتجع  من اإلسالم ملهماً

 .(1)وليس لعصر وا د
ياارو الااداتور ايليااا زريااق أنااه ال مكاان فيااة أمااة أن تاانجح يف هنايااة املطاااف    -7-
  أمهية ج ا مان تارخيهاا أو التعرياف باه علاى  ساا  جا ا آخار بقصاد خدماة           بتقلي

 مصا   اعية طائفية عرقية معينة.
ويضيف املذاورأل فتاريخ الفراعنة والبابليني والفينيقايني والرببار وأ  تااريخ آخار     
له مكانة يف وع  الشعب العرب  ويتوجب على هاذه التاواريخ أن تغا  الطرياق ملواجهاة      

 .(2)احلاضر اليت يواجهها الشعب العرب مشكالت 
فهااو ماان بااا  أوىل   ،وإذا اااان افماار اااذلك بالنساابة للققافااات الفرعيااة يف أمتنااا  

 بالنسبة للققافة اإلسالمية اليت اق  االمسنت الذ  جيمع البناا الققايف لنمة.
وقريب من الرأ  السابق للداتور برهان غليون بهنه ليس هنااك أياة أمكانياة اا      

و تى اإلسالم   يفع   ،مة أخروومنظومة قيمها وتتبنى منظ غ  أمة أو  اعة الياًت
                                                           

برهان غلياونأل اإلساالم السياسا ، وها  مكان فهام الظااهرة تادخ  االساالم يف السياساة، آفااق،             (1)
 40،ص 1989، 54و53الربا ، العددان 

ر العرباا  مقالااه املوسااوم بعنااوان اعتبااارات نظريااة لدراسااة اجتماعيااة للدولااة العربيااة،  لااة الفكاا   (2)
 62، مرا  اإلمناا القوم ، ب وت،  ص1983لعام  24املعاصر، عدد 
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وإمنا عمد إىل  د اب  إىل إعادة توظيف املعطياات الققافياة العربياة وتوجيههاا      ،ذلك
 .(1)يف اجتاهات جديدة

إن املوقااف ماان الاادين ال مكاان أن يت اادد بااالنظر إىل  اااد  عااارض أو موقااف      
وال بد أن ندرك أننا ال  ،اسية أو موقف فلسف  أو فرضية أو نظريةج ئ  أو  راة سي

شااكاليتنا الرئيسااية فيمااا يتعلااق بالاادين     إنسااتطيع اخلااروج ماان املااهزق إذا مااا بقياات     
أو  ،مرتبطااة وقائمااة علااى أفكااار مبتساارة سااريعة  ااول الاادين أو الدولااة أو التعصااب      

أو إذا ماا بقيات قائماة علاى      ،تكتيكياة  ،مرتبطة بدوافع وقتية سياسية أو غ  سياساية 
وال باد   ،املصاوف وعلى الرياا واخلوف من الدولة أو مان رجاال الادين أو مان اجلمهاور     

وحناان نواجااه هااذه املسااهلة الكااربو ماان أن نتجاااوز أفكارنااا اجملتاا أة و ساساايتنا      ،لنااا
  قيقيااً  وال بد لنا اذلك إذا أردنا أن نقدم  االً  ،الشصصية ورليتنا املصل ية الضيقة

ماان أن نطاارح املشااكلة يف اليتااها   زملسااهلة اااربو و  امسااة ماان هااذا الطاارا  واجتماعياااً
وأن نساااعى إىل اخلاااروج مناااها مبوقاااف مو اااد ومنطقااا  ومنساااجم     ،واامااا  أبعادهاااا

 يساعدنا على تكوين االجتما  الوطين.
ومن امل اد أن افديان الكربو ما زالت بالنسبة إىل الغالبية العظمى مان الشاعو    

وأن زوال  ،أارب آلاة هتاذيب  ااع  واادين وبنااا الل ام الوطنياة واالجتماعياة         النامية
ومان ثاام فامن خفاق قايم اإلنساانية إىل قاايم       ،الادين يعاين زوال افم الققافياة املرضاعة    

العلم و ده قد  اولته النظم الشمولية فوصلت إىل نظام من الرببرية احلديقة والقائم 
امليتافي يقيااة يف  والقاايمو  ياا د إلغاااا الاادين  ،معاااًالااروح والفاارد واإلنسااان  قتاا علااى 

وال إىل ت ايااد قدراتااه العقليااة  ،الاادول االشاادااية إىل حترياار اإلنسااان امااا اااان يعتقااد 
 وإمنا قاد إىل قت  الروح واخليال واحلضارة. ،والعلمية

إن الصرا  واجلادل والاراهن ينطاو  علاى رهاناات ااربو تتعلاق يف الوقات نفساه          
اماا تتعلاق بتغاي      ،ظرتنا إىل اإلساالم أ  بمعاادة موضاعته يف اجملتماع العربا      بتغي  ن
أ  بمعادة موضعته وإعادة تفس ه وترتيب القيم واملباد  الايت تشاك   قيقتاه     ،معانيه
لكاان هااذا الااه ال مكاان حتقيقااه إال إذا اعاادف منااذ البدايااة لوسااالم باادوره       ،الكااربو

 أرض العر . ويفطمتن إىل وجوده أ  أمكن له أن ي ،ومعانيه وفائدته
                                                           

مقالااه املوسااوم بعنااوان اعتبااارات االسااالم وأزمااة عالقااات الساالطة اإلجتماعيااة، منشااور يف  لااة    (1)
 40، ص1989لعام  128املستقب  العرب  عدد 
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 الفرع الرابع

 وعي اجلويين أمنوذجاً ..هاجس اإلنقاذ
 

من عمالقة الفقهاا العضويني  "اه478متوفى سنة "يعترب إمام احلرمني اجلويين 
 .(1)العظام الذين ارتبطوا بافمة وتكلموا بلسان الدين ووقعوا عن ر  العاملني

ماان بعيااد وشااعر ومسااع بوقااع     السااي ( يهاادر تاا  )لقااد أ ااس اجلااويين مبااوج اف  
تياا   عناد ال ساعاف املاريق ووضاع باذلك اتاباه غياا  افمام        إوهكذا  ااول   ،خطواته
ويف  ،فاخات(  املستشارق وهو اتا  يف الفقه )لاب اإلساالم ولباباه  ساب تعاب        ،الظلم

 الوقت نفسه مشرو  فكر  إنقاذ .
 ،destructiveةأل ما ة هادلقد طرح اجلاويين مشاروعه اإلنقااذ  بصاورة ديالكتيكيا     

حباديث الرساول )ص(أل باهن صاالح اجملتماع يف صاالح        مذاراً ،construstiveثم بانيه 
وهناااا   يتاااوان عااان نقاااد أصااا ا  نظرياااات اف كاااام    ،سااالطته السياساااية والعلمياااة

باهن هاذه النظرياات تلاهث وراا ماا جياب أن تكاون         وخاصة املاورد  مدلالً ،السلطانية
مان مضاى   "فهاذا ااالم    ،عما عليه الواقاع الاراهن لنماة    ،الوجهعليه اخلالفة مشي ة 

علاى غارار    تنازلياً بدتيب شرو  احلاام ترتيباً ذ. ويهخ(2)"وعلوم من انصرم وانقضى
 ،"الشار  افول عناد املاارود  وغا ه    "بت ليا  شار  النساب     مبتادأً  ،(3)ترتيب املقاصد

يعين تارك  عتماد عليه واال ،(4)سومفهذا الشر  ليس بذ  بال والعربة باملقاصد ال بالر

                                                           
ويقصااد بااه الفقهاااا العضااويون  املوقعااون عاان ر  العاااملني جهاااز مفاااهيم  ساااد سااا تنا الققافيااة  (1)

املرتبطون بافمة ولع  تعب  املوقعني عن ر  العااملني، عناوان اتاا  ابان القايم اجلوزياة أصادق تعاب          
 عن ذلك

 46غيا  افمم، فقرة  (2)
 447املرجع السابق، فقرة  (3)
 537املرجع السابق، فقرة  (4)
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فهو  ،"العلم واالجتهاد"وافمر نفسه بالنسبة للشر  القان   الناس فوضى ال  ياة مم،
يضاع   وأخ اً ،ستعانة برج  العلملطاملا أن رج  السلطة يستطيع اال ،أمر غ  ضرور 

ويا من   ،ففيهاا تسااس افماور وتساتقر اف اوال      ،شرطه افساسا  يف الكفاياة والقادرة   
 .(1)باملقاصد الشرعية الضرورية
عندئاذ تنتقا  السالطة إىل     ،سايموت  "لاه الكتاا    الاذ  أهادو  "ولكن الوزير نظاام امللاك   

 .  "فهذا التكيف يشبه النظريات احلديقة لنظام السلطة" ،(2)افمة الصا ب احلقيق 
ة متالا وخلاو السالطة العلميا   اا وخلاو السالطة السياساية با    المات اويين يقاب  اجلف
وبالتاا  فكلماا   جسار النماوذج السياسا  باذاارة        ،ا   ال إىل أرباع دوائار   مقسماً

املسلمني يف أربع خلفاا راشدين حيصار النماوذج الاديين يف أربعاة  تهادين م سسا        
 ،(3)وهكااذا دواليااك  يااث نواجااه ناقاا  املااذاهب الفقيااه فيااه ااملتغلااب الكااافر   ،املااذاهب

يطرح ذلك بعد مناقشة املصل ة  وطبعاً ،د الشرعيةال مان مبقاص م اوالبدي  لذلك 
 .(4)فه  قرينة التلذذ واموو اما قال الشافع  ،ورفق التعوي  عليها مطلقاً

ن الغاياة مناها احلصاول    ويوضاح أ  ،وال ينسى اجلويين أن يناق  موضاو   البيعاة  
 على الشواة وعلى التقلب يف العي  واحملافظة على املصا .

والاذ  هاو    ،(5)نه ال قطع يف السياسات إال ماا باين علاى اإل اا     ويقرر اجلويين أ
إ ااا  الفقهاااا وشااروطهأل إطباااق العلماااا واتفاااقهم علااى افواماار وال واجاار والت لياا     

 وهم متعددون يف افقطار..اخل.. ،تفاقوالت ريم ال أن يتواط وا على اذ  وأن يتموا اال
اس فهااذه القاعاادة تصاالح زماان  يتناااول يف النقااد بعااق القواعااد الفقهيااة االقياا  و

 .(6)تيا  الظلمالافئمة اجملتهدين الزمن 

                                                           
 448فقرة،  (1)
 560فقرة،  (2)
 618فقرة،  (3)
 640ة،فقر (4)
 72فقرة،  (5)
 923فقرة،  (6)
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اماا فعا     ،ويف الوقت نفسه يضيق من دائرة احلرام ،من دائرة املباح ويوسع اق اً
يف العبااادات  "التوقيااف"علااى ضاارورة  قبلااه اباان  اا ن وامااا ساايفع  الشاااطيب م اااداً   

 .(1)االبتعاد يف  ال افمر والوجو  ورافضاً
ات ال سايما ذات افصا  السياساا  والايت قااد     يرعلاى هاذا افساااس ينادد بااالت   وع

ولكن أعظم ما را  عليه عند خلو ال مان مساائ  الوجاو     ،(2)تتجاوز بغلوائها احلدود
فهاذا املوضاو  ال يضااهيه يف     ،واإلل ام واحلاالل واحلارام يف ميا ان الكساب والتعاما      

 .(3)الشرف أص 
أل ماذا لو فسادت املكاساب الاها وطباق طباق افرض      لهويطرح إفداض إشكا  مآ
نكفاااف علااى افقااوات  فهااو جيااوز لاا  الناااس علااى اإل  ،احلاارام يف املطاااعم واملالبااس 

 .(4)والتعر  عن الب َة
 يث أخذ بتكييف هاذا الوصاف القاانون     " ،ويتناول اجلويين مسهلة دفع الضرار

 ،الية تبنى علاى الكمالياات  من قاعدة  ،مع ظرف االحنطا  والداجع مبا ينطو  عليه
عنااد الفقهاااا وافصااوليني  وهااو مااا   يكاان مقبااوالً  ،ولاايس علااى الضااروريات ف سااب 

ال تتجاااوز سااد  ،( ويف  اااالت فرديااة نااادرةًالضاارورة دائاارةقصااروا ذلااك علااى )الااذين 
 .(5)الرمق

ويف إطاااار دعوتاااه إىل التقلاااب يف العاااي  ينااا ل احلاجياااات يف عصاااره من لاااة        
علاى ذلاك يف    ويضار  مقااالً   ،دتاب علاى اإلنكفااف عناها مان الضارار      الضروريات ملا ي

 ،(6)نقطااا  الناااس عنااه ياا د  إىل إهناااك افنفااس و اا  القااوو  اف ،إشااكالية أااا  الل ااوم 
فهاو   ،وافمر نفسه بالنسبة لسائر املطااعم وإىل توساط يف اللبااس واملسااان لكا  فتاة      

                                                           
 564فقرة،  (1)
 696فقرة،  (2)
 678فقرة،  (3)
 735فقرة،  (4)
 738فقرة،  (5)
 749فقرة،  (6)
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إذ افصا  يف افشاياا    (1)لظلام لتا ام الت اريم عان التياا  ا    ايد ق قول أب   نيفة يف 
 .(2)عاة إىل دفع احلرجفذلك مد ،اإلبا ة

افمار افعظام الاذ  تطباق افرض     "ها    "سر الشريعة ولباها "وإذا اانت املقاصد 
القاعادة واملاالذ املتباو  الاذ      "وها    ،"وتستفيق على طبقات افرض فائدتاه  ،عائدته

 رية احلقوق؟هتا على صعيد نظالحتليفما ه   ،(3)"إليه الرجو 
  .(4)املال -العرض -العق  -النفس -هذه احلقوق تتجلى يف صون ) فظ(أل الدين

 ،دراساة املكنوناات املدعاة يف هاذه النظرياة      -يف هذا املقاام الضايق  -لن نستطيع 
 و سبنا التعرض إىل النقا  اآلتيةأل

 لاايس مبقاادور الفاان القااانون  يف هااذه النظريااة امتياااح هااذا املعااني الااذ  ال   -1-
 و سبنا أن نش  باختصار إىل هذين اخلربينأل ،نضب من هنر احلقوق يف اإلسالمي

يف غااار  ااراا وأثناااا الب ااث عاان الرسااول املهاااجر وصااا به ماان قباا  افااار      -أ-
 سهل الرسول الكريم )ص( الصا بأل ما هاتان الرا لتان؟ ،قري 

ك علا   هناا ينارب  الرساول )ص( ليقاولأل لا      ،قال الصا ب أبو بكرأل اساتهجرهتما 
قاال الرساول الكاريم )ص(أل     ،قاال الصاا بأل وها  هاذا وقات الكاالم يف ذلاك        ،النصف

 على  ام  احلق ودوره يف إشادة احلياة. الدَين  ق... وندك للقار  أمر التعليق
وذاق مااا ذاق ماان  ،للاادين اجلديااد ذهااب الرسااول )ص( إىل الطااائف داعياااً  - -

لكان   ،افخشبني )جبلني( على الطائف وجاا جربي  يستهذنه أن يطبق ،أصناف العذا 
 الرسول الكريم )ص(  ريص  تى على  قوق من   توهب له احلياة.
 ت عاان صااوأف ،يقااول روالن بااوالنأل الدولااة  ضااارة بهساارها اسااتجمعت قواهااا   

  .(5)نفسها  يف م سسات

                                                           
إشكالية تطرح  اليًا عن واقعناا الاراهن فيماا يتعلاق بتطاوير النظاام اإلساالم  ماع احلفااث علاى            (1)

 جوهره، ونضر  على ذلك مسهلة افستقراض على النبوك.
 770فقرة، (2)
 559فقرة،  (3)
 -هاذه هاا  عناصار احلقااوق لادو اجلااويين، أماا هااذه العناصار لاادو الشااطيب فهاا   فاظأل الاادين        (4)

 .10، اجمللد القان  ص2املال، انظر املوافقات ج -النس  -العف  -النفس
 .301ص -دار طالس –، دمشق 1986تر ة د. عادل العوا  –اتابهأل افخالق والسياسة  (5)
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ونساااتطيع القاااولأل إن نظرياااة املقاصاااد اقااا  اساااتجما  افماااة اإلساااالمية يف        
 ا أثناا  قبة زمنية وال اق  إال جرعة من مطلق الدينإفصا ها عن نفسه

 ،هذه النظرية تسوس اجملتماع اإلساالم  يف  قباة زمنياة اساتقنائية معيناة       -2-
فاستشاف أ كاام نظرياة     ففه  نقولأل إن اجلاويين استشار   ،ه   قبة )التيا  الظلم(

 الوضع  الراهن.اإلستقنائية الباسقة يف النظام  الظروف
سااا  آفاااق نظريااة املقاصااد ساانقوم باامجراا مقارنااة بساايطة بينااها  إلدراك ات -3-

 وبني نظرية احلقوق الدستورية العاملية الوضعية احلديقة.
بالتقساايمات اآلتيااة للااداتور   -علااى اقاارة التقساايمات الدسااتورية  –وهنااا نهخااذ  

 أل(1)ثروت بدو 
  ريات التجمع   – 3- ريات الفكر     -2-احلرية الشصصية   -1-
 جتماعيةاحلقوق اال -5-يات االقتصادية    احلر-4-

وبااني  ،بااني نظريااة املقاصااد لاادو اجلااويين  جوهرياااً فهااذه املقارنااة ال ترينااا فرقاااً
 النظريات احلديقة رغم الفارق ال مين الكب .

ال آثاار للاادين يف نظريااة احلقااوق احلديقااة يف  ااني أن صااون الاادين هااو أم      -4-
إن الادين هاو اإلطاار    "لتعليق والقول مع ابن رشدأل ونكتف  با ،البا  يف نظرية اجلويين

  ياة والضام ية واإلمامياة الكاربو،    فهو إطار افطر الكلياة وهاو الوثباة الرو    ،"للفلسفة
 وهو إجناز املعنى اما يقول الداتور حممد أرغون.

هااا  نقاااول إن نظرياااة احلقاااوق املتفرعاااة علاااى املقاصاااد ذات طاااابع ساااليب     -5-
 ينام  املوَار باحلراة.دوال تعطيها هذا الطابع ال ،حلقوقتيك  ال تعدو  فظ اااست

يف نظرنااا إن أ  توظيااف وصااق   ااا  مااذه النظريااة بممكانااه إن يعطاا  هااذا         
ساالم عان   وال نصاد أنفسانا وال يصادنا اإل    ،التفس  اخلصيب الدينام  احلرا  احلا  

 ذلك.
 

 تقدير وتقويم

                                                           
، دار النهضااة 1964، القاااهرة 1اتابااهأل الاانظم السياسااية، النظريااة العامااة للاانظم السياسااية، ج       (1)

 .372العربية ص 
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ابور اله يف   ن العلمااا  س ني ينما مات اجلويين ا سر منربه واشدات العامة يف
جادأ أ اد   ا ياث ماا    ،عليه فلم تفتح افبوا  يف البلاد ووضاعت املناديا  علاى الارلوس     

 .(1)على سد رأسه
فاستشاف مهاوم النااس    ما سبب هذا احل ن العميق؟ ه  فن اجلويين استشرف 

 وعاش آالمهم؟
هاو تعاب   ا      (2)"غيا  افمم يف التيا  الظلام "وال عجب فكتابه املوسوم بعنوان 

وإمنا اتا  اجتما  وسياسة وفقاه   ،نطق للفقه وأ كامه، فهو ليس اتا  م(3)عن ذلك
وماا التهسايس الفقها  ساوو أداة      ،مبنطق للتاريخ وي سس ملشرو  إنقااذ  ااب  لنماة   

 .مذا التهسيس احلقيق 
 ،لقااد اااان اجلااويين ماان رجااال الاادين يف أمتنااا الااذين  ااافظوا علااى تاارا  النبااوة  

 .(4)ووقعوا عن ر  العاملني ،وللوا أعالمها
ومااا امللااوك إال  كااام علااى الناااس بينمااا العلماااا  كااام علااى         ،(5)فااافمر ماا الا 

 .(6)امللوك
 ،أن تفسار هاذه الكقارة الكااثرة الايت شاهدت جنازتاه        -واحلالاة هاذه  –فاال عجاب   

  .ة النظاميةوهذا التقدير الكب  له من الوزير نظام امللك الذ  عينه على املدرس
فتصادو   ،لقد وجد اجلاويين أن ميا ان احليااة آخاذ باالحنادار والداجاع احلتما        

والقاول باملقاصاد    ،مذا الوضع املددو لعلاه يوقفاه ووجاد وسايلته إىل ذلاك يف الشاعب      
إىل مسااتوو قواطااع  -الااذ  هااو مسااة الفقااه وأصااوله –بعااد رفعهااا ماان مسااتوو الظاان  

مان  تمياة االحنادار بقادر      اًيا لتهسيس اخلروج هنائولن يكون الغرض من هذا ا ،افدلة

                                                           
 .8، ص5طبقات الشافعية الكربو، ج (1)
 ه1401، مطبعة هنضة مصر، 2حتقيق عبد العظيم الديب،   (2)
 ويقصد بغيا  افمم، افمم اإلسالمية  يعها. (3)
 يم، إعالم املوقعني عن ر  العاملني.عنوان اتا  ابن الق (4)
 هذا افمر لع  الدين بن عبد السالم. (5)
، ا يااا علاوم   214ص 1انظار العقاد الفرياد البان عباد رباه، ج      –قول منسو  فب  افسود الدل   (6)

 7، ص1الدين للغ ا  ج
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ما اان التصفيف من وطهته وتطعيم  هور املسالمني بالقادرة علاى التكياف واحلفااث      
 على البقية الباقية من اموية احلضارية.

يقول ابان أبا  حملَاىأل     ،ص يح أن رنَة اآلسى واحل ن ه  طابع عصر االحنطا 
 يف اتابه االصليتأل "م17القرن"

قاااد طاااال ليااا  الكااار أل فااااض دماااع افساااىأل أساااود وجاااه ال ماااان عااام الااابالا    ل"
ماع ماا نا ل هبام ماان      ،وال  يلاة ف اد ماان اخللاق    ،وافرااان... ال مغياث يرجاوه الغرياق    

فباادر ليشايد مهاة     ،لكن ع مة اجلويين اانت عالية وصالبة وإرادتاه عارماة    (1)"الب س
ق ورعاياة املقاصاد وعادم تعطيا      البادار علاى  ساا  اإلمكاان إىل درا البوائا     " ،الشعب

يسااتقر   ذفهخاا ،وبااادر إىل الشااريعة  (2)املصااا  الاايت ينااو  فيهااا اخلليفااة والساالطان   
ال سايما أن   ،(3)وينص  أ كامها من التعقياد والتطويا  والتفرياع والبعاد عان االخاتالف      

واإلسااالم هااو دياان العفويااة  ،الااذ  توجااه إليااه هااذه املقاصااد إمنااا هااو الشااعب العفااو  
نعاادام الساالطتني اإىل افمااة عنااد  طاارة.. وبااذلك يصاابح العماا  السياساا  مواااوالً  والف

فهااذه افمااة هاا  الباادي  الااذ  يعااوض فقاادان الساالطتني أثناااا         ،السياسااية والعلميااة 
نتاهاض نفار مان افماة     اوه  يف ذلك مهمورة بقواعد الشريعة الداعية إىل  ،حنطا اال

فمهنم لو تقاعدوا عان املمكان عامَ الفسااد     "ودفع الفساد املمكن توقعه  ،حبماية البيضة
وقولاهأل فامذا خاال     ،(4)عن ذلك فال من الشاغر مفاروض علايهم   وفضالً ،البالد والعباد

ال مان عن السلطتني ف ق على نظار ا  بلدة أن يقدموا من ذو  اف الم والناه  مان   
 (5)يلت مون امتقال إشارهتم وأوامرهم

                                                           
 356عبد اجمليد الصغ أل الفكر افصو ، املرجع السابق، ص (1)
 10فقرةأل  (2)
حيمي  الشاطيب بشدة علاى املتمساكني بااالختالف والعجاب أن يوسام رائعتاه باملوافقاات ونل اظ          (3)

ه، يف اتاا  قواعاد اف كاام يف مصاا  افناام.      667االهتمام نفسه عند ع  الادين بان عباد الساالم،     
 351انظر عبد اجمليد الصغ  ص

 554فقرة  (4)
 555فقرة  (5)
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وإن اجلماعاااة  ،خلاااارج  يف السااالطة لكااان هااا  يقاااول اجلاااويين قولاااة افصااام ا    
اإلسااالمية مكاان أن تسااتمر باادون ذلااك؟؟ ال نعتقااد ذلااك لكاان اجلااويين   ياابني لنااا       

 الوسيلة الفنية.
ختيااار مان قبا  ثالثااة   فها  نقاول مقاا  الشاواان  بهناه يكفاا  بالبيعاة أن يتاوفر اال      

آلليااات ولكاان  ضااارتنا   تقاادم لنااا ا  ،أشااصاص؟؟ نعتقااد أن اإلسااالم أماادنا باملباااد  
  .الفنية لذلك

لذاتاه   هذا وننوه بهن االم اجلاويين عان اإلماماة أو عان املقاصاد   يكان مطلوباًا       
 ياث أتاى    ،فقاد أخار هاذا املطلاب إىل آخار الكتاا        ،اانت الغاياة ها  اإلنقااذ    بقدر ما

    سب قوله بالعجائب واآليات وأبدو فيه مان سار الشاريعة ومقاصادها العاماة ماا      
 .(1)راتجير  رو املصاط

وبلا  املسالمون بعاا  ال     ،يقول اجلويينأل ما معتصم العباد إذا طمى حبر الفسااد 
أيبقى بعد ذلك مسلك يف امدو؟أل أم موج  ،هبه خلرق ويوثق به لفسقه وزاهد ال يقتد

 .(2)الناس بعضهم يف بعق مهملني سدوً
أال ؟ ليسات إال وسايلة واملصاا  جياب     -وهاذا فكار متقادم   –فالسلطة السياساية  

تعط  وشبَه ذلك حبال اليتيمة اليت ليس ما و  وقد شغر ال مان فال بد من إقدامها 
 .(3)على ال واج
عاارف إال مباان جاااا بعااده ماان الفقهاااا الااذين بلااوروا     عظمااة اجلااويين ال ت بواااهن  

عوامااا  الدااااام واخلاااربة يف موضاااوعية التجرباااة اإلساااالمية املشاااتقة بااادورها عااان        
وبشااك   ،ساابق أن ظهاار ذلااك بشااك  واضااح لاادو الشااافع   وقااد  ،موضااوعية اإلسااالم

يف النظام الغائ  للنظاام الفقها     -يف التجربة االجتماعية واملعاناة السياسية–أوضح 
على براان  التجربة لدو الشاطيب الذ  اتب نظريته وقد ااتملت نظرياً ،عند اجلويين

هاذه الرلياة اجلديادة    علاى صاياغة    فعااالً  من احلمم واانات غرناطاة املداجعاة عاامالً    

                                                           
 555فقرة  (1)
 10فقرة  (2)
 757أل فقرة (3)
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كاملااة للمقاصااد الشاارعية يتااوازو ذلااك مااع نظريااة اباان خلاادون يف وضااعية الدولااة   تامل
 (1)"اشف النعم وإبادة النقم"و

وال يستطيع املدقق إال أن يعجب بال خم الفكر  املتعدد اخلصب الذ  عم القرن 
القاارن والاايت وبتلااك افحبااا  الفكريااة العدياادة الاايت تنتماا  إىل هااذا    ،القااامن امجاار 

جندها يف موسوعات اإل اطاة البان اخلطياب ونفاح الطياب أو أزهاار الريااض فلاد         
وماذا السابب    ،املقر  واملعيار للويشريش  حماولة إيقاث اممة وإعادة الروح الوسانانة 

 ،أن نرد هنضتنا اجلديدة إىل مدافع نابليون "مشرو  النهضة العربية"رفضنا يف اتابنا 
 من ابن خلدون وغ ه.  اًمتياو ا الذاتية يف افمة رجوعاً ب  إىل العوام 

 ملاح إىل ما يل ألهذا وإن دراسة مبسطة لنظرية املقاصد تقتض  اإل
يف قطااا  ضاام  افمااة ال يعاارف   وياااًاث ثابتاااً هااذه النظريااة ال تعاااجل جااوهراً -1-
 يف اأ لعرضت على الص ابة أنفسهم لتعب أص ا  رسو يقول اجلويينأل لو ،التبدل
وال عجاااب أن ينااا ل الضاااروريات من لاااة  ،وهناااا نفهااام تارخيياااة هاااذا العلااام ،(2)فهمهاااا

 احلاجيات يف عصره انتيجة واض ة لتهث  الفاع  التارخي  ودوره وأمهيته.
 ،اصاد تاتغ  ماع الا من مضاموهنا     قومع ذلك فهنااك بنياة ثابتاة يف جاوهر امل    -2-

 .(3)يتاًوهكذا ي اد اجلويين أنه ال يبتد  وال خيد  ش
وشاد معاقادة السالف     ،وهذا هو قول الشاطيبأل هذا أمار قررتاه اآلياات وافخباار    

 .(4)افخيار
 .(5)وقولهأل إن ما قاله الشافع   ق ال خيالفه أ د

صا  اف كاام ليصا  إىل املضامون     با  ين  ،شاكلياً  إن علم املقاصاد لايس علمااً   -3-
ثاام  ،الصاادر اإلسااالم  افول وقااد وجاادنا البااذور يف ،"نظااام الغايااات"واماادف والغايااة 

فمذا بالشاافع  يضاع    ،ستواا والداام الكم  والكيف أخذ النظام ينمو حنو النضي واال
ثاام الشاااطيب واباان قر ااون   ،وإذا باااجلويين والغاا ا  ،مااداميك راسااصة يف هااذا العلاام 

                                                           
 ال ننسى الغ ا  تلميذ اجلويين وع  الدين عبد السالم وتلميذه القرايف (1)
 668غيا  افممأل فقرة  (2)
 749فقرةأل  (3)
 35، ص1الشاطيبأل املوافقات، ج (4)
 580فقرة  –، غيا  افمم 293، ص2االعتصامأل ج (5)
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يطاوروا هاذا العلام  تاى أصابح       ،)مالكيان( وابن تيمياة وابان القايم والطاويف ) نابلاة(     
 نظرية عامة يف املقاصد. ،سوياً اًبشر

 ،واملعقولياة والتجرباة   ،  هاذا العلام بقواعاد موضاوعية ااالقطع والايقني      تدرَ-4-
ساتقراا والادلي    والواقعياة إخل... اماا تسالح بقواعاد منهجياة ااال      ،واإل اا   ،والعرف
يف نظريااة  انااه يف علاام املنطااق و ااديقاًممااا جنااد مظ ،والكليااات واجل ئيااات ،والربهااان
 ."االبستمولوجيا"املعرفة 
نسااتطيع القااول إن علاام املقاصااد هااو قاعاادة القواعااد أو املباااد  العامااة يف    -5-

  الشااطيب معاه   ما وهذا التوصيف والتكييف يقاد  مان تعا   ،سالميةنظام الشريعة اإل
 .(1)اا النصوص ماومفاهيم  ردة من اقتض ،على أنه الية ثابتة

فمن إعادة تهسايس الكاالم املتميا      ،أعلى العلوم وقولهأل إذا اان علم افصول مق 
وهكاذا   ملاك    ،(2)عن املقاصد خاصة داخ  ذلاك العلام افعلاى مقا  باطناه املرقاوم      

وااان لرساالة الشاافع  يف املوافقاات      ،للشاافع   "البياان "الشاطيب إال أن يقمن مشرو  
لبيااان قصااد  اًوضااروري مهماااً جيعاا  ماان أطرو تااها أساساااً  قوياااً واالعتصااام  ضااوراً

 .(3)الشار 
و قيقااة افماار فاامن نظاارة عجلااى علااى التاااريخ الققااايف العرباا  اإلسااالم       -6-

وداخا  العلاوم السياساية     ،جيعلنا نل ظ الب ث عان منطاق داخا  الشاريعة اإلساالمية     
حبياث إن النظاام العاام الققاايف      ،"عند ابن خلادون "والتارخيية خاصة يف القرن القامن 

ثم جذ  العلوم اإلسالمية اليت شكلت ما يسمونه  ،جذ  العلوم العربيةفمتنا يقوم على 
ولعلناا جناد رجاال     ،نماة وثقافتاها  ل ورفضااً  عتارب خروجااً  ذلاك ا  وإن فاق  ،علوم افمة

 .(4)ثم جند ابار علماا املسلمني يهتمون باللغة العربية ،املذاهب من أص  عرب 
وال  ،عربيااة والققافااة اإلسااالميةرتبااا  بااني الققافااة الااا  ذلااك تعااب  عاان هااذا اال

  .عجب أن نسمع الب ون  يقول لتن ألعن بالعربية خ    من أمدح بالفارسية

                                                           
 162، ص3املوافقاتأل ج  (1)
 22، ص2املوافقاتأل ج  (2)
 66، ص2أل جاملوافقات (3)
 الشافع  يف الرسالة واتا  ابن تيمية اقتضاا الطريق املستقيم (4)
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ومكن القول إن نظرية املقاصد استوت وآتت أالها وترعرعات بشاك  طبيعا  يف    
وال عجاب أن يكاون التهسايس )البياان ( اللغاو  هاو        ،اجملال الققايف العربا  اإلساالم   

هذه النظرية وأن جند هاذا امجاوم القاو  علاى الشاافع  لادو املاققفني        أساس دراسة 
 .(1)احملدثني املغدبني

ثااام تاااهت   رااااة النهضاااة العربياااة احلديقاااة لنجاااد فصااايلة اإلساااالميني خاصاااة 
مناذ خا  الادين ورفاعاة الطهطااو        (2)السالفية اجلديادة   ةاإلصال ية العربية واحلرا

وخاصااة مااا جاااا يف القاارن القااامن   ،إلسااالم ترجااع إىل الاادا  ا ساا  تااى عااالل الفا
ثام توظياف املصاطل ات     ،افمر يف الشااطيب وابان القايم وابان خلادون      امجر  متمقالً

 .(3)افصولية التارخيية اليت برزت مع ه الا للتكيف مع صدمة الغر 
وأخذت الرياح جتر  مبا ال تشته  السفن  يث بدأ االستعمار افوروب  القااهر  

وتراااه للناااس عقياادة   فاسااتبعد اإلسااالم نظاماااً  ،علااى احلياااة العربيااة  بفاارض نظامااه
ص  ليصبح النظام تقاليد قخالل زمن غ   رشصصية ثم اطرد افم وأ واالًومناسك 

وعادات وآدا  يغذيها تيار فكر  من املشاايخ وافسااتذة واملعلماني وخرجيا  جامعاات      
اتفااا باه مناساك    واال إلساالم نظامااً  ساتعمار ها الا لتربيار اساتبعاد ا    أوروباا وسَاصر اال  

 ،نتماااا إىل احلضااارة الغربيااة وأدو ذلااك إىل قاادر ماان الشااعور املسااتقر باال   ،وعبااادات
القاعدة النفسية الالزمة لنمو الوالا للنظاام الفارد  اللياربا  الرأمساا       وأصبح ذلك

  .(4)على  سا  الوالا للنظام اإلسالم 
يف اإل جااام عاان الاادا  اإلسااالم  و تااى    و  تكاان الدولااة القطريااة أقاا   ظاااً  

 ،ومسعنا رطانات بالغية لصاا  اإلساالم والعروباة ال تشاف  الغليا       ،العرب  احلقيق 
اماا ملسانا يف اجملاال     ،وال اق  حماولة جادة ملقاربة افمة لوجداهنا ورو ها وضام ها 

                                                           
من ه الا املها ني د. نصر  اماد أباو زياد، االماام الشاافع ، وتهسايس اإليديولوجياة الوساطية،          (1)

 بال تاريخ.
 لاب   –د. نعيم اليايف  راة االصالح اإلصالح الديين يف عصر النهضة مراا  اإلمنااا احلضاار      (2)

 2000عام 
 522عبد اجمليد الصغ أل املرجع السابق ص (3)
 1986ب وت  1د. عصمت سيف الدولةأل عن العروبة واالسالم مرا  دراسات الو دة العربية،   (4)

 423ص
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وهااذا ال يعااين  ،سااتقرار خاارج الاار م الققااايف لنمااة عاان علااوم افمااة واال الققاايف بعااداً 
ب  السماح لنمة أن تستجمع قواها وتفصح عن  ،فرض ثقافة اإلسالم وثقافة العروبة

واإلساالم   ،فعروبتناا ترعرعات باإلساالم وماع اإلساالم      ،نفسها مبا يعرب عان مكنوناهتاا  
اما تشك  العروبة )اللغة العربية( جا ا ماهياة القارآن اماا      ،يشك  ج ا ماهية العروبة

 ن.يقول افصوليو
وعفويااة  ياهتااا وتنوعيتااها  ،أل اجلماعااة أااارب ماان الدولااة(1)مااع قااول القائاا   واااهن

ولاذلك جياب أن تظا  قايم اففاراد       ،الغنية ختلاق وحتارك القاوو الايت تصانع املساتقب       
فافمااة ال  ،ماان نشااا  احلكومااة التو يااد  أساسااياً والفتااات الققافيااة مت ااررة حتاارراً

ية واحلياااة العميقااة اجلااذور الاايت متاااز هبااا  الدولااة هاا  الاايت الااك الصاافات افساساا 
الايت ال    وه  اليت تربز خالل خصائص التوتر لدو ا  شعب من هذه الشاعو  ،الشعب

والدولة تدع  أن هذه اخلصاائص ها  خصائصاها لي دمهاا      ،جندها عند شعب آخر
وأقصاى ماا مكان أن تدعياه أن      ،الناس ا دامهم مذه اخلصائص ال للنظام احلكاوم  

 ،مااا تكبتااها وتشااوهها فهنااا اااق اً ،ولكنااها ال تفعاا  ذلااك أبااداً ،ن هااذه اخلصااائصتصااو
 ،وحتاااول أن اسااخ اإلنساان آلااة سياسااية  ،وت يا   يااع احلادود بينااها وبااني اجلماعاة   

ولكن بعق الدول حتاول أن تكيف هاذه افسااط     ،وتظ  أساط  الشعو  فوق الدولة
أساط  الشعب املعربة عان روح اجلماعاة   عى هواها وتشوهها وحترف معناها ذلك أن 

وهذه افساط   ،تظ  يف انطالقها و ريتها إىل أن يفسدها  كم املستبدين واملت متني
وماع ناداا    ،ومع قيم احلب ،ه  وليدة التجاو  مع فنون احلياة و س افرض والسماا

الصارا    ومع املسرات وافتراح ومع الشوق الالمتنااه  لت قياق الرغباات وماع     ،الفنون
 جتربة اإلمان. ،مع تلك التجربة اليت تستعص  على الفهم

وتتعااارض اجلماعاااة خلطااار شاااديد إذا ماااا اغتصااابت احلكوماااة السااايطرة علاااى   
 والدمقراطية ه  ضمانتنا الو يدة ضد هذا اخلطر. ،أساط ها

 باملبدأين اآلتينيأل -لتبقى–والدمقراطية تتمسك 
 على احلياة الققافية للجماعة. ال جيوز أن تفرض احلكومة سيطرهتا-1-

                                                           
 523، 521روبر م . ماايفرأل تكوين الدولة، تر ة د.  سن صعب، ص (1)
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 .(1)قتصاد ال جيوز أن حتتكر احلكومة النظام اال-2-
علااى    ناااً (2)سااود وجااه ال مااان وعاام الاابالا افراااان القااد فاااض دمااع افسااف و 

ولكننااا ال نقااول امااا قااال اباان حملَااى باا  نااردد قااول الااداتور شاااار            ،سااقو  بغااداد 
ارات مناها سات  ضاارات عاملياة     ضا سابع    بنيناا مصطفىأل وجدنا مذ  وجد التااريخ  

نضاعف لكان ال    ،بينما   ينب اليونان سوو  ضارة وا دة اانات االشاها  ثام اختفات    
  .(3)منوت

إال بسيف اإلسالم يست  مان غماد    -الظلم التيا وقت –لن ننال الشرف الرفيع 
 فه  من مذار. ،العروبة
 

                                                           
 524املرجع السابق، ص (1)
 "م17رنالق"اتابهأل االصليت  (2)
منشاور يف التكاوين التاارخي  لنماة العربياة، مراا         "مي ات التاريخ العربا  "مقاله املوسوم بعنوان  (3)

 .102، ص1دراسات الو دة العربية، ب وت،  
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 اخلامسالبحث 

 مبدأ احلركة يف اإلسالم

ثام ناردف    ،"القارآن والسانة النبوياة   "ذا املبدأ يف النص القرآن  وسنبدأ بدراسة ه
 ذلك بالتعام  مع املبدأ املذاور من قب  الفكر اإلسالم .
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 الفرع األول

 مبدأ احلركة يف النص اإلسالمي
 

ا  ش ا يف الكون فاان وماتغ  إال وجهاه تعااىلأل اا  مان عليهاا فاان ويبقاى وجاه           
 ن.ربك ذو اجلالل واإلارام... الرل

وهااذا مااا جيعا  مباادأ احلراااة   ،فاحلرااة والااتغ  والفنااا هاا  افصاا  يف افشاياا   
وال مكان   ،نلجه إليه عند الل وم فنه يعاود بناا إىل افصا  يف افشاياا     تفس ياً مصدراً

–آنا   رالسايما أن الانص الق   ،تفس  مرونة النص القرآن  إال ام شر على هاذه الاروح  
والاها   -اقع والفطارة وطباائع افشاياا وماع  كام العقا       يتعام  بشفافية وصدق مع الو

 احليوية يف أوصال النص اإلسالم . تبث وتبعثروافد 
هااو الااانص القرآناا  التدشااايين    -اماااا هااو معهاااود ومفهااوم  –والاانص اإلسااالم    

ثاام يف  ،ومااذا فسااندرس مباادأ احلراااة يف القاارآن الكااريم  ،ثاام الاانص النبااو  ،امل سااس
  مااع هااذا املباادأ واقعاااًنيرصااد ايااف نفهاام تعاماا  املساالمول حنااا الساانة النبويااة وأخاا اً

 .وفهماً وتطبيقاً
 

 املطلب األول
 "مسألة مرونة النص القرآني"و مبدأ احلركة يف القرآن الكريم

القرآن الكريمأل اتا  اأ ع  وج  فيه نبه ما اان قبلكم و كم  قال )ص( واصفاً
ومن ابتغاى اماوو يف    ،ار قصمه اأهو الفص  ليس بام ل من تراه من جب ،ما بينكم

 ،من قال باه صادق   ،وال تشبع منه العلماا ،هو الذ  ال ت ي  به افهواا ،غ ه أضله اأ
 (1)ومن  كم به عدل ،ومن عم  به أجر

                                                           
 286، ص978رواه احملاسيبأل يف العق  وفهم القرآن، دار الكند ، دار الفكر، ب وت  (1)
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وهاو أس ثقافتناا    ،فالقرآن الكريم هو النواة النووية حلقيقتنا نظرتنا إىل الوجاود 
 .واجلهاز العصيب ملنظومتنا الفكرية

فمن أ  حتد  أو تدويم قيم  أو أ  جتديد فكر  و  ياات  أو تقادم    ،وعلى هذا
عرباا  متواصاا  للفكاار واحلياااة وأيااة مراجعااة هادئااة للمقااوالت اإلنسااانية احلرايااة          

إمناا جياب أن تساتوعب يف ظا       ،واإلبداعية والتجار  الفكرية والتارخيية يف اإلساالم 
 القرآن الكريم.

جتديااد مفهومنااا  فالتجديااد يتطلااب أوالً ،الااو   فمااا داماات احلقيقااة مصاادرها 
وال باادَ أن تسااتند   ،وال بااد أن يكااون هااذا التجديااد منااهجياً     ،للكتااا  وللكلمااة اإلميااة  

 منهجيته إىل مبدأ ذات  إسالم  ال إىل املباد  املنهجية احلراية احلديقة و دها.
 ،خلااق بااالقرآنوبالتااا  فاإلسااالم  ،فااالقرآن هااو الينبااو  افول للقاايم اإلسااالمية 

وايفماا اانات افسابا      ،و ضارة جديدة ،وأمة جديدة ،جديداً وشرعاً ،رسالة جديدة
التارخييااة واجلغرافياااة والدموجرافياااة واإلجتماعياااة واالقتصاااادية والسياساااية الااايت  

عناها   فمن الكلمة اإلمية معارباً  ،تواترت يف تهليف وحتريك عملية هذا اخللق التارخي 
اسااتجمعت  يااع هااذه العواماا  ااناادفا  تااارخي  جديااد أو اقااوة       بااالقرآن هاا  الاايت  
اإلسالم إال بالقوة الفريدة اليت  راتهأل قوة الكلمة  فهم غويسلذلك ال  ،تارخيية خالقة

أ  ماا   ،ولقد ظ  اإلسالم ينمو ويتسع ويتقدم ما دامات الكلماة الماة خالقاة     ،اخلالقة
ووقف  ،اإلنسان تمع اإلنسان  والتاريخ نية واجملدام ما فعلها اخلالق يف النفس اإلنسا

ههناا ليسات أاقار    ااإلسالم منذ است الت الكلمة اخلالقة المة الزمة تتكرر ليا  هناار و  
 بعيد  من صدو خافت ملاضٍ

ويكااد   ،إن إعجاز الكلماة اخلالقاة هاو إعجااز القارآن وإعجااز اإلساالم احلقيقا         
ويكفا  أن يقاارأ   ،حلرااة الدائماة  يكاون أرو  وجاه مان وجاوه إعجازهاا أهنااا أمار إما  با       

فهاو الصاورة    ،اة أوىل ليشعر يف ا  آية من آياتاه أناه اتاا  احلرااة    ااإلنسان القرآن قر
وافمر اآلم  باحلراة هو افمار الو ياد القابات الاذ  ال      ،الرائعة حلراة اخللق اإلم 

لكا  ماا هاو     إهناا سانة اأ   ،ولكن ا  ما عاداه يف  الاة  رااة دائماة وتغا  دائام       ،يتغ 
 ."ولن جتد لسنَة اأ تبديالً" ،سنة اأ ،اائن

إن الكلمة القرآنية ه  تذارة وتوعية هبذه احلرااة الكونياةأل فها  تاذارة حبراياة      
ثام  " "ي ياد يف اخللاق ماا يشااا    " "إناه يبادأ اخللاق ثام يعياده     "عملية اخللق اعملية الياةأل  

 ."تعلمونال  وخيلق ما" "خيلق ما يشاا" "آخر ناه خلقاًهنشأ
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 "الليا  والناهار   فيف اختال"اما تتجلى  ،وه  تذارة حبراية آيات اخللق الطبيع 
ويف القماااار  ،"افرض امليتااااة أ ييناهااااا "ويف  ،"...جتاااار  ملسااااتقر مااااا "ويف الشاااامس 

ويف نظامية احلرااة الطبيعياة    ،"... جتر  يف الب ر"ويف الفلك  ،"...قدرناه منازل..."
 ."وال اللي  سابق النهار وا  يف فلك يسب ون رتدرك القمال الشمس ينبغ  ما أن "

ولقد خلقناا اإلنساان مان سااللة مان طاني ثام        "وه  تذارة حبراة خلق اإلنسانأل 
جعلناااه نطفااة يف قاارار مكااني ثاام خلقنااا النطفااة علقااة فصلقنااا العلقااة مضااغة فصلقنااا    

اأ أ ساان فتبااارك  ،آخاار ثاام أنشاااناه خلقاااً   فكسااونا العظااام حلماااً   املضااغة عظاماااً 
 ."وقد خلقكم أطواراً" "ني..قاخلال

  "ولوال دفع اأ الناس بعضهم ببعق.."وه  تذارة حبراية اجملتمعأل 
 ."وتلك افيام نداوما بني الناس"وه  تذارة حبراية التاريخ 

كاان لكاام    من أ  يااروا ااام أهلكنااا ماان قاابلكم ماان قاارن مكناااهم يف افرض مااا     "
وجعلناا افهناار جتار  مان حتتاهم فههلكنااهم باذنوهبم         راًوأرسلنا الساماا علايهم مادرا   

 ."آخرين وأنشهنا بعدهم قوماً
 ،إن احلرايااة الاايت تااذار هبااا الكلمااة القرآنيااة هاا   رايااة إميااة البدايااة والنهايااة   

وقاد ااان هيجا  فيلساوف احلرااة       ،ولكنها است الت مع ذلك  راياة إنساانية خالقاة   
فناوَه   ،راا  للكلماة القرآنياة   أو هذا الفع  احلاحلراية يف العصر احلديث أ سن من ر

هو نفيه القبات عن ا   وذار أن أهم ما متاز به اإلسالم ،"فلسفة التاريخ"هبا يف اتابه 
يف الفعالية واحليااة يف ر اباة    ذاتياً فك  ش ا مدعو فن متد امتداداًموجود  س "، 

 ."يدة اليت يتو د هبا الك ..فتظ  عبادة الوا د الصلة الو  ،العا  اليت ال  د ما
 راياة   فها   ،وهاو ذات  اردة   ،وما دام الوا د هو احلد الو ياد ماذه احلراياة   

فمهناا يف رأ  هيجا     ،وما دامت  راية احلرية املطلقة ،الالحمدود أ  احلرية املطلقة
فقد يت مس اففاراد ملاا هاو    "يستف  أعظم ما عرف اإلنسان من أفعال  تستق  لاساً

ولكاان احلماااس  ،وحلماااس شااعب السااتقالله قصااد معااني  ،رائااع بهشااكال شااتى نبياا  و
هااو  ،ه  شاا ابااوال يبااا   ،اوال حيااده أ  شاا  ،الشااام  فنااه  اارد ال يقيااده أ  شاا ا

 .(1)"لاس الشرق احملمد 

                                                           
 89ص د.  سن صعبأل حتديث العق  العرب   (1)
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خالقَااة فهنااا تااذارة باحلرايااة الدائمااة وتوعيااة باحلريااة    هاا  إذاً اإلميااةالكلمااة 
وه  تبعث يف النفس الوع  الكام  بعملية  ،حمراة وحمررةفه  خالقة فهنا  ،املطلقة

وهنا يبادو هبتاان    ،وهو طريق احلرية املطلقة ،وتوجهها يف طريق اخلالق ،اخللق الكلية
 اني صاوروا طرياق     ،املسخ الذ  مسصه اإلسالم من قب  أبنائاه وأعدائاه علاى الساواا    

الذ  ال حيده شا ا املقا  افعلاى     إن اأ ،اإلمان باأ على أنه طريق العبودية املطلقة
وهو الذ  يبدأ اخللق ثم يعيده وهو أهون عليه وله املق  افعلاى  "يف السموات وافرض 

 ."يف السموات وافرض وهو الع ي  احلكيم
لتا ام هباذا   امان به والتسليم لاه هاو   واإل ،إن مقله افعلى هو مق  احلرية املطلقة

وقاد   ،هد باختاذ الوجود سلم حتقيق هذه احلرياة عوت ،املق  افعلى أ  باحلرية املطلقة
يف الااروح  ..."ورآه يتجلاى   ،فعا  هااذا املقا  افعلاى يف الااذات امل مناة     رأو هيجا  أيضااً  

 ."النبيلة... يف جالل احلرية على وجه ال مقي  له يف نبله وأرحييته وشهامته وصدقه
لطريق أمام اإلنساان للعبودياة   وفهنا اأ فمهنا ال تفتح ا ،الكلمة اخلالقة ه  اأ
إال أهناا تظهار    ،ولتن ظهرت احلرية اههنا اينونة اأ و ده ،املطلقة ب  لل رية املطلقة

فاإلنساان هااو الكاائن الو ياد الااذ  أعطااه اأ أمانااة      ،اصا ورة اإلنسااان و اده   أيضااً 
إنا   وإذ قاال رباك للمالئكاة    "وجعلاه خليفتاه يف افرض.    ،ونفاخ فياه مان رو اه     ،اخللق

 ."جاع  يف افرض خليفة
 ،وقااد رأو املتصااوفون هااذه احلقيقااة القرآنيااة أ ساان ممااا رآهااا سااائر املساالمني  

وألبسااين  ،اللااهم... زيااين بو اادانيتك  "فهصاابح دعااالهم أ امااا أرسااله البسااطام أل     
واشف لاه   ،ورفعه إليه ،فمذا ما استجا  اأ الدعاا ،"..أ ديتكوارفعين إىل  ،أنانيتك
ذار لنا  قيقاة اإلنساان عناد     ،كون ما اشف البن قضيب البان املوصل ب الئمن  جا

ثام قاال  أل    ،وقال  أل ها  افسارار اإلنساانية    ،ثم أران  احلقيقة اجلامعة"اأ فقالأل 
ونواهتااا  ،واإلنسااان حاارة شااجرة الكااون املبنيااة     ،اإلنسااان نقطااة الفلااك ملاادار الوجااود    

تساص  افشاياا لونساان وسار اإلماداد       ثم عرفين سبب ،املغروسة يف افرض البيضاا
وإظهار القدرة  ،شعة يس رو ه فيهاأتصال ااإلم  للوجود اإلنسان  واشف   عن 

الكلمااة  "وأراناا  ايفيااة قيااام الكااون بااه    ،ختيااار  املنسااو  إىل اإلنسااانية يف اجلاا ا اال
 ،أن ال خيلاق فهاو  ار يف ان خيلاق أو     ،واأ خلق فنه  رية ،اخلالقة فهنا اأ اخلالق
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اما يرياد لاه الرساول     ،واإلنسان املتصلق بهخالق اأ ،ولكنه اختار اخللق على الالخلق
 ."أفمن خيلق امن ال خيلق أفال تذارون"هو اإلنسان احلر اخلالق.  ،أن يكون

ووع  هذه املرتبة اليت رفع اأ اإلنسان إليها دون سائر الكائنات هو الذ  جعا   
 ،إنه هبذا ال يتهجم علاى اأ اماا أهتماه خصاومه     ،حلقيقة اخلالقةأنا ا"احلالج يقولأل 

إن هاذه   ،تاه إليهاا الماة اأ اخلالقاة    عليت رفاب  يعرب عن ذروة الوع  الذات  اإلنسان  
الكلمة ه  اليت دلتنا على اإلنسان اخلاالق وها  تت اد  عان اأ ال علاى أناه اخلاالق        

 ."أ سن اخلالقني "الو يد ب  على أنا تبارك 
فنائاه فياه إمناا يتغناى باحلرياة املطلقاة       وإن املتصوف وهان يتغناى باحتااده بااأ     

 ولكن  ريته ه   رية ذاتية فردية. ،اليت بلغها بفض  إمانه
ووقوفه عندها هو قصور عن روح اأ احلقيقية وروح اإلسالم احلقيقية وجوهر 

 الكلمة اخلالقة أعين بذلك احلرية اخلالقة.
ولكان اأ التا م جلاق اا       ،جدياداً  تا م جلاق ذاتاه الفردياة خلقااً     إن املتصوف مل

هو الذ  يلت م معه باخللق املستمر   قيقياً واإلنسان امللت م باأ الت اماً ،شيو جديداً
إن اأ خلاق الكاون    ،جدياداً  أ  جلق العا  وا  ما فيه وا  مان فياه خلقااً    ،لك  ش ا
أ  تاروا أن اأ سااصر لكام مااا يف   "ن جدياادأل وفارض عليااه أن يعياد خلقااة ما    ،لونساان 

 ،"السموات وما يف افرض وأسب  عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
لتاا ام اإلنسااان  اآلماا  هااو الااوع  الرسااو  ال الااوع      فهااذا الااوع  اخلااالق لال 

يهخذ باحلقائق ويياهس مماا   "فالوع  التصويف هو وع  من  ،التصويف للكلمة اخلالقة
وأمااا الااوع  الرسااو  فمنااه وعاا  ماان يهخااذ باحلقااائق وجياهااد   ،"يف أيااد  اخلالئااق..

 (1)لتغي  ما يف أيد  اخلالئق
وأبل  من عبَر عن الفارق باني الناوعني املتصاوف عباد القادوس جنجاو  اني قاال          

إنااين  ،افعلااى وعاااد منااه تالعرباا  صااعد إىل امللكااو إن حممااداً"عاان الرسااولأل  مت اادثاً
 "...احلال ملا رجعت أبداًفقسم باأ أنين لو بلغت مق  ذلك 

وأمااا الرسااول فمنااه ياارو الرليااا ويعماا     ،إن املتصااوف يكتفاا  برليااا النااور اآلماا  
 و نورها املشرق.دهب نأ  لتصي  ا  ما هو اائ ،إلعادة خلق ا  ما هو اائن

                                                           
 .90د.  سن صعبأل املرجع السابق ص (1)
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واإلساالم هاو الكلماة     ،اأ أ  احلرية أ  العق  أ  اخللق الكلمة اخلالقة ه  إذاً
 نالكاائ "وها  مبااد  وجاود     ،ب  ا  شا ا هاذه املبااد  القالثاة افوىل    اخلالقة أ  هو ق

وه  املباد  اليت مكن أن حترك روح اإلساالم مان جدياد     ،اما عرفها اإلسالم "املبد 
 .جديداً إذا عرف املسلمون ايف يفهمون اإلسالم على هداها فهماً ،بداعياًإ حتريكاً

فقه اجلدياد حلقيقاة اإلساالم حتارك     وهذا ال ،ويعين هذا املفهوم اجلديد للكتا 
روح التجديد يف الفكر اإلسالم  واحليااة اإلساالمية باهقوو وأعماق ماا حتراات  تاى        

وروح التجديااد يف اإلسااالم امااا هاا  يف ااا  دياان تلااك الااروح الاايت تساامح لااه بااهن   ،اآلن
 وأن يظ  مع ذلك معرباً ،أ  ا  ما هو علم  وما هو جديد ،يستسي  ا  ما هو طبيع 

عماا هاو ماا قبا  الطبيعاة       ،ذا تهث  يف فكار اإلنساان وسالواه    ذا معنى أ  تعب اً  اًتعب
 وما بعدها.

 لتقاا يف الدين بني ما هو طبيع  وبني ما هو ما بعد الطبيع  هاو أيضااً  وهذا اال
الطبيعاة   ،وهاو التقااا دياالكتيك  باني الطبيعاة واأ      ،قاا ماا باني الضارورة واحلرياة    الت

عمااا هااو اااائن باادون أن   صاا ورة واأ  ريااة بقاادر مااا يظاا  معاارباً  ضاارورة نظاميااة و
لتقاا بقدر ما يبقى وبقدر ما يتجدد يف الدين أو خالله هذا اال ،ينفص  عما هو صائر

 قاعدة احلوار الالهنائ  بني اأ و اإلنسان.
ويتوقف فعا  هاذه الاروح التجددياة علاى تواصا  الادين ماع منااهي املعرفاة الايت            

 ،وتقربه من اا  ماا هاو متجادد     ،من ا  ما هو صائر وتدنيه ،ا هو طبيع تصله بك  م
وقاد اعتماد اإلساالم مناذ انبقاقاه يف القارن        ،بدون أن تقطع ما بينه وباني ماا هاو أز    

 ملعرفة االم اأ. ومنهجاً ،لل قيقة السابع الو   طريقاً
اتابة  من مراتب ...أول مرتبة"فمن  ،"املعارف العقلية"واما يقول الغ ال يف اتا  

هذا اإلبادا  ساواا    ،ع آياتيقظ الو   وع  اإلنسان جبموولذلك ي ،"اأ تعاىل اإلبدا 
 يف نفس اإلنسان.   أم يف الطبيعة أم يف التاريخ أمأجتلت يف الكتا

وماان هنااا بااات اعتماااد املناااهي العلميااة املوصاالة للكشااف عاان  يااع هااذه اآليااات  
الكشااف عاان آيااات اأ يف القاارآن الكااريم وسااائر ال تقاا  مساا وليته عاان واجااب  فرضاااً

امااا رأينااا ايااف أن علماااا اإلسااالم ومفكريااه وفالساافته اعتماادوا        ،الكتااب السااماوية 
فتلف الطرق العقلية يف سبي  التوص  إىل احلقيقة بقدر اعتماادهم فتلاف الطارق    

مان أسابا     رئيسياً سبباً ،واان ما نشه من توتر بني فتلف أتبا  هذه الطرق ،النقلية
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ماا فتتات  ياع هاذه الطارق علاى الطارق         ،ومتجادداً  فظ  خالقاً ،التجدد يف اإلسالم
 افخرو.

من قوانني  راة افدياان والققافاات    ويكاد يكون هذا الذ   د  لوسالم قانوناً
 ، ني تعم  فيها مناهي متعددة املعرفة خالقاً واجملتمعات وسكوهنا.. فتت رك حترااً

  ني يتسلط عليها منهي وا د. مرارياًوتبقى بقاا است
فيقاول باهن    ،"أزماة عصارنا  "ويش  العا  االجتماع  سورواني إىل هذا يف اتابه 

وينصارف عان املعرفاة     ،...يضا  عان احلاق   "اجملتمع الذ  يسوده منهي وا د للمعرفة 
احلقيقية حنو اجله  واخلطه وحنو تفاهة القيم وق اط الاروح اخلالقاة وفقار احليااة      

حناراف إىل تاراام الصاعوبات النظرياة والعلمياة      ويا د  هاذا اال   الققافياة  -جتماعيةاال
وتضيق قدرته علاى   ،مكانات تكيفه مع الواقعإوتتعسر  ،اليت يواجهها مق  هذا اجملتمع

 ،وتتهافت طاقته اخلالقة ،ويتبلب  نظامه ،هنوي ول أم ،وتضطر   ياته ،بلوغ  اجاته
حنرافاه فيصاا  بشال     ا اد ا تماالنيأل فهماا أن يطارد     وحيني اليوم الذ  جياباه فياه أ  

وإمااا أن يصاا ح خطااهه باعتماااد منااهي أفضاا  ملعرفااة احلقيقااة والواقااع والقاايم   ،هنااائ 
 ."الققافية

اختذه اإلسالم من منااهي املعرفاة النقلياة والعقلياة ماا باني القارن          واملوقف الذ
وهاو الاذ  جعا      ،املعرفاة  السابع والقرن الرابع عشر هو املوقف القرآن  احلقيق  من

فقاد   ،جتربته التارخيية جترباة  ضاارية خالقاة بقادر ماا اانات جترباة دينياة خالقاة         
 ،والقيما   ،عتقااد  اال ،الو   القرآن  الاذ  نا ل علاى حمماد الساياق الو ادان        دجد
واإلنساان   ،والاروح وا ادة   ،واحلقيقة وا ادة  ،فاأ وا د ،ن متنو  وإنسانية متغ ةولك

 ،ومسالكه يف الكون متشعبة ،ولكن طرق اإلنسان إىل اأ متعددة ،ص  وا دوا د وامل
 نشدانه لل قيقة افخ ة الوا دة يولذلك يت تم تعدد مناه

وتبلاا   ،الاايت يت قااق امااال رلياهااا يف الااو     ،فاامن التجربااة اإلسااالمية  ،وهكااذا
رجااات يف ساالم اختااذت امللكااات احلسااية والعقليااة واإلماميااة د ،ذروهتاا يف  قيقااة اأ 

ويادعو القارآن اإلنساان لالهتاداا إىل اأ بكا  ماا أنعام باه          ،الصعود حناو هاذه الاذروة   
 وعرب ا  ما سصره له من فلوقات. ،وخالل ا  ما خلقه له من روائع ،عليه من جوارح

وقاد انتباه املفكار البااساتان  العظاايم الشااعر الفيلساوف حمماد إقباال إىل هااذا         
يرو القرآن أن املوقف التجرييب هاو طاور ضارور     "فقالأل  ،عرفةاملوقف القرآن  من امل
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علااى  يااع ميااادين   ،ولااذلك فمنااه يعلااق نفااس افمهيااة    ،ماان  ياااة اإلنسااان الرو يااة  
 ،"اطرق ملعرفة احلق الذ  يكشف عن وجوده بآيات خفية وظاهرة ،التجربة اإلنسانية

فتلاف العلاوم     من ممقلا وهذا املوقف القرآن  من املعرفة هو الذ  أتاح لوسالميني 
منهجه املفض  يقوم  معتمداً ،هم يف مغامرته العمليةنأن مض  ا  م ،العقلية والنقلية

وأصااب وا  ،للمعرفااة مبصتلااف  قااومم   بااذلك أعالماااً  افهصااب و ،مبااا يااهمره بااه اأ  
وأصاب وا ناشادين لكاالم اأ مبصتلاف      ،متصلقني بهخالق اأ بقدر الطاقة اإلنساانية 

وأصاابح الكشااف عاان هااذا اإلباادا  مبصتلااف آياتااه  ،ويف أعالهااا مرتبااة اإلباادا  ،مراتبااه
 وروائعه ومعج اته الضالة املنشودة لك  عا  ولك  مفكر من مفكر  اإلسالم

ودخ  لذلك تعدد مناهي املعرفة يف العلوم الدينية والعقلية أو يف العلوم الدنيوية 
وظهار بااني   ،كالمايني أها  النقاا  والعقا     والنيفاربز باني الفقهاااا وافصاولي    ،خروياة واف

وبلغاات  ،الشااعراا والعلماااا والفالساافة أهاا  التجريبيااة احلسااية والعقالنيااة واإلماميااة  
الااذ  آماان بقاادرة اإلنسااان أن  ،الن عااة العلميااة الطبيعيااة أوجهااا لاادو جااابر باان  يااان 

 بيعة.بالط بالصنعة اما خلق اأ إنساناً شو إنساناًنفي ،اعهديقتد  باأ يف إب
الاذ  ااان يف مقدمتاه     ،لدو ابن خلدون جتماعية أوجهاًوبلغت الن عة العلمية اال

رائااد الااوع  اإلنسااان  لوجااود قااوانني وعلاا  طبيعيااة للنمااو االجتماااع  واالقتصاااد       
 والسياس ...

الذ  يعتربه اتيان جلسن  ،وبلغت املغامرة العقالنية  دها افقصى لدو ابن رشد
 عصر الوسيط.رسول العقالنية يف ال

 اليت يقولأل ،ومست الن عة اإلمامية إىل أنشودة موالنا جالل الدين الروم 
ولسات مان الشارق     -أو مسالماً  ولست جربيااً  – ولست يهودياً -أنا لست مسي ياً

 وأدعاو  -وأرو وا اداً  -إنين أنشد وا داً -ولست من الرب وال من الب ر -وال من الغر 
 .وا داً

املوقااف هااو املساا ول عاان جتديااد اإلسااالم مااا بااني القاارنني  هااذا إنويف اعتقادناا  
واان تراه هو املس ول عن سبات اإلسالم من القرن الرابع عشر  ،السابع والرابع عشر
والعودة إليه ه  املس ولة عان حتارك الفكار اإلساالم  مناذ بداياة        ، تى التاسع عشر
 اليوم.  تى القرن التاسع عشر
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مع أديان  روالت او ،وطرقها لوسالم آفاق التفاع  فقد فتح تعدد مناهي املعرفة
ففتح له الطريق اإلم  أفق التكاشف مع التصوف املسي    ،العصر الوسيط وثقافاته

وفتح له الطريق العقالنا  أفاق التواصا  ماع الفلسافة       ،والشرق  واففالطون  اجلديد
ق التبااادل مااع علااوم وفااتح لااه طريااق املال ظااة آفااا ،اليونانيااة ومااع الرياضاايات امنديااة

وفتح لاه طرياق    ،اليونان وعلوم  يع الققافات السائدة يف البالد اليت دخلها املسلمون
فنشهت من ا  ذلاك ثقافاة    ،التذوق اجلما  أفق التناج  مع آدا  هذه البالد وفنوهنا

ائص الققافاات وافدياان والفناون    صا انعكسات فيهاا  ياع خ    ،إسالمية إنسانية جديادة 
أ   ،وظلت مع ذلك معربة عن روح اإلسالم الذاتياة اخلالقاة   ،  معها اإلسالماليت تفاع

هااذا التواصاا  احملااب الااذ  يعتااربه     ،عاان روح التواصاا  الساارمد  بااني اأ واإلنسااان   
واساات نف مقاا  هااذا املوقااف منااذ بدايااة القاارن التاسااع    ،اإلسااالم ذروة الت اارر الااذات  

دياااان العاااا  احلاااديث وثقافاتاااه فهتااااح لوساااالم أن يتفاعااا  مااان جدياااد ماااع أ ،عشااار
 ،باختالف افزمناة وافمكناة   ،ولكن التجربة ختتلف اليوم ،يديولوجياته وتكنولوجياتهإو

وبت ااول موقااع القااوة عاان دار اإلسااالم إىل دور أخاارو وبقصااور املنهجيااة اإلسااالمية        
وقااد ختطااى اإلسااالم  تااى اآلن  ،عمااا ارتفعاات إليااه يف العصاار الوساايط اااب اً قصااوراً
بالضااعف "واسااتطا  أن يسااتصرج منااها مااا ياادعوه رينيااه  بشاا   ،ع هااذه العقبااات ياا

بعاد أن ااادت دياااره    ،فعااد إىل الاربوز مان جدياد يف خريطاة العاا  احلاديث        ،"اخلاالق 
 تتوارو منها ما بني احلربني العامليتني.

وبقا  علياه اآلن    ،لقد انتصر اإلسالم املعاصر يف معراته الت ررياة ماع اآلخارين   
وأخطار   ،نتصار على الذات أعسر وأشاد واال ،تصر يف معراته الت ررية مع نفسهنأن ي

وهاذا ماا علمناا إيااه الرساول يف قولاه لقوماه بعاد خاروجهم           ،من االنتصاار علاى الغا    
 ،وما هو هاذا اجلهااد   ،فسهلوه ،"عدنا من اجلهاد افارب"مظفرين من موقعة عسكريةأل 

ذات هنااا هااو يف الساامو بالااذات اآلليهااة      واالنتصااار علااى الاا    ،"جهاااد الاانفس  "فقااالأل 
عاان  راااة التاااريخ    باادون أن يعااين ذلااك انقطاعاااً    ،احلقيقيااة فااوق الااذات التارخييااة   

 .وتقدماً اإلنسانية املتدفقة خلقاً
الاذ    ،صول والعودة إىل املوقف املناهج  وال يستو  هذا االنتصار إال بالعودة لن
فمقا  هاذا املوقاف القرآنا  احلقيقا        ،راستو اه أئمتنا ومفكرونا من افصول واجلوه
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املبشر بتعدد الطرق إىل احلقيقة وبتكام  مناهي املعرفة يصلنا به دا  ما يدعو إليه 
 املنهجيون املعاصرون يف هذا السبي .

سورواني الذ  خيلص بعد مناقشة حتليلية ملصتلف طرق املعرفة  ونراجع  دداً
ة احلسااية والعقالنيااة واإلماميااة هاا  الااها  ومناهجهااا إىل التهايااد بااهن مناااهي التجرباا 

 أعطاناا مفهومااً   ساليماً  ...مصادر للمعرفة احلقاة. فامذا أصاطنع اا  مناها اصاطناعاً      "
 خطاه اليااً   ولذلك ال مكن اعتبار أ  منها فطتااً  ،لوجه هام من وجوه احلق ص ي اً

لضااالل... فمنااه ياا د  بنااا إىل ا  ،ذا مااا اعتمااد أ  منااها مبعاا ل عاان املناااهي افخاارو  إو
ولكن احلقيقة الشاملة خالل افبعاد  ،الياً فليس لوا د منها أن يشم  احلقيقة يوالً

القالثية لومان والعق  واحلس ه  أقر  إىل احلقيقة املطلقة من أ  شك  وا د من 
 "هذه افشكال القالثية.

بعااد  إن هذا املوقف املنهج  هو الاذ  أتااح لوساالم أن ينشاو ثقافاة إنساانية اف      
فاملقا    ،وهذا الذ  سيمكنه مان جتدياد التجرباة علاى وجاه أ ا  وأرو        ،ة الروحيوإم

  هو مق  أعلاى تقاد  مناه جتاار     ،املق  افعلى لل ق والرلة والعدالة ،افعلى اآلم 
فيظا  مقلنااا   ،يظا  ااا  مناها دون مسااتوو اماال اأ املطلااق    ،ومرا ا  وأطاوار إنسااانية  
ونتذر  يف هذا اخللق  ،ز  خللق جديد نقتد  فيه بابدا  اأافعلى افم   اف نا اف

 (1)مهتدين يف ا  ذلك بنور الو   الغامر. ،مبناهي احلس والعق  واإلمام
وإشراق هذا النور ضرورة للعا  الطبيع  يف فتربه اما هاو ضارورة للمتصاوف    

افداضااته قبا  أن    ولاوال هاذا الناور الاذ  يلاهم العاا        ،يف حمرابه وللشاعر يف متهمله
وملاا   ،ملاا ااان هنااك ااتشااف علما       ،ملا اان هنااك نظرياة علمياة    ،يقدم الربهان عليها

اان هناك تقدم علم  ولكن مناهي التجربة احلسية والعقلية ه  اليت تقادم للرلياا أو   
 للنظرية موادها وبراهينها ونظامها.

فمن ما بينه  ،الطبيعة أ  أوإذا اان الو   طريقنا واإلمام منهجنا لعام ما بعد 
ومااا بااني عااا  الطبيعااة يقتضااينا أن نعاا  وأن نسااتوعب وأن نصااطنع مناااهي املعرفااة     

 ، يث يقوم الدين على نظرة شااملة لكا  ماا هاو موجاود      ،متكاملة وهذا أل م لوسالم
وهاذا ألا م لناا يف تقاديرنا للنظارة الكلياة للوجاود الايت ي ودناا هباا            ،منه ف  ديان آخار  

                                                           
 97د.  سن صعب، حتديث العق  املعريف، ص (1)
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ويعجا  عناها العلام ولكان      ،يديولوجياة وتقتصر دوهنا اإل ،واليت تنوا هبا الفلسفة ،نالدي
حبريااة  دائماااً رإذا   تتفاعاا  وتت اااو ،هااذه النظاارة تفقااد معناهااا وختلااو ماان مغ اهااا  

 يديولوجية والعلم.خالقة مع الفلسفة واإل
عا   ليساتطيع التفا  ،ضارورة لوساالم ولكا  ديان     وهذا التجدد املنهج  هو أيضااً 

 ،اتابياة  يانااً دويف مقدمتها أديانناا الايت يساميها القارآن أ     ،والت اور مع افديان افخرو
ولغتنا الوا دة هذه ها  لغاة اأ    ،ولكنها تعبَر عنها بلهجات فتلفة ،تتكلم لغة وا دة

إهنااا لغااة احملبااة وافخااوة    ،واإلنسااان والااروح واخلاا  والقااوا  والعقااا  والعااا  اآلخاار   
إال  ،ناا الدينياة  ليموال يستقيم ا  ما عدا ذلك مان تعا  ،لسالم جلميع البشروالعدالة وا

مان مبصتلاف صاوره يقاوم أول    فمن اإل ،ولذلك ،إذا استقامت هذه املسلمات افساسية
أن نعاا  هااذه    ،مسااي يني ومساالمني  ،فيت ااتم علينااا  ،مااا يقااوم علااى هااذه املساالمات    

بادل   ،اللغة الايت تو ادنا   بهن نتكلم معاًجتدد يسمح لنا  وأن نتجدد معاً ،املسلمات معاً
أنااه ال  أن نتشادق باللاهجات الايت تفرقنااا وها  اللغاة الايت تفاارض عليناا أن نادرك معاًا         

جبناااا املساااي    اوتعلمناااا أن و ،تكاااون ألوهياااة اأ إال  ياااث تكاااون إنساااانية اإلنساااان   
با    ،ف ساب ال لن قق إنسانية املسي   واملسالم   ،هو أن نتعاون معاً ،واإلسالم  افول

 (1)لن رر ولنبارك ونذوق إنسانية ا  إنسان
 ينما دعااه إىل الت اول مان العباادة يف غاار       ،وقد ذارَ اأ الرسول هبذا الواجب

وتصااور موالنااا جااالل الاادين الروماا      ،يف ساابي  خااالص اإلنسااان  دإىل اجلهااا ، ااراا
 يف  وار مع اأ  ول هذه الدعوة فيقول له اأأل حممداً
يا ر  ما هو "فهجابه الرسولأل  ،"وأنذرهم واهدهم الصرا  املستقيم اد  الناس"

إنااين ال أ ااب الناااس فاارد عليااه اأأل ال جتاا   يااا  ذناايب الااذ  اقدفتااه لتقصاايين عنااك؟
واذا اناات أطلااب منااك هااذا   ،حممااد فنااين   أطلااب منااك  تااى اآلن اإلهتمااام بالناااس  

م تعلقاك لان خياف وال مقادارة     و ينماا تعاين هبا    ،معا   فمنك ستظ  دائماً ،الطلب اآلن
 "ب فمنك ستظ  متصالً ،ومهما فعلت ،ذرة

 ،نسان هو قدوة ا  مسالم إوالرسول يف هذا التواص  احل  مع اأ من أج  خ  
وليس اخلالص الذ  ينبقق منه  ،وليست أمانة هذا التواص  ،ب  هو افسوة لك  إنسان
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هاذا جلمياع املا منني     وعاد اأ وقد جاا  ،هن  يع البشرشب  هو  ،شهن املسلم و ده
إن الااذين آمنااوا والااذين "تماا  اللاابس يف سااورة املائاادة يف قولااه تعاااىلأل علااى وجااه ال حي

فال خوف عليهم  هادوا والصائبني والنصارو من آمن باأ واليوم اآلخر وعم  صاحلاً
 "وال هم حي نون.

دائمااة  واخلالصااة فمنااهي القاارآن هااو منااهي معراجاا  ارتقااائ  متجاادد وصاا ورة 
القارآن لبنااا احليااة     يفستصالف والعمران ومستمرة للصلق واإلبدا  والتقدم ومبدأ اال

 والتقدم فيها.
و ر  بنا أن نصغ  للكلمات اليت خطها ذلك احلكيم املسي   جاك ماريتان يف 

وها  تصالح ناداا للمسالمني      ،ووجهها إىل املسي يني "فالح من اجلارون"آخر اتا  له 
 ...لقد أ ببنا غ  املسي يني  تى اآلن...  ال تقديراً"وقد جاا فيهاأل  ،عاًواملسي يني م

منا ملاا سيصا ون إلياه... ولكان الاتغ  البااطين الكاب  الاذ           منا ملا هم عليه ب  تطلعاً
يشغلنا اآلن... جيعلنا حنبهم مبا هم عليه وابشر يفرض علينا واجب احملبة افوىل أن 

 "نودهم...
 ،واجب اآلم  يفرض علينا أن حنب ا  إنسان من  يث هاو إنساان  نعم إن هذا ال

وهاو يف معنااه اإلساالم      ،فن ا  إنسان هو يف معناه املسي   فلوق على صورة اأ
 خليفة اأ يف الكون.

رساالة روح القادس   "يف اتاا    ،واما يعلمنا الشيخ افارب حم  الادين ابان العربا    
وها املوجود افو   ،و قبس فول موجود خلقه اأإن ا  إنسان ه ،"يف حماسبة النفس

وها    ،الاها وليسات مان شا ا     اه  احلقيقة اإلنسانية قب  اا  شا ا وها  أم افشايا    "
 سبب ا  ش ا وليست مسببة عن ش ا

إن هاذا التجاادد املنااهج  الااذ  يفااتح أماام اإلسااالم ساابي  التفاعاا  والت اااور مااع   
ويشاق أماام    ،  هاذا السابي  يف املاضا     يع معاارف العاا  احلاديث اماا فاتح لاه مقا       

هاو اخلطاوة    -املسلمني طريق التعام  اخل  اخلالق مع  ياع شاعو  العاا  احلاديث    
فليس هناك من اائن يساتطيع أن يبقاى    ،افساسية افوىل اليت يتطلبها التجدد الذات 

 ل.انع ايف  ال تقوقع أو  و ياتياً فكرياً
شاار  بقاادر مااا هااو هنااي. وهااو شاار  ماانظم  اإلسااالم هااو يف اعتقاااد املساالم نولكاا

ويقااف هااذا املفهااوم اخلاااطو   ،يبقااى وال يااتغ  جلميااع قواعااد الفكاار واحلياااة تنظيماااً  
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 ،بااني املساالم وبااني التكيااف اإلبااداع  مااع مسااتل مات التقاادم احلااديث  لوسااالم  ااائالً
هاذا   بني غ  املسلم وبني رلية قابلية اإلسالم وقادرة املسالمني علاى مقا      ويقف  ائالً

وهاو مبادأ احلرااة والتجادد ويف      ،جتهادولذلك تت تم النظرة اجلديدة إىل اال ،التكيف
 الشر  من قب  املسلمني وغ  املسلمني.

جتهاد يف اإلسالم هو يف ظاهره موضو  أصو  فقه  يتناول ايفية وموضو  اال
لاق باروح   فنه يتع ،ولكنه يف  قيقته أوسع وأعمق من ذلك ،استنبا  اف كام الشرعية

زماان  ا  و اجاته املستجدة يف  ،وبقابليته للتكيف مع أ وال اإلنسان املتغ ة ،اإلسالم
هادو اأ   ،اما يعتقد امل منون به فيكون  قاً ،فمما أن تكون لديه هذه القابلية ،ومكان

فيكااون قااد اسااتنفد غاارض وجااوده يف   ،وإمااا أن يفتقااد هااذه القابليااة  ،افز  لونسااان
 التاريخ.مر لة ما من 

واخلالصااة فمنااهي القاارآن هااو منااهي معراجاا  ارتقااائ  متجاادد وصاا ورة رائعااة   
 ستصالف وعمارة افرض يف القرآن.ومستمرة لل ياة واإلبدا  يفصح عن ذلك مبدأ اال

 
 املطلب الثاني

  السنة النبويةمبدأ احلركة يف

من النضار  نض ة ،افرض فالسنة النبوية أذنإذا اان الو   هو المة السماا يف 
 وقطرات من الواب . ،وتن ي  من التن ي 

هباا   ساتصالف الايت اضاطلع   مل ماة اال  ،ص  مان املل ماة الكاربو   فوالسنة النبوية 
 سيدنا آدم منذ هبوطه على افرض.

وإذا ااان القارآن الكااريم قاد  اادد مبادأ اإلرادة افخالقياة املصااممة لغارس بااذور       
أماة يادعون إىل اخلا  وياهمرون بااملعروف       ولاتكن مانكم  "اخل  وإقاتال  أشاواك الشارأل    

إذا اااان افماار اااذلك والساانة هاا  تلااك اإلرادة وغايتااها وأساسااها   ،"وينااهون عاان املنكاار
 ومبتغاها ومرجتاها يف القرآن.

واحلراة هنا  راة اإلرادة الصاحلة والعم  الصا  قاال )ص(أل إذا شاعر أ ادام    
هاا  مناها اإلنساان أو احلياوان أو     أنه سايموت ويف ياده فسايلة فليغرساها فعساى تاهن ي      

 الط .



210 

وقال )ص(أل ما من يوم ينشق فجره إال ويناد أل يا ابان آدم أناا خلاق جدياد وعلاى      
 (1)عملك شهيد فاغتنم مين فمن  ال أعود إىل يوم القيامة.
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 الفرع الثاني

 والتاريخ العربي اإلسالمي مبدأ احلركة واملسؤولية يف اجملتمع
 

 مقدمة
دو يف افشياا املوجاودة  بجال الفلسفة أن هناك   مة من افطر تتلقد افدض ر

 بالقوة يتبعها افشياا املوجودة بالفع .
امااا ساابق  –بالفعاا   هوإذا طبقنااا هااذا التمقياا  علااى الفكاار اإلسااالم  نقااول إناا     

وهناا نواجاه    ،يبتد  بالنص النبو  ثم بقوة افشياا املوجودة بالفع  البشار   -حتديده
 لسوف وعا  الفكر اإلسالم  اخل..الفيعم  الفقيه و

 م  مع مبدأ احلراة يف اإلسالم؟ايف تعام  رج  الفكر اإلسال
بققلااه وقوتااه   مفاهيمياااً والواقااع أن الاادا  العرباا    ينشااو أو يفاارز لنااا جهااازاً   

وتااارة  ،ماع هااذا املباادأ  واقعاااً ،وإن اااان العاار  املسالمون تعاااملوا تااارة  ،ومراا ه الفكاار  
 عن روح النص. وبعداً اًو حتجر ا له ظهر اجملن  وداًأخرو أدارو

ويظهر أن اقافة الضبا  اليت  اقت هبذه افمة ماتت اخلياشام وغشايث الفا اد     
ودوره  "مبدأ اإلرادة"هنرت ا  رلية مبا يف ذلك اف ،فاهت ت العيون واضطربت النفوس

دمع افسى وأسود  أل لقد طال لي  الكر .. فاضىب  حملأيقول أبن  ،يف  راة التاريخ
وال  يلة ف اد مان اخللاق     ،وجه ال مان.. عم البالا افراان.. وال مغيث يرجوه الغريق

 .(1)مع ما ن ل هبم من الب س
 وال شك أن افص  يف مبدأ اإلرادة يف اإلسالم الوضوح والنضارة والتفالل.

                                                           
يااد م( اتااا  اإلصااليت، وقااد وردت اإلشااارة إىل ذلااك عنااد عبااد اجمل     17اباان أباا  حملَااى )القاارن     (1)

الصغ أل الفكار افصاو  وإشاكالية السالطة العلمياة، دار املنتصاب العربا ، توزياع امل سساة اجلامعياة           
 .309، ص994، 1للدراسات والنشر، ب وت،  
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لطااف وقااد عااربت  راااة املعت لااة عاان هااذا التفااالل يف فهمهااا وتهسيسااها ملباادأ ال 
أال  ،ه  إال حتقيق للطفاني مان افلطااف اإلمياة الضارورية      فالدولة عندها إن ،اإلم 

مقلماا ااناا الوسايلتني     ،لشارعية ذلاك امليقااق ووجوباه    الضاامنان   ،ومهاأل العق  والنباوة 
وعليه فمذا اان العق   ،إلدراك ذلك امليقاق املعريف على املستوو الكالم  وامليتافي يق 

فامن الدولاة أو افماة  اال واساع لتجلا         ،ن مظهارين للطاف الضارور    والنبوة يشكال
  (1)اتمال رسالة النبوة ومقاصد التشريعذلك العق  وال

ساتصالف ابتادأت يف افرض مناذ هباو  سايدنا آدم      مار واالعومل مة البناا واإل
  .  اأ افرض وما عليهار تى ي -للمسلم وتكليفاً نضاالً–إىل افرض وه  قائمة 

بتنااول بنادين ناتكلم يف    وسانردفها   ،ذه مقدمة سريعة سقناها بني يد  القار ه
مناهي  راة التاريخ يف الفكر اإلسالم  على أن ناتكلم يف البناد القاان  عان     افول عن 

 مبدأ التوازن يف الفكر اإلسالم .
 

 املطلب األول
 مناهج حركة التاريخ يف الفكر اإلسالمي )يف العصر الوسيط(

يف التااريخ اإلساالم  اجملياد الفتناة الكاربو الايت أسافرت عان مقتا            لقد  ادثت 
اخل    نااسبت تارخيأاخلليفة سيدنا عقمان ثم تال ذلك معراة صفني املش ومة اليت 

مان أ    ماذهوالً  متشانجاً  وغادا العقا  متاوتراً    ،وهنا وقف املسلمون  ياارو  ،واخلذالن
 .هذه الرضات الكربو

اختفات فياه    عصاراً  ،اإلسالم يف عصر جديد اامااً  وبر ي  اخلليفة عل  يدخ 
ولقاد   ،لي   مكاهنا ملك اسرو  أدانه اإلسالم نفساه مناذ البداياة    "اخلالفة الراشدة"

 ،ولد هذا عند املسلمني نظرات متشائمة زعام أصا اهبا أن الانيب نفساه قاد تنباه هباذا       
سول يقول أ ادمهاأل  ثنان رفعا إىل الراا هوتبلورت هذه النظرية خاصة يف أ اديث أمه

افدقاات اليهااود علااى إ اادو وساابعني فرقااة وافدقاات النصااارو علااى اثنااتني وساابعني    "
 ."وتفدق أميت على ثال  وسبعني فرقة إ دامها ه  الناجية ،فرقة

                                                           
 .55عبد اجمليد الصغ أل املرجع السابق، ص (1)
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 .(1)"ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،خ  القرون قرن "ويقول ثانيهماأل 
 الفش  والتناثر وإمنا إىل االبتعاد ومعنى ذلك أن اإلسالم سينته  ليس فقط إىل

 وبصورة نامية مطردة عن افصول. فشيتاً شيتاً
ه( 255فهاذا اجلاا ظ )   ،وجند اإل ساس هبذا اخلل  لدو ابار املفكرين وافدباا

ورواد افد  يقاادم نظريااة يف التاااريخ مشااتقة ماان     لعتاا اوهااو وا ااد ماان عظماااا اال   
خييمااان علااى   "التقهقاار"م ومفهااوم لتشااالوعلااى الاارغم ماان أن ا  ،اف اادا  السياسااية 

 صورهتا العامة إال أن اجلا ظ يبعث فيها روح افم  والنضال.
 ياث قارر أن اإلساالم قاد      "يف النابتاة "هاذه النظرياة يف رساالة    إىل ولقد تعرض 

انتااهى إىل مر لااة جاااات بعااد ماار لتني سااابقتنيأل افوىل يسااميها )مر لااة التو يااد(     
خاالص   من هااً  نقيااً  فضائله ويائله  ني اان الادين طااهراً  ومقلها عصر النيب بك  

أماا   ،واانت اجلماعة مو ادة قوياة متضاامنة افطاراف وافعضااا متماساكة       ،التو يد
القانيااة فتسااته  بواقعااة شاانيعة فظيعااة هاا  مقتاا  عقمااان علااى ماارأو ومساامع ماان          

ه  مقت  علا   ثم تل ق هبا واقعة ال تق  شناعة وفظاعة  ،الص ابة والتابعني أنفسهم
 اسروياً ملكياً فجع  منه نظاماً  امساً تغي اً ،واعتالا معاوية سدة احلكم يف اإلسالم

وسااار خلفااه علااى  ،علااى الظلاام وعلااى اخلااروج املسااتمر علااى افواماار الشاارعية   قائماااً
الاذ    "عصر الكفر"أما  ،"عصر الفجور"فاست ق عصرهم أن يطلق عليه أسم  ،إثرهم

اق عصار الفجاور بظهاور )النابتاة( الاذين   يكتفاوا بالساكوت        شهده اجلاا ظ فقاد فا   
وإمنا ذهبوا إىل تربير أعمامم وتكف  مان   ،تعلى املظا  اليت اقدفها بنو مروان الفجرة

 الا الفجارة والظاالل الساوداا يف    أ  الادعوة ما   ،يتعرض ما بالنقمة أو القورة أو النقد
ماا يف   ىل عهاده ماا تلباث أن جتاد تعاديالً     تصور اجلاا ظ لتااريخ اجملتماع اإلساالم  إ    

رتاااداد اجلاااا ظ إىل معتقاااده االعتااا ا  وأساااتصدمه ملبااادأين أساسااايني مااان مبااااد    ا
فهو  ،االعت ال لتصط  الواقع املش وم أو لوضع  د لعملية التدهور والس  حنو افسوأ

 ،اإلنساان  ال يعتقد أن حة  تمية اونية أو جربية عامة تت كم يف التاريخ والوجاود ويف 
وهو لذلك ال يعتقد أن عملية التدهور اليت ات فنقلات اإلساالم مان مر لاة التو ياد      

                                                           
، البغاااداد أل 48،65،71،73،74، ص9، شااارح الدماااذ أل ج 176،178، ص2صااا يح مسااالمأل ج  (1)

 ...اخل9-4ني الفرقأل صالفرق ب
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وإذا اااان حااة فاعاا   قيقاا  يوجااه    ،إىل مر لااة الفجااور وماان هااذه الوجهااة املشاا ومة  
 التاريخ هذه الوجهة أو تلك فال مكن أن يكون هذا الفاع  إال اأ نفسه.

ومقت  احلسني  ،ومقت  عل  شر ،عقمان شرإذ مقت   ،لكن ما  د  هو شر  قاً
 ،وتشااويه مباادأ التو يااد شاار  ،وإ ااراق دماااا املساالمني شاار  ،وضاار  الكعبااة شاار ،شاار

وقباا  هااذا الااه حتوياا    ،واالسااتهانة حبقااوق اجملتمااع وبالواجااب املفااروض بمزائااه شاار   
إىل نظام تعسف  قهر  اسرو  هو شر بمطالق لكن اأ ال   النظام اإلسالم  الشور

وبنااو أميااة أنفسااهم هاام  ،وهااذه الشاارور الااها إنسااانية ،الشاار يف مااذهب املعت لااة يفعاا 
 املس ولون.

وقد حتققات املسا ولية اإلنساانية عان هاذه اففعاال        ،ما الذ  يبقى بعد هذا اله
 وعن عملية التدهور التارخي ؟.

للجاوا إىل مبادأ تناا  باه عملياة التصا يح       االذ  يبقاى هاو علاى وجاه الت دياد      
مبادأ افماار بااملعروف والنااه  عان املنكاار(    هااذا املبادأ هااو )  ،فمااور إىل نصااهبا وإعاادة ا 
حيث أعضاا اجلماعة على عدم  ،ىل املبدأ االعت ا  اخلامس هذاإ استناداً ،واجلا ظ

وعلى عدم السكوت  ،الوقوف مكتويف افيد  أمام عملية اخلروج املستمر على التو يد
ويدعو بقوة إىل  ،جتماعية ودينية وسياسيةامن مفاسد عمَا يبقه ه الا النابتة والعوام 

اجتقااا  فضااائ هم باجتقااا  شااواتهم وبتصلاايص اجملتمااع اإلسااالم  منااهم ماان أجاا      
 (1) الة التو يد. ،العودة إىل احلالة اخلالصة للدين
فااال حيماا   ،املشاارق  -املغرباا  ،(اهاا520 – اهاا450أمااا أبااو بكاار الطرطوشاا  ) 

 مااان وشااعوره بفساااد ال  ،ملااها فكاار اجلااا ظ املعتاا    ور النضااال الاايت حي تفكاا ه بااذ 
هااو الااذ  باادأ حيكاام    "الاادهر اخلاا ون "وبااهن  ،راد ماااواجتاهااه إىل اماويااة بصااورة ال  

 الوجود. يقولأل
 ،فااملوت الياوم حتفاة لكا  مسالم      ،فهما اليوم فقد ذهب صفو ال مان وبق  ادره"

والرشايد   يب أصابح ضاا كاً  وااهن الغا   ،والشار أصابح نااظراً    ،اهن اخلا  أصابح خاامالً   
 واااهن العقاا  أصاابح ماادفوعاً  ،وأصاابح اجلااور غالباااً  واااهن العاادل أصاابح غااائراً  ،بااياااً

واااهن الااود أصاابح   ،والكاارم خاوياااً واااهن اللاا م أصاابح باسااقاً  ،واجلهاا  أصاابح منشااوراً 

                                                           
 20 - 7( ص 2، ج"رسائ  اجلا ظ"اجلا ظأل رسالة يف النابتة )يف  موعة  (1)



215 

واااهن الكرامااة قااد ساالبت ماان الصاااحلني و تااوخى هبااا     ،والبغضاااا موصااولة مقطوعاااً
 واااهن الكااذ  أصاابح مقمااراً    ،والوفاااا نائماااً  حلااب أصاابح مسااتيقظاً  واااهن ا ،افشاارار

واهن افشرار أصب وا يسامون الساماا وأصابح افخياار ياردون بطان       ،والصدق ما الً
 .(1)"افرض

نظريااة تااداو  التشااالم    ،(اهاا505 – اهاا450وجنااد لاادو أباا   امااد الغاا ا  )    
 ،يسلم بفكرة تدهور العصور وهو ،نكفاا عن عصر النيبفهو يعدف حبالة اال ،بالتفالل

يف  راااة وا اادة  حبيااث ينتظمهااا معااً  مااا  يعااً  لكناه ال جيعاا  هااذا التادهور شااامالً  
حنطاا  يف  وإمناا هاو حيصار هاذا اال     ،"متقدماة حناو افساوأ   "متدهورة أو متقهقارة أو  

 ."املائة سنة"أو  "القرن"أو  "العصر الوا د"داخ  
نياها إىل  الة من الضعف والوهن توجاب  فعند هناية ا  قرن يص  دين افمة ود

وهذا ما عرب عنه النيب يف هذا احلديث الذ  يلجه إليه الع ا أل  ،عملية جتديد وإ ياا
 .(2)"يبعث اأ على رأس ا  مائة عام من جيدد مذه افمة أمر دينها"

 ، يث اعتقد الغ ا  نفسه أنه وا د من ه الا املصل ني الذين نيطت هبم املهمة
 ."إ ياا علوم الدين"ذا اتب م لفه الكب  م

تستهدف أمرين يف آن وا دأل فها    "املصلح القرن "والواقع أن نظرية الغ ا  يف 
للشعور بالتقهقر املستمر وتفسح بالتاا  مكاناة ساامية لنما       تريد أن تضع  داً أوالً

أو  "مااام املنتظااراإل"للنظريااة الشاايعية يف  تصاالح فن تكااون بااديالً وهاا  ثانياااً ،والرجاااا
الذ  يرجو الشيعة  يته لتصليصهم مان اجلاور والظلام الاذين  اقاا       "املهد  املنتظر"

وإمناا ولادَت    ،ومع ذلك فهذه الفجيعة   تولد لاديهم يهسااً   ،هبم وبآل البيت وباإلسالم
 يعيد احلق إىل نصابه ومن افرض عدالً "مهد "أو  "إمام" ارأوه يف  تمية    أمالً
 .وجوراً أن ملتت ظلماًبعد 

للنظرياة الشايعية يف    صالح ملتاو ( باديالً   فالغ ا  يود أن جيع  من نظرية يف )امل
وذلك بعد أن أعااد تشاكي  النظرياة السياساية اإلساالمية للتااريخ إذ        ،"املهد  املنتظر"

ماا   ،صامداً قوياً نشيطاً تصوره سلسلة من القرون أو العصور يبدأ ا  وا د منها  ياً

                                                           
 32، ص1395 – 1345أبو بكر الطرطوش أل سراج امللوك، القاهرة،  (1)
 117، ص1960أبو  امد ا لغ ا أل املنقذ من الضالل، الطبعة السادسة، دمشق،  (2)
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بث أن يتجه يف  راة هابطة مداجعاة أو متقدماة حناو الضاعف والفسااد  تاى يبلا         يل
فااال ياا ذن ذلااك بنهايااة افمااة   ،هااذا الضااعف وذاك الفساااد أشاادمها عاان هنايااة القاارن  

ذو مواهااب  "إنساان فارد  "وإمناا ياا ذن بادورة جديادة ماان احليااة واجلاد يبعقهااا       ،وديناها 
 عظيمة وقدرات رو ية اب ة..

 ماع أ اد جواناب املشارو  االعتا ا       ،يلتقا  يف النهاياة   ،شرو  الغ ا واحلقيقة أن م
فاملعت لة مقلون موقف احملرر  ،وأ د جوانب املشرو  افشعر  من نا ية ثانية ،من نا ية

وذلك بت ميله مس وليته ليبين وجوده اخلااص احلار    ،لونسان من سلطة العا  اخلارج 
 "اجلاربيني "مقلون ردة فع   امسة وجذرية يف وجاه   فهم ،وليبين التاريخ دون قيود جذرية

ستساااالم ويدعوناااه بالتاااا  إىل اال ،الااذين ال يعدفاااون لونساااان هباااذه الفاعليااة أو القااادرة  
وعلاى الارغم مان اخلصاومة العنيفاة الايت وقعات باني املعت لاة مان نا ياة             ،ف دا  ال ماان 

شاااعرة يف أباارز قضااية   اف إال أن الواقااع هااو أن  ،و هااور أهاا  الساانة وخاصااة افشاااعرة   
اليت تقرر أن اأ خيلاق الفعا     "اسب اففعال"أعين نظرية  ،فلسفية يتمي ون هبا–الهوتية 

ولكان  –ردة فعا    مقلون هم أيضاً ،على يد العبد عند قدرة العبد وإرادته ال بقدرته وإرادته
وهاادف  ،فعالااهيف وجااه اجلااربيني الااذين ال يعدفااون لونسااان بااه  دور يف صاانع أ -معتدلااة

 "التكليااف الشاارع   "نقاااذ مباادأ   إأعااين   ،افشاااعرة هاا  يف النهايااة هاادف املعت لااة عينااه      
ويف ااال املاوقفني يصابح اإلنساان      ،وتهسيس القوا  والعقا  علاى مبااد  مقبولاة أخالقيااً    

العاا    دإذ أن صامو  ،والواقاع أن املعجا ة قاد  ادثت فعاالً      .هو صاا ب مصا ه يف التااريخ   
م  واساتمراره يف الوجاود بعاد موجاات اإلعادام اجلمااع  هاذه ال مكان أن         العرب  اإلسال

علااى الاارغم ماان ااا     ،يفساار إال بهصااالة  ضااارة هااذا العااا  وعمااق جااذورها يف افرض    
آخاار "ومااع ذلااك فاامن هااذا الشااعور املهساااو        ،حنطااا  والتماا ق مظاااهر الفوضااى واال 

فقاد اساتمر إىل ماا     ،كن أن تتصاور وبفساد العا    يكن ليم ى بالسهولة اليت م "ال مان
ويف عصار حمماد عباده بالاذات أ  يف      ،بعد عصر ابان خلادون بقارون  ساة علاى افقا       

أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين اان الناس ما ي الاون يشاكون يف إمكانياة    
ك ذلا "أل ف اني خاطاب حمماد بعباده معاصاريه قاائالً       ،تغ  اف وال واجتاهها حنو اففض 

وإمنااا هااو لل كااام ينظاارون فيااه ويب قااون عاان وسااائ       ،إلينااا وال فرضااه اأ علينااا  سلااي
 تالفيه.
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وقد ورد يف افخبار ما يادل   ،فذلك فنه آخر ال مان -ولن يفعلوا–فمن   يفعلوا 
وأن اإلساالم ال باد أن يرفاع مان افرض وال تقاوم القياماة إىل        ،على أنه ااائن ال حمالاة  

واجتمعوا على اليهس والقناو  بآياات وأ ادياث وآثاار تقطاع افما        " ،"على لكع بن لكع
 .(1)"وال تد  يف نفس  راة إىل عم 

فيمااا  ،ومااع أن اميمنااة النهائيااة لاادو عامااة املساالمني قااد قاادرت إىل درجااة اااب ة
–مذه الروح اليت تكلام عليهاا حمماد عباده والايت ساادت يف عصار ابان خلادون           ،يبدو

أن يقر يف أذهاننا أن افم  والرجاا قد   إال أن هذا ال ينبغ -وقبله وبعده من غ  شك
فن ن نعرف الكق ين ممن آمنو  ،انعدما يف اافة عصور اإلسالم ولدو  يع املسلمني

علاى الارغم مان أن املصا  التاارخي  الاذ  انتاه          ،بالتفالل وفس ة افما    اراً إماناً
 لنجاح.إليه دعواهتم   يقدر له إىل نذر يس  من ا

وحناان جنااد أن معظاام أصاا ا  هااذه الاادعوات ينتمااون إىل ذلااك التيااار الفلسااف  
ثااام قااابس مااان مدرساااة احلكماااة   دف الاااذ  فاااتح مدرساااة اإلساااالم أوالً العلمااا  احملااا

  يتنكار لاه    فاذاً  ولقد راب ه الا بني علوم هااتني املدرساتني ترايبااً    ،غريقية ثانياًاإل
 ،ال هاوادة فيهاا   م فتصادوا لاه وأعلناوا علياه  ربااً     إال التقليديون املتطرفاون يف اإلساال  

ه وهو الذ  قد منح من هذا التيار نفس–ولع  من أغر  افمور أن يكون الغ ا  نفسه 
 ل  يف النهاية لواا احلر  يف وجههم. هو الذ  -ما   من ه أ د سواه

 اًوعجبنااا إذا علمنااا أن الغاا ا  اااان باارغم عبقريتااه قطباا    لكاان ياا ول اسااتغرابنا 
فمنه قد استوعب يف عقله ورو ه أاقر العناصر  ،قطا  التناقق الرو  أمن  عظيماً
ثام   ،وراب بينها دون أن يشعر بذلك إال القلي  مع معاصريه أو ممن تلوه وتنافراً تبايناً

بهن يدافع عما يطلاب إلياه الادفا  عناه      إنه اان قد ربط نفسه بسلطان عصره ملت ماً
عن أنه اان يهخذ بعني االعتبار مان غا  شاك     فضالً ،لتصد  لهملا يهمره با ومتصدياً

 موقف عامة املسلمني منه على الرغم من شعوره الدقيق بالتمي  والتفوق.
إذ هاو   نقول إذن إن الشعور بام مة واإلخفاق يف العا  والتااريخ   يكان شاامالً   

افول   يفقاادوا   يطااه أرض الفلساافة والعلاام الاايت وقااف عليهااا مفكاارون ماان الطااراز 
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صاطدام بوقاائع التااريخ الكاربو وأثنااا جار  ال ماان        توازهنم العقل  والعاطف  عناد اال 
 ،وخطوه العاثر أو املدنح

اليت قادت تفك  ها الا حبياث سااعدهتم علاى      ،على وجه العموم’ ه  "احلكمة"و
 -صختط  عا  الظواهر املباشرة للقبق علاى افشاياا يف واقعهاا احلقيقا  واملشاص     

من  فن علينا أن نستقين أولتك الفالسفة الذين عاشوا قريباً ،"على وجه العموم"نقول 
اخللفاا أو السالطني أو الوزراا أو رجاال احلكام والدولاة باإل اال إذ أن ها الا حبكام       

هبا  حتظىاليت ال  أ  يف املواقع املرحية إ االً ،وجودهم يف الطرف اآلخر من احلاج 
  يكن بممكاهنم أن يروا ما ياراه العاماة مان واقاع الفجيعاة       ،حمدودة ةإال صفوة فتار

فهاام حتاات وطااهة املظااا  السياسااية والتفسااخ       ،املساا وقون هوال أن يعااانوا مااا يعانياا  
 وما اان مم أن يكونوا بالتا  إال متفائلني. ،جتماع  السائداال

 ممقليهاا أن  إ ااالً الكب  الذ  وسم احلراة الفلسفية يف اإلسالم  ولع  التقص 
الاااتفك  اجملااارد علاااى طريقاااة اليوناااان وظلاااوا يااادورون يف  لقاااة القضاااايا    ماااالوا إىل 

 ،امليتافي يقيااة والطبيعيااة الاايت طر اات علااى اليونااان أو طر هااا اليونااان علااى أنفسااهم 
 عن احلياة العامة احلقيقية وقد ال نستطيع أن نستقين منهم إال عدداً ،إملاماً ،فابتعدوا
وابان   ،أماا الكناد    ،(1)ومبعنى ماا الفااراب    ،من أمقال السب ستان  والتو يد  ضتيالً

يقفااون يف الطاارف اآلخاار ماان احللبااةأل   فقااد اااانوا  يعاااً  ،سااينا والغاا ا  واباان رشااد 
و  يكان   ،وابان ساينا و  الاوزارة أاقار مان مارة       ،فالكند  مقر  من املهمون واملعتصم

وابن رشد قااض ااب     ،مبجَ  لدو سلطان العصر والغ ا  ،فيما يبدو ناج اً سياسياً
وعلااااى الاااارغم ماااان تباااااين أوضاااااعهم –لاااادو هاااا الا الفالساااافة  (2)أو اااااب  القضاااااة

تبلاورت الققاة والشاعور واإلماان مباا       (3)جتماعياة السياساية  الققافية واال -جتماعيةاال

                                                           
(1) F. jaddane، les philosophie de sijistani، in Studia Islamica XXXIII، paris،1971  

الفااراب أل مادخ  ىل جترباة العلام والفعا  عناده(،  لاة الققافاة         "وانظر د. فهم  جادعانأل الفااراب أل   
 .1975القالث، القاهرة، العربية )جامعة الدول العربية(، اجمللد 

 .38د. فهم  جدعانأل أسس التقدم ص (2)
 انظر د. فهم  جدعانأل (3)

F. Jaddane، les conditions Socio – culturelles la philosphie Islamique، in studia Islamica، 
XXXVIII، Paris 1973 
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تقاادم  لااى يف مسااتويات ثالثااةأل أوممااا يعاارب عاان  جت "متفااائالً تقاادماً"مكاان أن نسااميه 
وثالقهما يكشاف عان    ،يف الطبيعة أو تقدماً اومسولوجياً وثانيهما يعكس تقدماً ،ثقايف

 تقدم رو   يف طبيعة اإلنسان نفسه.
ت رك أن يكون منا على بال أننا ن  وحنن  ني نلمح إىل ضرو  التقدم هذه ينبغ

يالد ( وهناياة  هنا يف  ال زمين يددد ما بني هناية القارن القاان  امجار  )القاامن املا     
لل ضاااارة  وهااا  الفااادة الذهبياااة ،القاارن الساااادس امجااار  )الراباااع عشااار املااايالد ( 

امااا ينبغاا  أن  ،افوروبيااة الالتينيااة "حنطااا اال"عصااور  اإلسااالمية الاايت تقاباا  ااماااً
أنناا نت ارك علاى أرض سابق أن أشارنا إىل أهناا قاد اغتادت          يكون منا علاى باال أيضااً   
غريقاا  وعملياة نقا  هاذا الادا  اإل     ،درين إىل العار  عان أثيناا   بالفلسافة والعلام املت ا   

 .(1)نفسها ه  اليت أثارت منذ البداية مشكلة الققافة الوافدة وموقف املسلمني منها
أن هذه الققافة على الرغم من أهنا دخلات إىل العاا  العربا      ومن املعروف ااماً

ا لبقت أن لقيت من بعده يف العا  مبباراة اخلليفة املهمون وسعيه الشصص  إال أهنا م
وذلاااك بصااورة خاصاااة لااادو أوسااا  أهااا  السااانة    ،اإلسااالم  معارضاااة جاادَ شاااديدة  

 ،املتشددين الذين أشرنا فيما سبق إىل موقفهم )اإلمان ( اجلذر  من مسهلة الققافة
واملشااتغلون بعلااوم  ،فهاام بعااد النصااوص الدينيااة وشاارو ها ليسااوا يف  اجااة إىل شاا ا 

 .(2)وزنادقة افاراً نعتبار خوارج ومبتدعة  ني ال يكونوهبذا االافوائ  هم 
ه 185أبو يوسف يعقو  بن اسا ق الكناد  )   ،ولقد تصدو أول الفالسفة العر 

أ   ،"علااام افشاااياا حبقائقهاااا  قنياااة"( ملعارضااا  الاااراغبني يف ه تقريباااا252ً -تقريبااااً
ويف نااص ماان أاقاار    ،فوصاامهم بالتجااارة بالاادين وبااههنم عااراة عنااه ااماااً       ،الفلساافة

النصاوص العربياة الايت نعرفهاا داللاة  ادد الكناد  معناى الفلسافة ومطابقتاها مادف            
و ث على افخذ مباا هاو  اق     ،وعقالً ل م خصومها بتعلمها شرعاًأو ،رساالت السماا

                                                           
  ول هذا املوضو أل انظرأل (1)

A.Badowi، la transmission de la philosophie 

G recque ou Monde arabe، J vrin paris، 1968 

والدا  اليونان  يف احلضارة اإلسالمية )دراسات استشراقية نقلها إىل العربية عبد الرلن بادو (  
 1952القاهرة، 

 .39د. فهم  جدعانأل أسس التقدم ص (2)
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مام باجلميا  ملاا قادموا مان       معدفااً  من علوم افوائا  بعاد أن أثناى علايهم ثنااا عااطراً      
ومان  "فها  علاى افقا  جا ا مناها يقاولأل        ،ن   تكن ه  ا  احلقيقاة معارف و قائق إ

فكياف بالاذين هام     ،أوجب احلق أال نذم من اان أ د أسابا  منافعناا الصاغار ام لياة    
فقاد   ،وإن قصروا عن بعق احلق ،فمهنم ،أارب أسبا  منافعنا العظام احلقيقة اجلدية

وآالت  ت لناا سابالً  ررهم الايت صاا  وشارااا فيماا أفادوناا مان حاار فكا       اانوا لنا أنسااباً 
م دية إىل علم اق  مما قصروا عن ني   قيقتاه و)ال( سايَما إذ هاو بايَن عنادنا وعناد       

 -مبا يستهه  احلاق –املربزين من املفلسفني قبلنا من غ  أه  لساننا أنه   ين  احلق 
  مناه  ماا   ينا  إ ،وال أ ا  به  يعهم ب  ا  وا اد مناهم   ،أ د من الناس جبهد طلبه

 باإلضافة إىل ما يستهه  احلق. ،يس اً ما نال منه شيتاًوإ ،شيتاً
له  ااجتمع من ذلك ش  ،فمذا  ع يس  ما نال ا  وا د من النائلني احلق منهم

أتااى بكااق  ماان  اعماا فضااالً ،فينبغاا  أن يعظاام شااكرنا اآلتااني بيساا  احلااققاادر جلياا ، 
مبااا أفادونااا ماان    ،املطالااب احلقيَااة إذ أشااراونا يف حااار فكاارهم وسااهلوا لنااا      ،احلااق

مع شادة الب اث يف    ،هنم لو   يكونوا   جيتمع لنامف ،املقدمات املسهلة لنا سب  احلق
 ،هذه افوائ  احلقية اليت هباا خترجناا إىل اآلواخار مان مطلوباتناا اخلفياة       ،مددنا الها

 ، زمانناا هاذا  بعد عصر إىل عصار السالفة املتقادمة عصراًفمن ذلك إمنا اجتمع يف اف
وينبغاا  لنااا أن ال نساات ي  ماان  ولاا وم الاادأ  وإيقااار التعااب يف ذلااك،مااع شاادة الب ااث 

ن أتى مان افجنااس القاصاية عناا وافمام      إاست سان احلق واقتناا احلق من أين أتى و
ولايس ينبغا  جاس احلاق وال      ،فمناه الشا ا أوىل بطالاب احلاق مان احلاق       ،ة لناا يناملبا

 ب  ا  يشرفه احلق. ،وال أ د جس باحلق ،ت  بهتصغ  بقائله وال باآل
أن نلاا م يف  -إذا احلااق يف ذلااك ،علااى تتماايم نوعنااا راصاااً إذ انااا –ف ساان بنااا 

 تامااً  اتابنا هذا عاداتنا يف  يع موضوعاتنا من إ ضار ما قال القدماا يف ذلك قوالً
 ،ضاة لناا يف ذلاك   مع العلة العار ،وبقدر طاقتنا ،على  رو عادة اللسان وسنة ال مان

ساوا تهويا     توقيااً  ،حنصار عن افتسا  يف القول احملل  لعقاد العاويص امللتبساة   من اال
عن احلق وأن تتوجوا بتيجان احلق  ،اق  من املتسمني بالنظر يف دهرنا من أه  الغربة

لضايق فطناهم عان أسااليب احلاق وقلاة معرفتاهم مباا يسات ق ذوو           ،من غ  است قاق
ولدرانااة احلسااد  ،نفااا  العامااة الكاا  الشاااملة ماام جتااهاد يف اإلواال ، اجلاللااة يف الاارأ

 ،كن من أنفسهم البهيمية واحلاجب بسدف سجوفه أبصار فكرهم عان ناور احلاق   ماملت
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فيهاااا افطاااراف  اوااااانو ،ووضااعهم ذو  الفضاااائ  اإلنساااانية الااايت قصاااروا عاان نيلاااها  
الايت نصابوها عان     يهم املا ورة عن اراس ذباً ،ع افعداا اجلريَة الواترةمبوض ،الشاسعة

فن مان جتار بشا ا     ،وهام عادماا الادين    ،با  للادلس والتجاارة بالادين     ،غ  است قاق
وحياق أن يتعارو مان     ،جتر بالدين   يكن له ديان  نفم ،  يكن له ومن با  شيتاً ،باعه

فن يف علاام افشااياا   ،ة علاام افشااياا حبقائقهااا ومساهااا افااراً    نيااالاادين ماان عانااد ق  
وعلم الفضيلة و لاة علام اا  ناافع والسابي        ،قها علم الربوبية وعلم الو دانيةحبقائ
تات باه الرسا     أهو الذ   واقتناا هذه  يعاً ، داس منهوالبعد عن ا  ضار واال ،إليه

إمنااا أتاات  –صاالوات اأ عليهااا   عاا  اأ جاا  ثناااله، فاامن الرساا  الصااادقة     الصااادقة
وتارك الرذائا  املضاادة     ،الفضاائ  املرتضااة عناده   وبلا وم   ،باإلقرار بربوبياة اأ و اده  

 وإيقارها. ،للفضائ  يف ذواهتا
د ذو  احلاق وأن نساعى يف طلباها    نا ع النفيساة فواجب إذن التمسك هباذه القنياة   

جياب علاى ألسانة     ،باضاطرار  ،بغاية جهدنا ملا قدمنا وملا حنن قاائلون اآلنأل وذلاك أناه   
لون من أن يقولوا إن اقتنااها جيب أوال جيابأل  وذلك أهنم ال خي ،املضادين ما اقتنالها

وجب عليهم أن حيضروا  ،فمن قالوا إنه جيب وجب طلبها عليهم وإن قالوا أهنا ال جتب
وإعطااا العلاة والربهاان مان قنياة علام افشاياا         ،وأن يعطوا على ذلك برهاناً ،علة ذلك
 .(1)طرار عليهمفواجب إذن طلب هذه القنية بهلسنتهم والتمسك هبا اض ،حبقائقها

ال شك أن بعق أدلة الكند  وأفكاره الواردة يف النص مستقاة مباشرة من اتا  
 .(2)افلف الصغرو من اتا  )ما بعد الطبيعة( فرسطو

لكن هذا ال يلغ  يف أ   ال مان اف اوال اقتناا  الكناد  الشصصا  مباا جااا يف        
 .هذا الكتا 

والفلسافة يف اإلساالم علاى الارغم     وقد ساهم هذا املوقف يف تدعيم  يااة العلام   
 ،من املعارضة الايت لقيهاا الفالسافة ذوو الن عاة امليتافي يقياة املينياة بصاورة خاصاة        
وعلى الرغم من املواقف اليت  دها عندها بعق الفالسفة الذين زعموا أن احلقيقة 

 .أ  مع أرسطو ،)احلكيم( مع قد استنفدت
                                                           

لسفة افوىل(، حتقيق حمماد عباد   رسائ  الكند  الفلسفية )اتا  الكند  إىل املعتصم باأ يف الف (1)
 104 - 102، اجل ا افول، ص1950- 1369اماد  أبو ريدة، القاهرة 

 .993أرسطوأل ما بعد الطبيعة،  (2)
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–علاى افقا  مهاا الفااراب  وابان رشاد       وينبغ  أن نعدف بهن فيلساوفني ااب ين   
قاد اعتقادا    -بتكار احملدودة اليت جنادها يف أعمامماا  على الرغم من بعق مظاهر اال

بهن )أفالطون اإلم ( و أرسطو )احلكيم( قاد اشافا عان اا  احلقيقاة       راسصاً اعتقاداً
ليجاد  نه يكف  البا ث عنها أن يرجع إليها إحبيث  ،الفلسفة بطبيعة احلال -الطبيعية

صدر الذ  ينبغا   ملفهما املعوَل عليهما يف مبادئها وأوائلها ومها ا ،ضالته يف أعمامما
 .(1)أن متح منه ا  طال  احلق

وأناه ال   ،لكا  مفهاوم يف التقادم الققاايف     اهذا هو مضااد اامااً   وال شك أن موقفاً
الفهاام ووراا القاادرة العجيبااة لاادو هااذين الفيلسااوفني علااى    -يكشااف يف هنايااة افماار  

 ،بتكااار ويف القاادرة عليهمااا إال عاان ضااعف ووهاان يف الكشااف واال   -والت لياا  والشاارح 
بعاد هاذا أن جناد أن اإلبادا  الفلساف  اخلاالص عناد هاذين الفيلساوفني           وليس غريباً
فقد ااباَل نفسايهما مناد البداياة بقياد ال يار م وهاو أن اا           ،إىل  د بعيد اان ض الً

وأن مهماة اخللاف تن صار يف  ارد      -ه الفااراب  وهاذا ماا قارر   –ش ا قد قي  قبلهما 
وهاذا ماا قالاه ابان رشاد       -الرجو  إىل م لفاات )احلكايم( لفهمهاا وشار ها وتفسا ها     

 .وطبقه عملياً
بعاد أن اااد يقاع يف هاذه الساقطة نفساها        ،(اها 428سانة   فىلكن ابن سينا )املتو

يف اتب مان أمقاال   من جهوده لتمق  أعمال أرسطو وعرضها  اب اً وبعد أن ارَس ج ااً
وإمناا خاص هبدايتاه     ،ائني فقطشأدرك أن اأ   يهد أرسطو وامل ،"النجاة"و  "الشفاا"

الاذ  أراد فياه أن    "الفلسافة الشارقية  "لذا انصرف إىل اتابة  ،وعنايته غ  ه الا أيضاً
يتصطى املشائني وأن يهت  مبا   يهت به سابقوه مان آراا شصصاية مبتكارة يتميا  هباا      

 .(2)عنهم
 ولكنناا أيضااً   ،الل لل كماة اليونانياة وروادهاا العظمااا    فن ن هنا بمزاا توق  وإج

فااانطلق  ،بامزاا عقا    ياارض لنفساه أ  ضاار  مان ضاارو  اإلساار العقلاا  والنفسا       
 ،بشك  وا  احلاواج  واحلادود الايت ابَلاه هباا القادماا       متصطياً ،عن آفاق جديدة با قاً
إىل ماا جاااوا باه وباهن الكلماة افخا ة   يقلاها         يتاًبهنه قادر على أن يضيف شا  م مناً

                                                           
، وابان  85 – 84أبو نصر الفاراب أل اتا  اجلمع بني رأ  احلكيمني، طبعة دار املشرق، با وت، ص  (1)

 .10، اجمللد افول ص1967 وت رشدأل تفس  ما بعد الطبيعة، الطبعة القانية، ب
 .290، ص1983 – 1357، مطبعة السعادة، القاهرة 2ابن سيناأل النجاة،   (2)
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فاحلقيقاة   تساتنفد ويف وساع اإلنساان أن يتقادم إىل افماام لطلباها علاى          ،أ د بعاد 
 الدوام.

نفتاااح علااى العلاام والققافااة انفتاااح الفالساافة العاار  علااى العااا    وشاابيه هبااذا اال
أو اما فعا    ،لوطني واملانويونوالكون فلم ينظر أ د منهم إليه على أنه شر اما فع  اف

 عامة املسلمني الذين هالتهم أ دا  التاريخ اجلسام.
الشاار امليتااافي يق  والشاار  –وعلااى الاارغم ماان اعدافهاام بوجااود الشاار يف العااا    

تربيار وجاود    فمهنم  ااولوا ماا اساتطاعوا إىل ذلاك سابيالً      -الفي يق  والشر افخالق 
ال يطعن يف قيماة الوجاود    أو نقصاً سلباً الشر وجوداً فاعتربوا ،عقلياً هذا الشر تربيراً

خاا  حمااق ووجااود  وال يف مبدعااه الااذ  هااو أيضاااً ،اجلوهريااة الااذ  هااو خاا  حمااق
فالشار   ،وقد أاد ابن سينا أن الغالب يف الوجود هو اخلا  وأن الشار هاو افقا      ،مطلق

إذا  يكاون  قيقيااً   وهو يف هناية املطاف أمار نسايب ال مكان أن    ،اق  لكنه ليس بهاقر 
ما اعتربنا  م  الوجود وانتشار اخل  املطلق فيه وحتكم العناية والتادب  اإلمايني يف   

 (1)ا  العا  املبد .
 .(2)وحنن نكاد جند فكرة )العناية اإلمية( لدو  يع الفالسفة املسلمني

 فنجاد  ،(اها 371بعاد عاام    فىأماا لادو أبا  ساليمان املنطقا  السجساتان  )املتاو       
 "تقاادم "فكاارة )تطااور اااون ( هااو     ،وبصااورة أاقاار جااالا ووضااو اً    ،عاان ذلااك  فضااالً
إذا ما استقنينا  -سالم  آخرإ قيق  ال نكاد جند آثاره عند أ  مفكر  لوج بواومسو
 وه  منط آخر من أمنا  التطور. ،عند ابن خلدون "تدرج الوجود"نظرية 

علاى   نصااً  "املقابساات " ( يفاها 420عاام   ىوقد أورد أبو  يان التو ياد  )املتاوف  
 ،لسان أب  سليمان يعرب صرا ة عن هاذا التصاور الفاذ بقاولأل ولعا  الادور بعاد الادور        

ينشتان هذا الذ  نتمناه لقوم يكونون بعادنا فامن العاا  منسااق إىل      ،والكور بعد الكور
وعليهمااا تقااف النهايااة قااالأل وممااا   ،الكمااال مشااتاق إىل اجلمااال عناادمها تكااون الغايااة 

هذا املشك  ويبيَن هذا اجملم  أن صورة العا  يف اا  وقات وسااعة علاى  الاة      يوضح 
وذلك مباا يفايق علياه ويسار  إلياه مان احلاق افول بااجلود          ،  يكن عليهما من قب 

                                                           
 .43د. جدعانأل اسس التقدم ص (1)
 .118عبد اجمليد الصغ ، ص (2)
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وإذا اان العا  يص  يف ا  ساعة وحلظة إىل هيتاة   يكان عليهاا مان      ،افعم افي 
ثام يكاون لاه     ،ف االً امال و ال ينامما  االً فه  ذلك إال فن العا  متوجه إىل ،قب 

جبود احلق افول مبدأ يت دد به تشوقه ومتاد علياه تقبلاه مان غا  انفصاال يتوساط        
 عرض.ب اتراموال 

وإال فاحلااال متصاالة اتصااال الوا ااد بالو اادة ماان  يااث     ،وهااذا املباادأ مفااروض 
 و دة.واتصال الو دة بالوا د من  يث يل ظ ماله  ،يل ظ ما هو وا د
وهذا الذ  أشرنا إليه للعا  إمنا هو من نا ية قبوله وانفعالاه وماا   "أل وقال أيضاً

والقااان  هااو افول وإىل مااا ال غايااة   ،افول هااو اجلااود القااان  وإال فاااجلود ،هااو بساابيله
فهمااا العااا   ،إال أن هااذا يلياق باإللااه الااذ  ينبغاا  باه يليااق   ،معلوماة وال هنايااة موهومااة 

 .(1)"اماله واامه إليه ومل وث فيهو سنه و فتجدده
فالسجسااتان  يال ااظ ظاااهرة الصاا ورة يف الكااون وحتااول صااورة العااا  يف ااا    

ومبا أن احلالة اجلديدة اليت أصاب ت   ،وقت من هيتة أو  الة إىل هيتة أو  الة أخرو
 ومبا أن اميتة اجلديدة اليت ارتداها   تكن له من ،له ه   الة   يكن عليها من قب 

 فمنه يف  الة تطور. ،قب 
للقاوم الاذين سايجيتون مان بعاده إدراك هاذا الكماال         "يتمنى"وملا اان الفيلسوف 

 إن مستقب  العا  املتجدد يتجاه فعاالً   ،فن ن إذن بمزاا )تقدم(  قيق  ،وذاك اجلمال
أفضاا  وأن  وإن ماان  ااق اإلنسااان أن يهماا  مسااتقبالً    ،حنااو اخلاا  واجلمااال والكمااال  

 .(2)يتفاال
واما تكلم الفالسفة العر  على تقدم ثقايف وعلى تقدم اون  فمهنم تكلماوا علاى   

بتقادم   ،فلقاد آمان جاابر بان  ياان      ،جتماع تقدم رو   يف عا  اإلنسان الفرد  واال
 ودافع الراز  عن الس ة الفلسفية على الطريقة السقراطية منكراً ،(3)نسانمستمر لو

                                                           
مان   1970أبو  يان التو يد أل املقابسات، حتقيق حممد توفيق  سني، مطبعة االرشااد، بغاداد،    (1)
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نسااانية ياااة اإلنسااانية وعقبااة يف طريااق منااو اإل   أن يكااون يف هااذه الساا ة تعطياا  لل    
 .(1)وعمران افرض

رتقااا اإلنساان   اإىل  أما الكند  والفاراب  وابن سينا ومسكويه فقاد دعاوا  يعااً   
ماان مراتااب احلياااة البهيميااة إىل مراتااب احلياااة العليااا القائمااة علااى فضااائ  اإلنسااان    

فاااراب  واباان سااينا بااهن أفضاا  وآماان ال ،احلكاايمأل احلكمااة والشااجاعة والعفااة والعدالااة
صاورة مكان أن يرقاى إليهاا اإلنساان فت قاق لاه الكماال والساعادة القصاوو اللاذين ال            

ه  تلك اليت يستطيع فيها الفرد  ،ينامما أ  موجود حييا يف أية مرتبة وجودية أخرو
 تصاال علاى اال  حبيث يصابح قاادراً   ،أن يرقى بقوته العاقلة إىل مرتبة )العق  املستفاد(

سعادة  ،بتهملها ،باحلقائق القصوو وعلى أن يقبسها مباشرة من العق  الفعال فيتذوق
 ال تعادما أية سعادة أخرو.

 ،للنيب نفسه قريناً "الواص  "أو  "املتص "ثنان جيعالن من الفيلسوف وقد اان اال
و  يشذ عنهم سوو ابان رشاد    ،شراقيونذهب فالسفة املغر  اإل وإىل مق  هذا أيضاً

با  بقا  علاى أرض     ،لذ    ينصد  بالوعود اففالطونية واففلوطينية بصاورة أخاص  ا
 الواقع احملسوس الذ  لقنه أرسطو  به.

ه  تااى ليااون يف نظريااة ترقاا  اإلنسااان وتكملاامسالعيولقااد تطاارف الفالساافة اال
 .(2)"بالفع  ملكاً"يف مكنته أن يصبح  "ملك بالقوة"زعم بعضهم أن اإلنسان 

خااوان إأن نناوه علااى عجا  بالنظريااة التطورياة امااا عبَار عنااها      وينبغا  علينااا 
وذلاك ملاا ماا مان صالة باالدق  الكومسولاوج          ،الصفا وابن خلادون بصافة أخاص   

ناا نشااهد هاذا العاا  مباا فياه مان        إ"يقاول ابان خلادونأل     ،والرو   على  د سواا
بات واتصال وربط افسبا  باملسب ،املصلوقات الها على هيتة من الدتيب واإل كام

ال تنقض  عجائبه يف ذلك  ،املوجودات إىل بعق بعقست الة او ،افاوان بافاوان
غاياته، وأبدأ من ذلك بالعا  احملساوس اجلقماان  وأوالً عاا  العناصار     وال تنته  
 ،ماان افرض إىل املاااا ثاام إىل امااواا ثاام إىل النااار    ايااف يتاادرج صاااعداً  ،املشاااهدة
من  وا د منها مستعد فن يست ي  إىل ما يليه صاعداً وا  ،بعضها ببعق متصالً
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بعضاها بابعق واا  وا اد مناها       متصاالً  ،افرض إىل املاا ثم إىل امواا ثم إىل النار
ثام انظار إىل عاا  التكاوين اياف       بطاًاوه مستعد فن يست ي  إ  ما يليه صاعداً

أل آخار أفاق   يلتادري ابتدأ من املعاادن ثام النباات ثام احلياوان علاى هيتاة بديعاة مان ا         
وآخر أفق النبات مق   ،املعادن متص  بهول أفق النبات من احلشائ  وما ال بذار له

النصي  والكرم متص  بهول أفق احليوان مق  احلل ون والصدف و  يوجد مما إال 
 قوة اللمس فقط.
القريب  دستعداتصال يف هذه املكونات أن آخر أفق منها مستعد باالومعنى اال

واتسااع عااا  احليااوان وتعااددت أنواعااه وانتااهى يف   ،  أول أفااق الااذ  بعاادهفن يصاا
ترتفااع إليااه ماان عااا  القااردة  ،نسااان صااا ب الفكاار والرويااةالتكااوين إىل اإل يتاادري

واان ذلك أول  ،الذ  اجتمع فيه احلس واإلدراك و  ينته إىل الروية والفكر بالفع 
 .(1)"وهذا غاية شهودنا ،أفق اإلنسان وبعده

الواقع أن ابن خلدون ال خيف  إعجابه مبشهد الكون وهو يت رك من مرتبة و
اجلماد إىل مرتبة املالئكية احلاصلة على ا  عناصر الكمال وال ملك إال أن يقرر 

فاالعتبااارات اجلماليااة  ،"هيتااة بديعااة ماان التاادرج "بااهن عمليااة االنتقااال تااتم علااى  
اومسولوجياة إن أمكان   -لبياو ات اعتباار على جناب ماع اال   وافخالقية  اضرة جنباً

 .(2)التعب 
خ الفكااار العربااا  اإلساااالم   ين مااان العساااف أن نتصاااور تاااار و اااا  القاااول أ
إن علاى   ،بالفكر التارخي  الداجع  اليائس من حتقيق أ  تقدمالكالسيك  مسوداً

لكن ينبغ  مع ذلك  ،على مستوو الكون أو على مستوو التاريخأو و اإلنسان ومست
هن اففكااار الاايت  فلاات مبعااان  افماا  والتفااالل والرجاااا   تقاادر مااا   أن نعاادف باا
منااها  جتماعيااة اااان أاقاار طغياناااً   فن تيااار احلياااة السياسااية واال   ،الساايادة أبااداً 

وبالتااا  فالااذين للااوا يف نفوسااهم افماا  بالتقاادم   يكونااوا إال تبااة      ،و سااماً
وهااذه  ،علااى وجااه العمااوم وغاا  مرغااو  فيهااا مع ولااة أو شاابه مع ولااة اجتماعياااً 

 ،و  تصا بها الفعالياة العملياة يف احليااة املشصصاة      ،  ترافقها املمارسة راففكا
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املواقااف امليتافي يقيااة أو يف أ ضااان  ،وإمنااا ولاادت ومناات إمااا اااردود فعاا  زمنيااة   
 نتيجة للقهر واليهس اللذين ال سبي  إىل عالجهما يف الواقع. اخلالصة أو

 
 

 املطلب الثاني
 "املاوردي أمنوذجاً"أ التوازن يف اإلسالم مبد

ال شك أن احلقيقة تنتم  بافص  إىل عا  افزل وافبد الاذ  ال خيضاع لقاانون    
 فهو إذن خاضاع خضاوعاً   ،وال مان يدخ  يف دائرة احلراة ،الص ورة وال مان الصارم

د برااهتاا  فهناا ساتفق   ،والذ  يقع ض ية هذا التجسد هو احلقيقة نفسها ،للتغ  تاماً
ومن أج  هذا اان اجلهد اإلنسان  التارخي  للعودة  ،افوىل اليت جااهتا من أفق املطلق

نتصاار  واان وجود اإلنسان على افرض حمنة يف ذاته يتطلاب اال  ،إىل أ ضان احلقيقة
 .ورجاا واسعاً مستمراً عليها توتراً

الدين اجلدياد   ذاوإال فكيف نفسر ما اعدو ه ،وهذا ما  د  يف تاريخ اإلسالم
 ات جسام؟من هن

فقدوا الققة هباا  يومهما تكن الظروف قاسية فعلى مالك  احلقيقة أن ال يتنكروا ما و
وباني ماا    ،وبهنفسهم  ني يال ظاون وجاود هاوة شاساعة باني وجاودهم الاواقع  يف ال ماان        

قار   فواجباهم هاو الت   ،تتطلبه منهم من وجود تلك احلقيقة اليت يكمن وراا ماربر وجاودهم  
من هذه احلقيقة بقدر الطاقة اإلنساانية وعباور اماوة الايت تفصا  الوجاود يف ال ماان عان         

با    ،نساانية يف احلالاة الطبيعياة واإل   اامالً عبوراً وهذه اموة لن تعرب أبداً ،الوجود يف افزل
 .رتقاا اما يظ  افم  يراوده بال انقطا يظ  اإلنسان حمرك وباعث على اال

ا من أ د بقادر على أن يتنكر لواقعتني أساسيتنيأل افوىل أن ا  ومع ذلك فمنه م
عان احلالاة    مطلقااً  وا دة من هذه الن عات ها  بالضارورة ج ئياة متفاردة تناهو نهيااً      

وا اد   باساتقناا قطااعني ضايقني جاداً    –والقانياة أن أتباا  اإلساالم     ،الشاملة لوساالم 
 ختطااواقااد  -إىل االنقااراض هااو  تماااً  مآممااالاادو أهاا  الساانة وآخاار لاادو الشاايعة     

عامة مشداة لوسالم حتتفظ يف ليهخذوا بصورة  "الفرق "باإل ال ن عة التمذهب 
أو بهخرو مان هاذه الفرقاة الكالسايكية      قيقة افمر بعناصر فتلفة من درة بصورة 
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عاان افصااول الاايت   وقااد ع لاات بصااورة واعيااة أو غاا  واعيااة عاان مباادعيها أ    ،أو تلااك
 .(1)غ بعد ذلك يف ا  عام حيظى مبا يشبه الرضى العامراحندرت منها لتف

وإذا انا ال نساتطيع يف هاذه افرض الضايقة والنطااق احملادود الكاالم علاى هاذا         
ماان البلااورة مااذا الفكاار النمااوذج    افمننااا نعاارج علااى شاا  ،اففااق اإلسااالم  املشاادك

 (.اه450 – اه364يف أب  احلسن املاورد  ) ممقالً
  مقا  يف   -" جاة اإلساالم  "ال لدو  هرة أها  السانة لقاب    الذ  ن–فالغ ا  

ااان  – إال تطاويراً  ،جتمااع  و التاارخي  يف اإلساالم   وعلى أرض الواقاع اال  ،هناية افمر
فريااق ماان  لفكاارة أملااح إليهااا املاااورد  نفسااه ومارسااها عملياااً  -يف واقااع افماار احنرافاااً

اآلخرة بصاورة تتصطاى ماا تضامنته     ال هاد واملتصوفة ه  اجلنوح باحلياة الدنيا حنو 
 الو   من أمر تلك احلياة. -احلقيقة

حنساار  اوباإلضافة إىل ذلك نساتطيع أن نال اظ أن فكار الغا ا  قاد عاانى مان        
بينماا نال اظ أن أفكاار املااورد  قاد       ،وتراجع قويني لدو املفكارين املسالمني احملادثني   

 لدو ه الا املفكرين. جداً القت صدو واسعاً
ويكف  لتقدير أمهية هذه املكانة أن نال ظ أن املبدأ الذ  أصابح لادو احملادثني    

 رو اااً" ،"دنيااا ودولااة" ،"ودنيااا ديناااً"املباادأ الااذ  جيعاا  ماان اإلسااالم  – أساسااياً شااعاراً
هو مبدأ قد وضع أسسه النظرية  -دنيا وأخرو ،وإماناً عقالً ،"و اعة فرداً" ،"وبدناً

 املاورد  نفسه.
على الارغم مان    ،املاورد  نظرة شاملة ومتكاملة أما نظرة الغ ا  فمهنا إن نظرة

 "اخلاالص الشصصا   "تت رك باجتاه نظرية يف  ،ا تفاظها بعناصر من نظرة املاورد 
 لمتصوفة.تقاة من الن عة افساسية العامة لمس

حتياا   ،وإذا ااناات نظاارة الغاا ا  أ اديااة القطااب أ  إميااة املرااا  بشاابه إطااالق     
فمن نظرية املااورد  تت ارك باني     ،د اإلنسان  إىل الوجود اإلم  إ الة تكاد تامةالوجو

بيناهما   ،افرض والساماا  ،الادين والادنيا   ،الادنيا واآلخارة   ،قطبني اثننيأل اأ واإلنساان 
 .(2) الة من التوازن ال طغيان ف دمها فيها على اآلخر وال افتتات
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التاوازن اجلاوهر  امااا    ،رياة يف التاوازن  و ما  آراا املااورد  اقا  يف الواقاع نظ    
وعلى الرغم من أن بعق اففكار اليت  ،الو   -افص  أو احلقيقة–تعلن عن احلقيقة 

لكان الصاورة العاماة     ،جتماعية والققافيةأثبتها املاورد  قد فرضتها ظروف عصره اال
يقااة يف افمنااوذج لل ق -املقااال أو الصااورة –مااذه اففكااار تظاا  اقاا  بالفعاا  الصااورة    

 جوهرها ويف واقعها افز .
ولعاا  املقااادمات افوىل لكتاباااه الرئيسااا  الشاااام  )أد  الااادنيا والااادين( تاااذارنا  

غا  أناه    ،(اها 320بفيلسوف عقل  سابق هو أبو بكر حممد بن زارياا الاراز  )م.سانة    
يظاا  عنااد  ،  العقاا  عنااد الااراز  يف ااا  شاا ا  ذ بينمااا يسااتقإ ،ثااننيشااتان مااا بااني اال 

 .على طريقة املعت لة ااماً ،فمره للدين معضداً مصا باً املاورد 
 وقادراً  أعظام افماور خطاراً   " ،إن املوضو  الذ  ينصاب علياه تفكا  املااورد  هاو     

 ،ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صالح اآلخارة وافوىل "أ   ،ورغداً وأعمها نفعاً
 .(1)"تم السعادةفن باستقامة الدين تصح العبادة وبصالح الدنيا ت

وأساس الفضاائ     ،ولكا  أد  ينبوعااً   ،اعلام أن لكا  فضايلة أسسااً    "ويتابع القولأل 
فهوجااب  ،وللاادنيا عماااداً وينبااو  افد  هااو العقاا  الااذ  جعلااه اأ تعاااىل للاادين أصااالً 

خااتالف اوألااف بااه بااني خلقااه مااع     ،وجعاا  الاادنيا ماادبرة به كامااه    ،التكليااف بكمالااه 
 وجع  ما تعبدهم به قسمنيأل قساماً  ،ن أغراضهم ومقاصدهموتباي ،مذاهبهم ومآرهبم

فكااان العقاا  ممااا  ،جاااز يف العقاا  أوجبااه الشاار  وقسااماً ،وجااب بالعقاا  فواااده الشاار 
 .(2)"عماداً

ن بالعقا  تعارف  قاائق    إ" ألعت الياة يقاول  فهو يش  إىل نظرية احلسن والقبح اال
 .(3)"ويفص  بني احلسنات والسيتات ،افمور

علااام أنَ اأ ساااب انه وتعااااىل إمناااا الاااف اخللاااق متعبداتاااه والااا مهم     ا"ويقاااولأل 
وبعث إليهم رسله وشر  مم دينه لغ   اجة دعته إىل تكليفهم وال ضرورة  ،مفدضاته

 منه عليهم. وإمنا قصد نفعهم تفضالً ،قادته إىل تعبدهم
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ن ف ،ب  النعماة فيماا تعبادهم باه أعظام      ،من نعمه اما تفض  مبا ال حيصى عداً
وما  ع نفع  الدنيا واآلخرة اان  ،نفع ما سوو املتعبدات يشتم  على الدنيا واآلخرة

 .أعظم نعمة وأاقر تفضالً
و  فيماا ال  فالعقا  متبا   ،من عق  متبو  وشار  مسامو    ب  ما تعبدهم به مهخوذاً

فن الشار  ال يارد مباا مناه      ،  مسمو  فيما ال مناع مناه العقا    منع منه الشر  والشر
اماا  فلااذلك توجااه التكليااف إىل ماان    ،منااه الشاار   فيمااا منااع  والعقاا  ال يتبااع  ، العقاا
 .(1)"عقله

 ستطاعةألجيد مربره يف االوالتكليف الشرع  
ورفع احلرج  ،واان من رأفته جلقه وفضله على عباده أن أقدرهم على ما الفهم"

ة و انبا قاد أعاده مام ناهضاني بفعا  الطاعاات        ليكونوا علاى ماا   ،تعبدهمعنهم فيما 
 .(2)"املعاص 

 هو احملجة البيضااأل ،افخذ مببدأ افمر باملعروف والنه  عن املنكر
فهوجااب افماار باااملعروف والنااه  عاان  ،فكااار املفكاارين ماااهثاام أاااد اأ زواجااره ب"

ذهلتها وأفن النفوس افشرة قد أمتها الصبوة عن اتبا  افوامر  ،ل واجره املنكر تهييداً
وتاوبيخ اخلاالطني أبلا      ،فكان إنكار اجملالساني أزجار ماا    ،ار ال واجرالشهوات عن تذا

وما أقار قاوم املنكار باني أظهارهم إال عمهام اأ بعاذا         ")ص(أل  فيها ولذلك قال النيب
 (3)"حمتضر

 ومنا  التكليف دائر على افمور القالثة التاليةأل
ر  عنه مان إثباات   افمر افول يدور على العقائدأل فاملكلف مقبت للتو يد وما يتغ

 ،ومصاادق مبااا جاااا بااه ناايب اإلسااالم   ،امااا هااو مقباات لبعقااة الرساا    ،للصاافات اإلميااة
بطريق النف  السالب أ  بنف  أن يكون له صا بة أو ولد  واملكلف مقبت للتو يد أيضاً

 نف  ا  قبيح عن اأ.بوبكلمة  ،أن يكون ذا  اجةأو 
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ا  ملاا أمار اأ بفعلاه مماا يقاع علاى       افمر القان  يدور على افوامرأل فامل من ينص
 ،-اال اااة والكفااارة – ومماا يقاع علاى افماوال ثانيااً      -االصاالة والصايام  – افبادان أوالً 

 .-احلي واجلهاد– ومما يقع على افبدان وافموال معاً
وافمر القالاث يادور علاى الناواه  وال واجارأل مماا أمار املكلفاون باالكف عناه إماا            

االناه  عان القتا  وأاا  اخلبائاث وشار  اخلماور        –فباداهنم   اًإ ياا لنفوسهم وصال 
صالح ذات بينهم االنه  عن الغضاب  إئتالفهم وما الوإ ،امل دية إىل فساد العق  وزواله

وإما حلفظ أنسااهبم وتعظايم    ،والغلبة والظلم والسرف املفض  إىل القطيعة والبغضاا
 (1)حمارمهم االنه  عن ال نا ونكاح ذوات احملارم

أو  "مقااوالت للجاا اا"هااو ال يقااف عنااد  اارد الت لياا  وإمنااا يتصطاااه إىل وضااع  و
أربعاة يطباق علاى     صانافاً أفيتابني   -الاو   –حبسب قواعد احلقيقة  ،للقوا  والعقا 
 خاصة هباأل "مقولة ج اا"ا  وا د منها 

الصاانف افول هااو العاماا  املطيااعأل الااذ  يسااتجيب لفعاا  الطاعااة ويتنكااب عاان        
 و اله أام  أ وال أه  الدين وصفاته أفض  صفات املتقني. ،ارتكا  املعصية

الصنف القان  هو العاص أل الذ  امتناع عان فعا  الطاعاات وأقادم علاى ارتكاا         
 "عااذا "أمااا  قااه ف ،تعباادينو الااه أخبااث أ ااوال املكلفااني وشاار صاافات امل ،املعاصاا 

ماان  اجملااد  علااى مااا أقاادم عليااه  "وعااذا " ،الالهاا  عاان فعاا  مااا أماار بااه ماان طاعااة  
 معاصيه.

الصنف القالثأل املطيع اجملد أل الاذ  اساتجا  لفعا  الطاعاات لكناه أقادم علاى        
اجملاد  فناه تاور  بغلباة الشاهوة علاى اإلقادام علاى          "عاذا  "و قه  ،ارتكا  املعاص 

 املعصية وإن سلم من التقص  يف فع  الطاعة.
ا  املعاصا   الصنف الرابعأل الاله  الذ  امتنع عن فع  الطاعات واف عن إرتك

  (2)الاله  عن دينه املنذر بقلة يقينه "عذا "و قه 
فتلفاة ها  أ اوال     أما على الصعيد الواقع املشصص فمن التكليف يتصذ أشكاالً

وتاداوح ماا    ،للمكلفني الذين تتفاوت درجات استجابتهم العملية لدائرت  افمار والناه   
وبتعاب    "مت يَادة "واساتجابة   ،"مقصارة "واستجابة  "ىوسط"أو  "متطابقة"بني استجابة 
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تقاويم   ففعاال املكلفاني يلا م عناها قطعااً      " ساا  "آخرأل يقوم املارود  هنا ببناا عملاة  
وهكاذا جناد أن    ،جتماعياة والسايكولوجية  عتباارات اال أخالق  إنسان  ال تغيب عنه اال

  لونسان يف ما الف به من عبادات ثال  أ اوالأل افوىلأل أن يساتوفيه مان غا  تقصا     
عادما  أوهاذه أوساط اف اوال و    ،فيها وال زيادة عليها أ  أن يهت  هبا على  ال الكماال 

إماا لعاذر    ،فنه   يكن منه تقص  فينادم وإماا تكاق  فيعجا . القانياةأل أن يقصار فيهاا       
وهاذا خيارج مان  كام التقصا  ويساقط        ،أعج ه أو مرض أضعفه عن أداا ما الف به

وصاا به فادو     ،باملساحمة فيه ورجااا العفاو عناه    راًوإما اغدا ،لدخوله حتت العج 
بافما  فاال    اغاداراً  ،وإما ليستويف ماا أخا َ باه عان بعاد      ،العق  ومغرور باجله  والظن

 ،أو يصا  افما  خيباة والرجااا يهسااً      ،ينته  به افم  إىل غاية وال يفض  به إال هناياة 
ياداوح   هو اال صاا ب   ،ادا  مبا بقا  يف التمام وقلة ا زهداً ،لالستيفاا وإما استققاالً

وخساارة الادنيا واآلخارة     ،أو ال تساتوجب عقابااً   ما بني اإلسااة اليت ال تسات ق وعياداً  
 وذلك حبسب  ال ما أخ  به أو قصَر فيه من مفروض العبادة. ،معاً

للمصلاوقني  تاى يتعطاف     للناظرين وتصانعاً  القالقةأل أن ي يد فيما الفأل إما ريااً
وخيد  به العقول الواهية فيتبهي بالصل اا وليس منهم ويتادىل يف   ،النافرةبه القلو  

وهاذا قاد    ،وإماا إقتاداا بغا ه    ،وصاا به ملاوم   ،ثام أوهاذا منكار و   ،افخيار وهو ضادهم 
وإمااا ابتااداا ماان   ،تقمااره  السااة افخيااار اففاضاا  وحتدثااه مكاااثرة افتقياااا افماثاا    

فهاذا مان نتاائي الانفس ال ااياة ودواعا         ،هباا  لقواباه ورغباة يف ال لفاة    التماسااً  ،نفسه
وذاك أفض  أ وال العااملني   ،الرغبة الوافية الدَالني على خلوص الدين وص ة اليقني

 (1)"وأعلى منازل العابدين
نفعاا  "ة وهااو مباادأ يااعتبااارات التكليفلكاان يظاا  املباادأ الااذ  ترتاادَ إليااه  يااع اال 

 "الدنيا واآلخرة
 يقول املاورد أل

خلاق اخللاق بتادب ه وفطارهم      -لنافاذ قدرتاه وباال   كمتاه    –أ تعاىل اعلم أن ا"
أن خلقهاام حمتاااجني وفطاارهم   ،وبااديع مااا قاادَر  ،فكااان ماان لطيااف مااا دباارَ   ،بتقااديره
 ، تااى يشااعرنا بقدرتااه أنااه خااالق   وبالقاادرة فتصاااً ليكااون بااالغنى منفاارداً  ،عاااج ين
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ثام   ،و اجاة  قر بنقصانا عجا اً  نو ،عن بطاعته رغبة ورهبةذفن ،رازقناه أنه غويُعلمنا ب
فن مان احلياوان ماا يساتق  بنفساه عان        ،نسان أاقر  اجة من  ياع احلياوان  جع  اإل
واستعانته صفة الزمة لطبعه وخلقه  ،فتقار إىل جنسهواإلنسان مطبو  على اال ،جنسه

يعينأل عن  ،"نسان ضعيفاًوخلق اإل"ولذلك قال اأ سب انه وتعاىلأل –قائمة يف جوهره 
  عما هو مفتقر إليه وا تمال ما هو عنه عاج ..الصرب

باه   نسان بكقرة احلاجة وظهور العج  نعمة علياه ولطفااً  وإمنا خص اأ تعاىل اإل
فن الطغياان   ،كون ذل احلاجة ومهانة العج  منعانه من طغيان الغناى وبغا  القادرة   يل

اأ تعااىل باذلك    وقاد أنباه   -والبغ  مستول عليه إذا قدر ،مراوز يف طبعه إذا استغنى
 ثام ليكاون أقاوو افماور شااهداً      -"اال إنَ اإلنساان ليطغاى إن رآه اساتغنى   "فقالأل  ،عنه

 (1)"على عج ه وض ها دليالًأعلى نقصة و
 وصالح الدنيا وانتظام أمورها يت قق مبا يل أل

فن الادين يصارف النفاوس     ،"دين يتباع "عتقاديةأل ترتد إىل القاعدة افوىل دينية ا
 ،للضامائر  للسارائر زاجاراً   عن إرادهتا  تاى يصا  قااهراً     هتا ويعطف القلوعن شهوا

وهاذه افماور ال يوصا  بغا      " ،ماا يف ملماهتاا   نصاو اً  ،على النفاوس يف خلواهتاا   رقيباً
ا نيفكاان الادين أقاوو قاعادة قا  صاالح الاد        ،وال يصالح النااس إال عليهاا    ،الدين إليهاا 

ولااذلك   خياا  اأ تعاااىل   ،انتظامهااا وسااالمتهايف  واسااتقامتها وأجاادو افمااور نفعاااً 
فااال  ،واعتقاااد ديااين ينقااادون حلكمااه  شاارع الناااس مااذ فطاارهم عقااالا ماان تكليااف   
 هواا. صرف هبم افتنخيتلف هبم اآلراا ويستسلمون فمره فا 

وهااو الفاارد افو ااد يف صااالح    ،الاادين ماان أقااوو القواعااد يف صااالح الاادنيا   "إن 
وعلياه   الادنيا واآلخارة ف قياق بالعقا  أن يكاون باه متمساكًا       اآلخرة وما اان به صالح 

 ."حمافطاً
تتااآلف برهبتااه افهااواا     ،"ساالطان قاااهر  "القاعاادة القانيااة ساالطانيةأل ترتااد إىل    

وتنقماع مان    ،ةبوتنكف بسطوته افيد  املتغال ،املصتلفة وجتتمع هبيبته القلو  املتفرقة
 ،واملنافسة علاى ماا آثاروه    املغالبة ب  فن يف طبا  الناس من ،خوفه النفوس املتعادية

فبالسلطان تنتظم أمور  ،ماال ينفكون عنه إال مبانع قو  وراد  مل  ،والقهر ملن عاندوه
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الدنيا وأ واما وعليه املعوَل يف  راسة الدين والذود عنه ودفاع افهاواا مناه و راساة     
 ."المهوطمست أع أ كامهفليس دين زال سلطانه إال بدلت " ،التبدي  فيه

القاعدة القالقة قانونية أو عدليةأل تتمق  يف عادل شاام  يادعو إىل افلفاة ويبعاث      
وهذه احلي  وافسبا  هتام علاى  اد ساواا الادنيا الايت        ،بالعق  وأرشده إليها بالفطنة

أن يصارف  "وقاد لا م لاذلك     ،واآلخرة اليت ه  دار قارار وجا اا   ،ه  دار تكليف وعم 
وال لاه بادَ    ،عنايته فنه ال غنى له عان التا ود مناها آلخرتاه     من اإلنسان إىل دنياه  ظاً

وسرب أ واماا  "اما أنه مدعو إىل النظر يف أمورها  ،(1)"من سد اخللة فيها عند  اجته
والكشف عن جهة انتظامها واختالما لتعليم أسبا  صال ها وفسادها ومواد عمراهنا 

فيقصدوا افمور مان   ،أسبا  احل ةوخرابه لتنتف  عن أهلها شبه احل ة وتتجلى مم 
 .(2)"أبواهبا ويعتمدوا صالح قواعدها وأسباهبا

ووجاه يصالح باه     ،لتاها وجه يناتظم باه أماور      ،وصالح الدنيا معترب من وجهتني
فن ماان  ،شاايتان ال صااالح ف اادمها إال بصااا به "وهااذان  ، ااال ااا  وا ااد ماان أهلااها 

ن يعدم أن يتعدو إليه فسادها ويقادح  صل ت  اله مع فساد الدنيا واختالل أمورها ل
وماان فساادت  الااه مااع صااالح الاادنيا   ،فنااه منااها يسااتمد ومااا يسااتعد  ،فيااه اختالمااا

 ،نفساه  فن اإلنساان دنياا   ،وانتظام أمورها   جيد لصاال ها لاذة وال الساتقامتها آثاراً    
ساه  الن نف ،فليس يرو الصالح إال إذا صل ت له وال جيد الفسااد إال إذا فسادت علياه   

وفكااره علااى مااا مسااه     فصااار نظااره إىل مااا خيصااه مصااروفاً     ،أخااص و الااه أمااس  
 .(3)"موقوفاً

إذ ال مكن فوضا  العا  اخلارج  إال أن تتسر  إىل ايان الفرد وتشك  وجاوده  
وال ينظار الفارد إىل    ،مع طبيعتها الصاحلة أو الفاسادة  يتناسب طرداً النفس  تشكيالً

فلدو اإلنسان  ،هذا العا  من أشياا بالنسبة إليه "يعين"ما العا  اخلارج  إال مبقدار 
 ،جااذ  وطاارد فالعالقااة بينااهما هاا  أيضاااً ،"دنيااا نفسااه"ارااا  قااو   ااول ذاتااه فهااو  

لكاان فساااد  ااال  ،ففساااد  ااال العااا  ال بااد أن يتساار  إىل الفاارد الصااا  ماان نا يااة 
احلة املسااتقيمة علااى وجااود الاادنيا الصاا اإلنسااان ال بااد أن يطاارح باادوره ويلغاا  ااماااً 
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إذ  ،وياهمن باه السالطان    ،تنماو باه افماوال ويكقار معاه النسا       والطاعة وتعمر به البالد 
ليس ش ا أسر  يف خارا  افرض وال أفساد لضامائر اخللاق مان اجلاور فناه ال يقاف         

 .على  د وال ينته  إىل غاية
هاا عان   نسان يف نفساه فيكاون حبملاها علاى املصاا  واف     والعدل عدالنأل عدل اإل

فامن التجااوز    ،القبائح ثم بالوقوف يف أ واما على أعدل افمرين من جتاوز أو تقصا  
ومان جاار عليهاا فهاو      ،ومن ظلم نفسه فهو لغا ه أظلام   ،فيها جور والتقص  فيها ظلم

 على غ ه أجور.
باتبا  "ويكون  ،وأما عدله مع غ ه فهقسام ثالثةأل افول عدل اإلنسان فيمن دونه

 ."و ذف املعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاا احلق يف الس ة امليسور
القسم القان  عدل اإلنسان مع من فوقه بمخالص الطاعة وبذل النصارة وصادق   

 .الوالا
ذالل وااف  ساتطالة و انباة اإل  بادك اال  ،افائاه أوالقسم القالث عدل اإلنسان مع 

عن  ال العدل إىل ما ليس  إال وبسبب نتيجته اخلروج فيه ولست جتد فساداً"افذوأل 
 ."بعدل من  اليت ال يادة والنقصان

شار فياه   نوت أمن عام تطمتن إليه النفوس"القاعدة الرابعة مدنية أمنيةأل اق  يف 
 ."فليس خلائف را ة وال حلاذر طمهنينة ،ويهنس الضعيف اويسكن فيه الرب  ،اممم

ملكاسااب ويف املااواد(  خصااب دارَ )يف ا"القاعاادة اخلامسااة اقتصاااديةأل تقااوم علااى   
قاا  يف الناااس  في ،تتسااع النفااوس بااه يف اف ااوال ويشاادك فيااه ذوو اإلاقااار واإلقااالل      

وتكقاار املواساااة   ،وتتسااع النفااوس يف التوسااع   ،وينتفاا  عنااهم تباااغق العاادم   ،احلسااد
 واخلصب ي ول إىل الغنى والغنى يور  افمانة والسصاا. "والتواص 
ااان اجلاد  حياد      ،  الصالح ما وصافت من أسبا (1)وإذا اان اخلصب يُ د "

فكاذلك فسااد اجلاد      ،واماا أن صاالح اخلصاب عاام     ،من أسبا  الفساد ماا ضاادها  
فاه رو أن يكاون مان قواعاد      ،عمَ به الفساد إن فقد ،وما عمَ به الصالح إن وجد ،عام

 ."ستقامةالصالح واال

                                                           
 – 1375ماان طبعااة املصااطفى السااقا(، القاااهرة      130ص ) "  حيااد "يف الطبعااات املتداولااةأل   (1)

 ، ومن الواضح أنه ينبغ  اسقا  ) ( من النص.1955
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فسيح يبعث أم  "نسانية مستقبلية إن صح الوصفأل ترتد إىل إالقاعدة السادسة 
ويبعاث علاى اقتنااا ماا لايس ي ما  يف درااه         ،على اقتناا ما يقصر العمر عن استيعابه

الفتقار   ،نشاهه افول  تاى يصا  باه مساتغنياً     أولوال أن القان  يرتفاق مباا    ،حبياة أربابه
ويف  ،أه  ا  عصر إىل إنشااا ماا حيتااجون إلياه مان مناازل الساكنى وأراضا  احلار          

فلاذلك ماا أرفاق اأ تعااىل خلقاه مان        مكان ماا ال خفااا باه،   ر اإلذلك من اإلعواز وتعذ
اتسا  اآلمال  تى عمر به الدنيا فتمَ صال ها وصاارت تنتقا  بعمراهناا إىل قارن بعاد      

بقاه افول من عمارهتا ويرم القالث ماا أ دثاه القاان  مان شاعقها      أفيتم القان  ما  ،قرن
لاى ممار الادهور منتظماة ولاو قصارت       عصار ملتتمة وأمورهاا ع لتكون أ واما على اإل

لكانت تنتق  إىل من بعده  ،اآلمال ما جتاوز الوا د  اجة يومه وال تعدو ضرورة وقته
ثام تنتقا  إىل مان بعاد بهساوأ مان ذلاك         ،ال جيد فيها بُلغة وال يدرك منها  اجة خراباً
قاالأل   وقاد رو  عان الانيب )ص( أناه     ، تى ال ينماى هباا نبات وال مكان فيهاا ل باث        االً

.. وفارق ماا   "ولواله ماا غارس شاجرة وال أرضاعت أم ولاداً      ،افم  رلة من اأ فميت"
 .(1)"دت عنهاروافمان  ما جت ،ن اآلمال ما تقيدت بهسبا إ"بني اآلمال وافمان أل 

هذه ه  القواعد الست الايت ال تصالح الادنيا إال هباا وال تناتظم أماور  لتاها إال        
اتمااال التااام والصااالح  علااى الاارغم ماان أن اال  "صااال ها فاامن املاات فيهااا اماا  "معهااا 

يف معادلااة  غاا  أن صااالح الاادنيا لاايس إال طرفاااً  ،الشااام  مهااا أمااران متعسااران فيهااا 
 طرفها اآلخر هو اإلنسان الذ  حييا يف هذه الدنيا.

واخلالصة مكن القول إن الصورة اليت رمسها املاورد  قد مقلت املقاال الاذ      
 ،العر  املسلمون احملدثون عن استلهام عناصره اجلوهريةيكف املفكرون 

وها  أن مبادأ التاوازن ال يتعاارض قاط بادون        ،وهنالك مساهلة جيادر التنوياه هباا    
وافماة الايت تعطا  اا  نغماة  قهاا يف        ،ب  التوازن شرطها وأساساها وف واهاا   ،هداية
جتمااع  الاذ    اال ه  افمة اليت تنطلق باالتوازن  ،وا   قيقة دورها يف النسق ،الل ن

 أشار إىل جوهره املاورد  فنه عني الدمقراطية وف ادها ومغ اها ومبتغاها.
 

                                                           
 192إىل  132يفص  املاورد  يف هذه العناصر يف الصف ات من  (1)
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 البحث السادس

 والروحي ألمتنا يف العصر الوسيط ييدقالتشكل الفكري والع

 مقدمة
ظهاارت يف تارخيناااا التياااارات واالجتاهاااات الفكرياااة والفااارق الدينياااة والن عاااات  

 املربرات اآلتيةألالرو ية حتددها افسبا  و
نشاهت حتات تاهث  املواقاف الفكرياة اخلالصاة الايت         الصارفة فاملذاهب الفكرياة  -

 اصطرعت بفع  الروافع الفكرية
 ونشهت العقائد حتددها دوافع الذود عن العقيدة-
 تطلعات الصوفية صدو للتوترات الرو يةواانت ال-

 هذا وسندرس يف هذا املطلب اجلانبني اآلتينيأل
 واالجتاهات والن عات الفكرية والرو يةاملذاهب -
 فيةلالس-
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 الفرع األول

 كجذور لفكرنا احلديث جتاهات والنزعات الفكرية الروحيةاملذاهب واال
 

  organوالعضااوأل   function ألبااني الوظيفااة وثيقاااً يااربط رجااال القااانون ربطاااً 
يف  يااااة  صاااميماً يلعاااب دوراً -أو لنقااا  اجلهااااز أو الشاااصص أو امل سساااة –فالعضاااو 

وحناان ال نسااتطيع جتديااد الاادين أو فهاام     ،الوظيفااة وبلورهتااا أو حتجرهااا وجتمياادها  
 وهنا يسعفنا قول الشاعرأل ،تطوراته إال من خالل البنية اليت تقوم بذلك

 واملعان  هبا تسمو ،فلطف البان  يف احلقيقة تابع          للطف املعان 
ساة الايت تتعاما  ماع الادين والايت       مذا اان الباد لناا مان أن نعاي  ماع هاذه امل س      

 تصدت له.
 سالم  قامت على افمنا  اآلتيةألويف احلقيقة فمن بنية فكرنا العرب  اإل

لاه بغا ه فناه    منط يعترب اإلسالم  ع فهوعى فا توو ا  ش ا وال  اجاة   -1-
وبالتا  فهو يتصذ قيم اإلسالم ومبادئاه   ،جيوز خلصلة منظمته نسق فكر  متكام  ال

وماان الاانصَ النقلاا  مرجعااه النااهائ  يف التاادلي       ،ره الو يااد يف النظاار واحلكاام  معيااا
 واإلثبات.

فهااو يواجههااا يف  ،وإذا مااا واجااه حبكاام الضاارورة  لوبااات فكريااة غاا  إسااالمية 
وال خربهتاا   ،وال يتقبلَها باعتبار قيمتها احلضارية ، دود افصولية النَقلية ومبعاي ها

 ذاتية اإلنسانية.ال
 .(1)يرو  اجة لتهويلها وصياغتها وصهرها يف البوتقة اإلسالمية اما ال

                                                           
يقصد بالنمط الفكر  اإلجتاه الذهين العاام )حمافظاة أو اعتاداالً أو تطرفااً( إزاا الادين والققافاة        (1)

فهو إذن ذلك املوقف الفكر  الشمو  الفاع  يف فتلف روافد املعرفة ومياديناها، املا ثر   واحلضارة، 
فيها بطابعه و بو دة رليته، واتساق وتشعب نظرته ا  هذه الو ادة جتعا  مناه تيااراً ثقافيااً مو اداً       

  the Attitude of mindمشدك اخلصائص، وهو ما يعرب عنه يف افجنلي يةأل 
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وفر   ،وقد انقسم هذا النمط إىل فرعنيأل فر  يتشدَد يف التمسَك بالنص والنق 
وليس الرأ  الفكر   ،ويسمح بالرأ  )وهو االجتهاد أو القياس الفقه  آخر أق  تشدداً
 هر العقيدة وثبات افصول.وذلك يف  دود ج ئيَة ال اسَ جو ،(1)أو الفلسف (

عان هاذا الانمط هاو مصاطلح       وأقر  مصطلح شام  مكان أن نساتصدمه تعاب اً   
فيمكن ماده   ،بتيار أه  السنة واجلماعة وهذا املصطلح وإن ارتبط أصالً ،(2)"السلفية"

اسَااكهم  باعتبااار "إىل حمااافظ  الشااعية ومعتاادليهم )اال يديااة وقساام ماان اإلماميااة    
وذلااك قباا  أن  -شاايعياً وإن فسااروها–اخلاصااة وبالساانة النبويااة  بافصااول اإلسااالمية
)أو  ،(3)ن ااى التهوياا  الباااطين املتجاااوز لساانَة الشاايعة افصااوليني مين ااو غااالة الشاايعة 

 .فصولية التشيَع املبكَر(
 ،ماهنا بهن القيم اإلسالمية ه  القيم النهائياة الصااحلة  إيشارك السلفية  - -

 ،سالمية ما يعوزه منها وما ين   للتفاع  معاه الفكرية غ  اإلولكنه يهخذ من امل ثرات 
وهاو يقاوم باذلك ضامن قواعاد وأصاول جتماع بااني         ،ماع روح اإلساالم   مماا ياراه متفقااً   

يسااتند إىل الااوع    التسااامح مااع املقتاابس الوافااد والتمسااك جبااوهر العقياادة اسااكاً      
 الدقيق احلذر مبا يتقبَله اإلسالم

دة صااياغته مبااا يااتالام مااع روح اإلسااالم وأساااس      بمعااا  "اجلمااع "ويت قااق هااذا   
 (4)"املعقول واملنقول"حبيث حيص  التوافق بني  أو بتهوي  النص الديين عقلياً ،عقيدته

                                                                                                                                              
بر افنصار أل الفكر العربا  وصارا  افضاداد، امل سساة العربياة للادراات والنشار،        انظر د. حممد جا

 .25، ص1999، 2ب وت،  
 .208 – 205، ص 2مصطفى عبد الرزاق، اهيد لتاريخ الفلسفة االسالمية،   (1)
 لنا عودة إىل دراسة تيار السلفية مفصالً. (2)
 .26العرب  وصرا  افضداد، املرجع السابق صيراجع يف ذلك د. حممد جابر افنصار أل الفكر  (3)

لايس مان   "يوضح جولد زيهار تهايادًا لتشاارك السانيني والشايعة افصالية بالتمساك بالنساة النبوياةأل          
الشيعة مان ينكار السانة، با  هام يقارون بالسانة الايت للاها أها  البيات.. وثام أ ادياث مشاداة باني                

. )و( إن ماان الشاايعة املتشااددين ماان يعتماادون علااى  الشاايعة وأهاا  الساانة.. ال ختتلااف إال يف السااند.. 
وأيضااأًل آدم متا ، احلضااارة     ،Goldziher، Muhammad and Islam -أ ادياث البصاار  ومسالم راجاع    

 .144، ص 1االسالمية يف القرن الرابع )الد ة العربية   ب وت(أل ج
نص الاديين هاو ذاتاه من اى )     يف النص القان  البن رشد ما يدل على ان من اى التهويا  العقلا  للا     (4)

اجلمع باني املعقاول واملنقاول(أل )وحنان نقطاع قطعاًا أن اا  ماا أدو إلياه الربهاان وخالفاة ظااهر يقبا               
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وبذلك يندمي العنصر اجلديد يف القايم اإلساالمية ويناتي     ،وبني الواقد وافصي 
وبفعا    ،احملتووثنائية  ،إسالمية الطابع ،م يي من العنصرين يستند إىل صيغة وا دة

)وتلك ه   هذه القنائية يبقى توتر مضمر بني العنصرين  يث يتوازنان ويتكافآن  يناً
ويغلب أ دمها على اآلخر يف فدة تالية )يف طور اختالل  ،التوفيقية النموذجية املقلى(

 التوفيقية واحنالما(
ع الت اول إىل  ة الايت ال يساتطي  يا ويستمر هذا التفاع  القنائ  الداخل  يف التوفيق

 وجتاذباااً تااوتراً–جتاااه بساابب عنصاارها النقلاا  القاباات   موقااف فكاار  مسااتق   اار اال 
أو ينفصاااال ويتباعاادا ) سااابما تقتضاايه ظاااروف    ،إىل أن ينصاااهر هنائياااً  -وانسااجاماً 

 (1)التطور الفكر  التارخي 
لكناه ضامنا يضاع القايم الوافادة يف       ،وهذا النمط يسلم بهولوية القيم اإلساالمية 

وهكذا فهاو مناط    -بعد أن يعيد صياغتها إسالمياً -(2)و وا د من افمهية معهامستو
يواجه يولياة النظاام اإلساالم  وإطااره القااطع باساتعارة        ،متفاع  م دوج من الفكر

وذلاك مبناهي    ،قيم من خارجاه وحتويلاها قادر اإلمكاان إىل ماا يشابه طبيعتاه وجاوهره        
 ااى يف الاادفا  عاان ضاارورته الشاارعية     التهوياا  العقلاا  الااذ  جهااد أعااالم هااذا املن     

 (3)وتهصيله يف صلب العقيدة

                                                                                                                                              
التهوي .. وهذه القضية ال يشك فيه مسلم.. وما أعظم ازديااد الايقني هباا عناد مان زاول هاذا املعناى        

ابان رشااد، فصاا  املقاال، تااح حممااد    -وجرباه وقصااد هااذا املقصاد ماان اجلمااع باني املعقااول واملنقااول(   
 .33عمارة ص 

 .27د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  (1)
أو  سااب تعااب  الااداتور حممااد البااه  إن الفكاار االسااالم  يف توفيقااه فااد يقباا  اففكااار افجنبيااة   (2)
ار أل الفكار  راجاع د. افنصا   7حمماد الباه ، الفكار االساالم  يف تطاوره، ص       "امصدر آخر للتوجيه"

، وانظر حممود أمني العا  مواقاف نقدياة مان الادا ، دار الفااراب ،      27العرب  وصرا  افضداد ص 
 .157، ص2004، 3ب وت،  

بعااد ردة الغاا ا  ضااد هااذا افجتاااه، اهااتم اباان رشااد بالاادفا  عاان مباادأ التهوياا  العقلاا  باعتباااره      (3)
ن التقلياد الفلساف  افجانيب(، يقاولأل )معناى      ضرورة شارعية نابعاة مان التقلياد اإلساالم  )ولايس ما       

التهوي أل إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقة إىل الداللة اجملازية.. وإذا ااان الفقياه يفعا  هاذا يف     
اق  من اف كام الشرعية، فكم باحلر  أن يفع  ذلك صا ب الربهان العقل ، فمن الفقيه إمنا عناده  

. ويف العصار احلاديث طارح    33 – 32س يقايين( . ابان رشاد ص    من قياس ظين، والعارف عنده قياا 



242 

اقاااا  يف املعت لااااة والفالساااافة –وقااااد نشااااهت احلاجااااة مااااذا الاااانمط الفكاااار  
ال يعاادف  ،كاام يولااه وقطعااه ولطابعااه اجلااامع املااانع   حب ،فن اإلسااالم -اإلسااالميني

وال باد لكا     ،(1)منفص  عناه أو معاارض لاه    ،بنشوا تقليد فكر  دنيو  مستق  بداخله
وأن يلتا م باملعااي     ،تقليد أو تيار يقر  من هذه الصفة أن يعيد صياغة ذاته إساالمياً 

 شياا.عتقاد والتقويم والنظر إىل افاإلسالمية افساسية يف اال
اف اد  بطابعاه العاام     ،القناائ  بتكويناه  –وأقر  مصاطلح يعارب عان هاذا الانمط      

 ."التوفيقية"أو مصطلح  "ل واملنقولاجلمع بني املعقو"هو مصطلح  -اإلسالم 
جنااذا  إىل ماا ثرات خارجيااة ذات طااابع باااطين   لااب عليااه االغمنااط ثالااث ي -ج-

أو مساتمدة مان دياناات وثنياة أو      ،احلااد   "دهار  "أو طاابع عقالنا     ،سر  "عرفان "
 .(2)ثنوية

تقوم بينها وبني اإلسالم افصو  عالقة تصاادم ونقاق و    وهذه امل ثرات إ االً
– عميقااً  رو انيااً  دينينااً  وإذا اانت بعق روافد هاذا التياار قاد اختاذ طابعااً      ،"رفق"

فاااذلك ال يقلااا  مااان التباعاااد بيناااها وباااني التياااارين اآلخااارين )السااالف        -االباطنياااة
السارية اانات السابب يف     ،العرفانية ،الباطنية ،فهذه اخلاصية الرو انية ،والتوفيقية(

 ومعارضتهما له. ،جتاهمن هذا اال نفور ا  من السلفية والتوفيقية
فالسلفية املتمسكة باملعنى الظاهر  للنص راعها التفسا  الرما   البعياد الاذ      

فيه الباطنية وتعادد العناصار السارية يف اإلساالمية الايت أقارت مبادأ التهويا           تغل أو
 .(3)العقل  فقد وجدت يف مبدأ التهوي  الباطين ما يتجاوز العق  والنق  معاً

                                                                                                                                              
اتفق أه  امللة اإلسالمية، إال قليالً ممن ال ينظر إليه، على أناه إذا  "حممد عبده املسهلة باحل م ذاتهأل 

حمماد عباده، االساالم باني العلام واملدنياة،   دار        -"تعارض العق  والنقا . أخاذ مباا دل علياه العقا      
حيااتكم إليااه إىل  "معياااراً"اصاابح قيمااة و  -يف  ااد ذاتااه -"العقاا "يتضاامن أن  ، وذلااك119امااالل ص

 ."التوفيق "امل دوج يف النهي  "القنائ "جانب الو  . وذلك ما ي سس مذا التكوين 
(1) W.C. Smith، Islam in Modern History، pp . 107 - 109 

تاا  الاداتور سايد  سان نصار      ، ويعتارب ا 350 – 348، ص7،  3ألد أمني، ضا ى اإلساالم،ج   (2)
مرجعاًا لدراساة معاا  الفكار البااطين مان وجهاة نظار دارس ملتا م باه وانظار د.             "دراسات إسالمية"

 28افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص
مقاااًل  يااً علاى افاداق العقالنياة اإلساالمية عان         -من جترباة ابان ساينا    –يقدم املستشرق آربر   (3)

اعيلية وايف رفق الفيلسوف تقبلها على الرغم من قوة تهث ها يف أسرته، وذلاك ماا   الباطنية اإلمس
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ا ال بد من التميي  بني املبادأينأل مبادأ التهويا  العقلا  الاذ  اساتقى مساتنده        وهن
بهطر العقيادة   الفكر  من العقالنية اإلغريقية وفرعها افرسط  املشائ  وظ  ملت ماً

اإلمسااااعيل  يف افغلاااب الاااذ   "وباااني مبااادأ التهويااا  البااااطين العرفاااان    ،اإلساااالمية
كمة الفيقاغورية اففالطونية اليت حتدرت من احل"ى من الدا  اميليين عنصر  استو

)الذ ( أطلاق يف الفلسافة    "ذهب امرمس امل"ود ها مع ، (1)افسرار افورفية املقدسة
بااذلك ميااول   معارضاااً ،فاااعترب التطهاار الااداخل  وساايلة لبلااوغ احلااق    ،شااراقيةإن عااة 

 .(2)املشائني العقلية
أن امرمسية ينبغا  أن تعتارب   "(أل مساعيل ويرو أص ا  هذا املن ى الباطين )اال

ماان أهاام العواماا  الاايت ساااعدت علااى انتظااام الفكاارة الكونيااة اإلسااالمية حبيااث قاادَر     
 (3)لشصصية هرمس أن تعترب شصصية املعلم افول )بدل أرسطو( يف العلم والفلسفة

الذ  ي  بدوره فتلف فرو  املعرفة  ،فهذا النمط الباطين السر  ،لذلك وتبعاً
يضاع   ،جتماعية السياسية يف اإلسالممن أهم مصادر القورة اال ومق  مصدراً ،(4)أيضاً

يف صالب   ،والايت يساتقيها باوفرة و رياة     ،القيم وامل ثرات الفكرية الغربية عن اإلسالم
ها وإطارهاا  مباا يبااين أصال    املعتقدات اإلساالمية بعاد أن يفسار هاذه املعتقادات رم يااً      

 مسااتقالً هااو أقاار  إىل أن يكااون تقليااداً   فكرياااً طاااًفيصاارج املاا يي من  ،املتعااارف عليااه
 .(5)به  معنى أصو  مذه الصفة ،إسالمياً من أن يكون تقليداً متمي اً

                                                                                                                                              
 Arberry Revelation andتتمازج فيها من عناصر فتلطة متنافرة ال ينساجم معهاا العقا  الفلساف أل     

Reason in Islam، pp. 85 
 21نصرأل ص (1)
 79املصدر ذاته ص  (2)
 80املصدر ذاته ص (3)
 116 - 81ص املصدر ذاته (4)
ه( يف 331مقاااالً علااى الاانمط الباااطين يف الااتفك  ننظاار فيمااا ابتدعااه أبااو يعقااو  السجسااتان  )+   (5)

من ربط بني الشاهادة والصاليب وتفسا  اإلثانني رم يااً       -وهو من شيوخ اإلمساعيلة– "الينابيع"اتابه 
  واإلثبااات، فاإلبتااداا بااالنف  إن الشااهادة )ال إلااه إال اأ( مبنيااة علااى النفاا "لاادعم الفكاارة الباطنيااةأل 

واإلنتهاا إىل اإلثبات، واذلك الصليب خشبتانألخشبة ثابتة لذاهتا، وخشبة أخارو لايس ماا ثباات إال     
بقبات افخرو، والشهادة أربع الماات، ااذلك الصاليب لاه أرباع أطاراف، فاالطرف الاذ  هاو ثابات يف           

املرتاادين. والطارف الاذ  يقابلاه علاواً      افرض من لته من لة صا ب التهوي  الذ  تستق علياه نفاوس   
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 ،ويقااار  مااان هاااذا الااانمط وينااادرج ضااامن  اااراهأل الصاااوفية املغالياااة املتطرفاااة 
 .(1)واملنكر للنبوة والو   ،واملال دة "ال نادقة"والشكاك و 

فااامهنم ينااادرجون  ،راهتم الفكرياااة عااان الااانمط البااااطينفهااا الا وإن اختلفااات مااارب
 .نت املنطلقات الفكرية لذلك الرفقاا أياً–ضمن التقليد الفكر  الرافق  ،بالنتيجة

ة ورو  ياانم بصاا ،اإلسااالمية "الشاارعية"وفن هااذا التقليااد يف  ملااه   يكتسااب 
ا عاادا حماصاارة ومتفرقااة )فيماا  ،نتقاضااات و راااات ومناااذج فرديااة  إومقاا   ،طبيعيااة

  ينشااه للداللااة عليااه  حمايااداً موضااوعياً الدولااة الفاطميااة( فاامن مصااطل ا إسااالمياً 
ال يصلح ملا نبتغياه مان    ،الذ  استصدمه أشيا  املذهب وخصومه "الباطنية"ومصطلح 

من  مهماً فن الباطنية وإن مقلت جانباً ،القالث اله "الرفض "تسمية عامة مذا النمط 
 . مله ليس باطنياًفمنه يف  ،هذا التيار

 ،م(899)+ ،)فالسرخسا   ،من عناصر عقالنية متشاككة  لقد جاا الرفق أيضاً
( قااد ناهضااوا الاادين فساابا  فكريااة غاا    932( والااراز  ) +910واباان الراونااد  )+

 .(2)باطنية(

                                                                                                                                              
يف اجلو من لته صا ب التهييد.. والطرفان اللذان يف الوسط منة ويسرة دلي  علاى التاا  والنااطق    

. أن أ   149 – 148السجستان ، النيابيع، تح مصطفى غالب، با وت ص ")يقصد االمام والنيب(.. 
هاذا التفسا . فالصالب يف مقدماة املساائ  الايت        ال مكن أن يتقبا   -مهما اان مرنا–معيار إسالم  

يفاادق فيهااا اإلسااالم عاان املسااي ية ووضااع الشااهادة والصااليب ضاامن رليااة رم يااة أو باطنيااة وا اادة   
لل قيقااة دلياا  علااى انفصااال هااذا الفكاار عاان االسااالم. وانظاار د. افنصااار أل الفكاار العرباا  وصاارا   

 30افضداد ص 
الكفر واإلمان اصاغار البيضاة وبياضاها يقاوم     "الكفر واإلمانأل االتصوف الذ  ذهب إىل ما وراا  (1)

بينااهما  اااج  ال يتجاوزانااه و ااني طااوو ذو اجلااالل البيضااة حتاات جنا يااه اختفااى الكفاار واإلمااان     
راجاع املادلول الاديين لاذلك يفأل حمماد مفنياة، معاا  الفلسافة         –واحتدا يف طائر وا اد ذ  جناا ني   

املعناون اإلنساان الكاما       L.Massignonأيضااً حباث املستشارق     ، ويراجع145 – 136اإلسالمية، ص
نظرياة اإلنساان الكاما  يف اإلساالم وأصاالته      "املوساوم    Hschoder، وحباث املستشارق   "عند املسالمني 

 – 55املنشوران ضمن اتا  الداتور عبد الارلن بادو ، اإلنساان الكاما  يف اإلساالم ص      "النشورية
تشاارقان تااهث  املانويااة الفارسااية وامرمسااية يف تطااور الباطنيااة      يااث يوضااح امل  114 – 133، 56

 والصوفية املغالية
 139 - 137 – 136ماجد فصر ، ص  (2)
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 -يف املساي ية  "امرطقياة "املعادلاة ملفهاوم   –أما املصاطل ات اإلساالمية افخارو    
والبدعاة املنكارة    ،ا التيار بعامة فتداوح بني وصفه باالغو الشانيع  واليت أطلقت على هذ

 .(1)بفرقة احلشاشني اإلمساعيلية( "املل دين"وال ندقة والكفر واإلحلاد )ارتبط تعب  
وقااد تبادلتااها  ،مساابقة باإلدانااة وااا  تلااك افلفاااث امااا هااو باايَن حتماا  أ كاماااً   

ا مفكار مان طاراز الغا ا  يف تبديعاه      وجلاه إليها   ،فتلف الفرق املتصارعة فيماا بيناها  
 وتكف ه مم مما أفقدها داللتها القابتة. ،للفالسفة اإلسالميني

ولكن جيب أن نال ظ من نا ية أخرو أن احلكم الفقه  بالتكف    يكن ظاهرة 
ة  اذرة ويتجناب اإلداناة ماا وجاد إىل      نواان خيضع العتبارات مقن ،شائعة يف اإلسالم

أو  ،لتكف  الذ  عارب عناه شايو  تلاك املصاطل ات فهاو تكفا  فكار         أما ا ،ذلك سبيالً
مان   ،قاطعااً  فقهياً وليس  كماً -إن جاز التعب –صرا  فكر  يستصدم سالح التكف  

ضرورة ويف –هنا فمن تيار الباطنية والرفق بعامة ال مكن إخراجه من دائرة اإلمان 
تاا د   "بدعااة"ذ  مياا  بااني  تااى  سااب مقاااييس اإلسااالم الساالف  الاا   -ااا  اف ااوال

وبدعااة منكاارة تاا د  بااه إىل   ،ولكاان ال تسااتدع  تكفاا ه  ،ثاامبصااا بها إىل اخلطااه واإل
 .(2)الكفر الصريح

 -اما فع  ابن تيمياة –رق املغالية فأما عندما اان بعق الفقهاا يفتون مبقاتلة ال
 فقهياااً أاقاار ممااا اااانوا يصاادرون  كماااً   "الفتنااة"لقمااع  سياسااياً فهاام يتصااذون موقفاااً 

 .(3)بتطبيق  د الردة على ا  فرد من أولتك

                                                           
(1) B. Lervis، Islam in History، pp . 226 – 230       ياث يب اث تطاور هاذه املصاطل ات ومراتباها  ،

 ودالالهتا.
من البدعة، اما تقدم، وراجع د. افنصاار     سب ايي  عبد القاهر البغداد  بني هذين النوعني (2)

 31الفكر العرب  وصرا  افضداد ص 
(3) Lervis P.242           هااذا علااى صااعيد التطبيااق. أمااا علااى الصااعيد النظاار  فقااد أ عاات الساالفية ،

والتوفيقية على أن هناك أصوالً ال مكان مساها تعاديالً أو تاهوياًل. حيادد ابان رشاد رغام دفاعاه عان           
إن اان )التهوي ( يف افصول، فاملتهول له ااف، مق  من يعتقاد أناه ال ساعادة آخروياة..     "مبدأ التهوي أل 

إن ههنا ظاهراً من الشار  ال جياوز تهويلاه، فامن ااان تهويلاه يف املبااد  فهاو افار. وإن ااان فيماا بعاد             
ة . إذ جاز اعتبار فكر ابن رشاد  اد أقصاى للعقالنيا     48 – 47فص  املقالأل ص– "املباد  فهو بدعة

 -يف اإلسااالم، فاامن حتديااده هااذا يضااع الباطنيااة يف دائاارة البدعااة والااتكف  بااهاقر املعاااي  العقالنيااة   
 اإلسالمية حترراً.
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 -فيهاا  "الغلاو "ولكان منطقاة   –فهذا النمط الارافق ااان يبادأ مان دائارة اإلماان       
 سب تتابع  -فشيتاً ثم يتباعد شيتاً–بني  سن وقبيح  والغلو يف اإلسالم يداوح أيضاً

احلاد اإلماان     اوزاًثام يوغا  متجا    ،"البدعاة " تى مر مبنطقة – روافده افاقر تطرفاً
فيااه ماان الكفاار غاا    ،مسااتقالً إمااان  يااث مقاا  تياااراً -وياادخ  دائاارة الااال -لوسااالم

تضامنه مان   لقاة مباا ت  غاإلسالمية الايت تتبقاى م   "افشكال"اإلسالم  أاقر مما فيه من 
 .(1)حمتوو متنو  جامع بني أديان وفلسفات عدة

 ،املتميااا  ،مناااا  القالثاااةواخلالصاااة فاااالفكر اإلساااالم  القاااديم شاااهد هاااذه اف  
باه   خاصااً  ذهنيااً  وإن ا  مناط مان هاذه افمناا  مقا  اجتاهااً       ،واملتصارعة يف الققافة

 ،مما أوجد باملقاب  ثالثة تياارات ثقافياة متميا ة    ،(2)طبع فتلف فرو  الققافة بطابعه
 لاايس وليااد ،وبالتاا  فوجااود هااذه افمناا  الفكريااة الققافيااة الشاااملة لروافاد املعرفااة   

لاادو رجااال  بوجودهااا واي هااا ويومااا وارداً  "الااوع "فقااد اااان  ،افحبااا  احلديقااة
 الفكر القديم وم رخ  ذلك الفكر.

( يكشف مدو الدقاة يف رلياة امتادادا    اه429والنص التا  لعبد القاهر البغداد  )+
إن أهاا  "وهاو يف هاذه احلالااة الانمط السالف  الساينأل       ،الانمط الفكار  الاذ  يت ااد  عناه    

أ ااطوا العلام باهبوا  التو ياد      مناهم صانف   ،سنة واجلماعاة حانياة أصاناف مان النااس     ال
والصنف القان  فهم أئمة الفقه من فريق  الرأ  واحلاديث   ،والنبوة وأ كام الوعد والوعيد

وا مان  لمن الذين اعتقدوا يف أصول الادين ماذهب الصافاتية يف اأ وصافاته افزلياة وتارب      
 ،بطاارق افخبااار والساانن..  ذين أ اااطوا علماااًالااهم نااف القالااث موالصاان ،عتاا الالقاادر واال

بااهاقر أبااوا   قااوم أ اااطوا علماااً منااهموالصاانف الرابااع  ،ومياا وا بااني الصاا يح والسااقيم.. 
افد  والن او والتصاريف وجاروا علاى مسات أئمااة اللغاة ااخلليا  وأبا  عمارو وساايبويه..          

ومان ماال    ،لرافضاية أو اخلاوارج..  )و(..   خيلطوا علمه بذلك شا ا مان باد  القدرياة و ا    
وال اااان قولااه  جااة يف اللغااة  ،منااهم إىل شاا ا ماان هاا الا الضااالة   يكاان ماان أهاا  الساانة 

                                                           
خلف لنا تاريخ الفكر االسالم  مناظرات بني الراز  املنكر للنبوة وبني أعالم املذهب االمساعيل   (1)

أل عقالنا  متشاكك، إماان  بااطين يتصادو      مما يدل على أن هذا االجتاه الفكر  ينقسام إىل راقادين  
غا  أن ماا جيماع باني رافدياه       -(84من موقعه ضمن دائرة اإلمان لتيار اإلحلاد الصريح )نصارأل ص 

 هو موقف املعارضة والرفق للمجرو الفكر  العام بتياريهأل السلف  والتوفيق 
 33د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص (2)
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وبوجاود تفسا  آياات     نوالصنف اخلامس هم الاذين أ ااطوا بوجاوه قارااات القارآ      ،والن و
وا القرآن.. على وفق مذاهب أه  السنة.. والصنف السادس ال هاد الصوفية الاذين أبصار  

قصاااروا.. والصااانف الساااابع قاااوم مرابطاااون يف ثغاااور املسااالمني.. يظهااارون يف ثغاااورهم  اف
اليت غلب فيهاا شاعائر أها  السانة      نوالصنف القامن منهم عامة البلدا ،مذاهب أه  السنة

 .(303 – 330دون البقا  اليت ظهر فيها شعار أه  افهواا )البغداد أل ص
يااده وفقهااه وعلاام أخباااره وعلاام لغتااه هكااذا فااالنمط الفكاار  الساانَ  لااه علاام تو 

واااهن  ،وقااواه احملاربااة و عامَااة أتباعااه    ،ومن اااه اخلاااص يف التصَااوف وعلاام تفساا ه    
البغاااداد  بمشااااارته للماااارابطني يف القغااااور وعامااااة أهاااا  الساااانة يشاااا  إىل القاعاااادة  

 .جتماعية للفكر السين أيضاًاال
نفذ إىل فتلف فرو   عاماً ياًثقاف وباملق  فقد ولد النمط املعت   التوفيق  تياراً

 املعرفة من منطلق فكرته احملورية القائمة على حتكيم العق  يف الدين والدنيا.
 65 – 53 – 45 – 43ص ،3  ،4ج ،ظهر اإلسالم ،)راجعأل ألد أمني

 إن ساابي  اإلسااالم إىل احلااق هااو أساساااً  "وماان منطلااق الاانمط الباااطين القائاا أل   
اماا تشاهد علاى ذلاك  موعاة م لفاات       "م هاذا االجتااه   . جااات علاو  "املعرفة الباطنية

جااابر باان  يااان. ورسااائ  )أخااوان الصاافا( وثيقااة الصاالة بصااميم الفكاارة احملوريااة يف    
  29 – 24ص ،راجعأل د. نصر "احلكمة اإلسالمية العرفانية

بالنسااابة لااادارس الفكااار العربااا  احلاااديث يف جاااذوره –وأمهياااة هاااذه املال ظاااة 
 ،اسااتيقظت مطلااع النهضااة احلديقااة -منااا اف–ذه اجلااذور تتمقاا  يف أن هاا -افصاالية

و ساااب قانوهناااا املاااورو  يف التصاااار    ،طرهاااا املتميااا ةأفتجاااددت وانطلقااات ضااامن 
تتكيااف مااع ماا ثرات العصاار وتعيااد تشااكي  ذاهتااا حتاات    ،والقبااول والاارفق ،والتفاعاا 
ت وهااذا مااا جيعاا  فهاام أصااول هااذه افمنااا  يف مسااتوو فهاام أمهيااة التااهث ا  ،تهث هااا

 العصرية وتطوراهتا وتفرعاهتا.
–تتوازو مع تلك افمنا  القالثة من الفكر ثالثة أمنا  مان البيتاات اجلغرافياة    

 -البناااى الت تياااة( الااايت اقااا  القاعااادة املادياااة    "أو لنقااا  مااان   ،االجتماعياااة املتميااا ة 
 (1)جتماعية لبنى الوع  الفكر . )وذلك بصفة عامة وبشك  تقرييب(ألاال

                                                           
 39الفكر العرب  وصرا  افضداد صد. افنصار أل  (1)
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جتااد بيتتااها الطبيعيااة يف الباديااة والريااف وافطااراف اإلسااالمية    فالساالفية  -أ-
و ياث مناط    ، ياث املا ثرات افجنبياة الوافادة ضاعيفة أو معدوماة       ،الداخلية والنائياة 

ترايبية وإضافات  قتصادية( بسيط ال يتطلب  لوالًجتماعية واإلنتاجية )االاحلياة اال
حماادد وملتا م مبعيااار   ،اسام قاااطع   ،ماذا يسااود مناط فكاار  أ اد  الطبيعاة    جيادة،  
 .(1)م متجانسة مو دةثابت وقي

فقااد  ،وهااذه البيتااات الساالفية إذا ااناات قااد قاوماات التيااارات احلضااارية الوافاادة 
يف  عامااً  ويكااد يكاون قانونااً    ،مقلت القوة افساسية يف اإلسالم ملقاومة الغا و افجانيب  

أو ما مهد له  ،) وما ينشه عنهزدهار السلفية يف أزمان الغ و افجنيب اتاريخ اإلسالم 
 من تفكك داخل (  يث يتطلب املوقف التارخي  صمود السلفية و سمها.

أمااا التوفيقيااة فتنشااه يف العواصاام وافمصااار ومناااطق العمااران واملراااا          - -
التجارية ونقا  التبادل احلضار  والبيتات السا لية واملصتلطاة )مان أجنااس وأدياان     

لداخ  اإلسالم  قيمها اإلمانية وإطارها احلضار  والفكر  وه  تستمد من ا ،عدة(
ئماة مان   الوهذا اإلطار بالعناصار الضارورية وامل  ، ثم تعمد إىل تطعيم تلك القيم ،العام

  لتقويااة اإلمااان  سااتعارة احلضااارية لاادو التوفيقيااة هاا   احلضااارات افخاارو. )إن اال 
التوساع يف االسااتعارة لاادو   ميقااه بينماا يتصااذ عغنااا اإلسااالم وت وال اإلساالم  ودعمااه، 

ومن  ،اجلماع الباطنية والرفضية طابع الن و  للمعارضة والتمي  والقورة ضد الكيان 
. (2)ة مضااادة للساانية إال إذا تعرضاات مجااوم افخاا ة رهنااا فالتوفيقيااة ليساات بالضاارو 

                                                           
إن مال ظة التوزيع اجلغارايف للماذاهب الفقهياة مكان أن يقار  هاذه الفكارة بشاك  أوضاح، لقاد            (1)

انتشرت احلنفية اإلجتهادية املرنة يف العراق بينما وجدت احلنبلية احملافظة يف الوساط الصا راو    
بينماا انتشارت    -اماا ال اظ ابان خلادون    –ظ موطنها الطبيع  وساادت املالكياة بيتاات املغار  احملااف     

الشااافعية الوسااطية يف البيتااات السااا لية اااديار الشااام وسااوا   الاايمن واحلجاااز ومصاار وماان أدق     
افمقلااة وأقواهااا داللااةأل أتبااا  الصااعيد املصاار  للمالكيااة وتفضااي  الوجااه الب اار  مبصاار للشااافعية    

 ضار  يتعدو نطااق الفقاه و اده راجاع     واحلنفية، وطبيع  أن انتشار املذهب الفقه  م شر فكر  
 393 - 391، ص1بشهن التوزيع اجلغرايف للمذاهبأل آدم مت أل ج

املعت لااة، علااى افرجااح،  راااة ماان داخاا  إطااار أهاا  الساانة واجلماعااة يف افصاا .. ولكنااها أرادت      (2)
نية املتشاددة  عقلنة العقيدة افصولية للدفا  عنها يف وجه القنوية واملال دة، فهثار صنيعها هاذا السا  

مما أدو إىل تباعد اإلجتاهني و  يتمي  افجتاهان السين واملعت   هنائياً إال بظهور افشعرية. راجع 
 372 - 371، ص1بشهن عالقة املعت لة بالسنةأل آدم مت أل ج
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ة على مشارا التوفيقية ه  السنية املتفلسفة يف طور التمدن واالنفتاح( والقادرة أيضاً
امااا فعاا  املعت لااة جبمعهاام يف     ،الشاايعة يف التعاااي  واحلااوار والاادفا  عاان اإلسااالم     

 .شيعة اإلمامية املعتدلة(ل اعتهم بني السنة والشيعة )وه  ا
إىل تنشاايط الفكاار الااذ  يدااا  بصااورة      ،ويف البيتااات التوفيقيااة تنشااه احلاجااة   

يف البوتقااة اإلسااالمية رئيسااية يف عمليااة التوفيااق بااني افصااي  والوافااد ليناادمي الكاا   
ومن خصائص هذه التوفيقية أن إبدا  الفكر فيها حمدود بعنصاريه القاابتني    ،الشاملة
فهو يدا  يف إظهار القدرة  ،حنو غاياته الذاتية منطلقاً مت رراً وليس إبداعاً ،املقررين

كان ال  ول ،ستيعا  والتمقيا  ويف قوة امضم واال ،مة بني املتعارضاتئالاحلاذقة على امل
دد ثابات بهصاوله مان    جا ينتظر منه إعطاا اجلديد املبتكر طاملاا أن اإلساالم عنصار مت   

وطاملااا أن العناصاار احلضااارية الوافاادة قااد حتااددت طبيعتااها ضاامن أطرهااا        ،نا يااة
لاذلك غا  التوفياق باني      ولايس مان سابي  تبعااً     ،افصلية ومصادرها املساتقلة املتميا ة  

 اجلانبني املتبلورين.
ة قااادرة علااى املواجهااة  يااه اخلاصااية ذاهتااا أصااب ت البيتااات التوفيق ونتيجااة مااذ

ومقلاات خااط الاادفا  املتفاعاا  واملت اارك واملاارن        ،مقبااوالً  ارية غربلااة ورفضاااً  ضاااحل
اما مقلت عنصر العقلية مية يف مواجهة احلضارات افخرو ولل ضارة العربية اإلسال
  اتلاك علاى املادو البعياد      أما نقطة ضعفها فداا ت يف أهناا   ،يف اإلمان اإلسالم 

ت حتات  عا ورمباا وق  ،قدرة مماثلاة علاى الصامود أماام موجاات الغا و اخلاارج  املسالح        
 تاى تاهت     -حناالل يف ظلاه  وبالتاا  اال –سطوته وقبلت باخلضو  لاه والتعااي  معاه    

وتضاطرها عاادة للتصلا  عان تسااحمها       فتسيطر عليها فكرياً ،لنجدهتا القوة السلفية
إىل أن تناادمي العناصاار الساالفية الغازيااة يف البيتااة التوفيقيااة    ،(1)تااوفيق وانفتا هااا ال

تقرار والسلم والتبادل سفتبدأ دورة جديدة من النشا  التوفيق  يف عهود اال ،دنةماملت
 .(2)احلضار 

                                                           
من أمقلة ذلك تعرض بيتة افندلس املت رة لغ و اإلسبان وتعرضاها الجتيااح املارابطني واملو ادين      (1)

افياوب  ثام اململاوا  رداً     -نا ية أخرو. ومقلها بيتة الشاام باني الغا و الصالييب والارد السالجوق        من
 على املغو .

عن الظاهرة اليت سجلها ابان خلادون بشاهن تتاابع دورات الغا و       -جوهراً–ال خترج هذه املال ظة  (2)
ادة بانمط فكار  متشادد    البدو  لبيتاات الت ضار. وإضاافتنا تن صار يف أن املوجاة البدوياة تاهت  عا        
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لاادو  -بشااك  منعاا ل متفاارق–و ظااواهره عااادة نمااأمااا الاانمط الفكاار  القالااث فت 
ويف  ،عرقيااة املناهضااة عامااة لوسااالم العرباا     العناصاار ذات اخلصااائص الدينيااة وال  

 ،نصااهار يف الكاا  اإلسااالم  البيتااات ذات التكااوين احلضااار  املتصاالب الااذ  يااهبى اال  
أو يتمسك  ،أو رافض  أو باطين أو خارج  أو عقالن  مت رر "مت ندق"فيقاومه بفكر 

 صرا ة بداثه الديين السابق وحيوله إىل عنصر مقاومة.
بني ها الا عناصار وأفاراد ذوو ن عاات فكرياة  ارة أو جتاار         وال يعدم أن يكون 

وقااد يتواجااد هاا الا علااى هااام  البيتااات التوفيقيااة املنفت ااة علااى      ،صااوفية متمياا ة
 اجلانب العقالن  املتطرف من تيارها.

جتماعية ذات وقد ارتبط هذا النو  من الفكر بصورة وثيقة باحلراات القورية اال
ضاد   وحتدياداً  ،رضة املسال ة الرئيساية ضاد دولاة اخلالفاة     ومق  املعا ،الطبق  حامللم

 (1)وضد احلكم السين زمن السالجقة وافتراك ،احلكم العرب  زمن السيادة العربية
الدينياة تت اول إىل اارد سياسا  )وهناا      –فسرعان ما اانات الرفضاية الفكرياة    

 اه اماااا  ااد  لل اااالج جتاا فيقضااى علاااى شااصوص هاااذا اال   -يباادأ قمعهااا يف العاااادة(  
وتتعارض  اعتاهم    ،م اما  د  فبن الراوند  والاراز  هأو حيظر تراث ،والسهرورد 

اماا  اد  لل نادقاة وامل داياة      ،السياسية ملال قة الدولة  تى تتم تصفيتهم -الدينية
  .أو إىل أن يت صنوا يف مناطق جبلية منع لة ال تطاما يد الدولة ،واحلشاشني مقالً

ويف لاية هذا الناو  مان الفكار     ،(2)املنع لة احلصينةبلية ويبدو دور البيتات اجل
أو املمقا    ،أو اخلارج علاى اإلساالم بفرعياه الساين والشايع  املعتادل       ،املناهق للسنية

                                                                                                                                              
فكاار   -احلضاار  يرافقااه صارا  ديااين –يقضا  علااى التوفيقيااة إىل  اني، وهكااذا فالصاارا  البادو     

 يث مق  التشدد قايم الباداوة ومنطهاا يف الاتفك  واقا  التوفيقياة قايم الت ضار ومراتباها، إىل أن          
ية متفلسافة بلغات درجاات    تكتم  الدورة اجلديدة وهذا يرجح ما ذهبنا إليه من أن التوفيقية ه  سان 

 من الت ضر واالنفتاح الفكر .
انظر حتليالً تارخييااً مان وجهاة نظار ماراساية للعالقاة باني فكار هاذه اجلماعاات وواقعهاا االجتمااع               (1)

)الد ااة  331 – 309العاار  واإلسااالم واخلالفااة العربيااة، ص   ،Belyaevاالقتصاااد  يفأل   .أ بليااابيف  
، يف حتدياده  ،Islam in History،p، 217 – 263ت ليا  اإلقتصااد  الغربا  راجاعأل     العربية( ومان وجهاة نظار ال   

 37العالقة بني البدعة والقورة وانظر د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص
(2) H.P.Sharbi Nationalism and Resolution in the Arab world .p.3   

 38ضداد صوانظر د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  اف
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وإذا اانات   ،وافرياف قاد  صانت السانية    البواد فمذا اانت  ،لفرق غ  إسالمية أيضاً
البيتاات اجلبلياة ها  الايت      فامن  ،املدن وماواطن الت ضا  القاديم قاد أنبتات التوفيقياة      

وهاااذا ماااا يفسااار    ،ساااتقالل علاااى اختالفهاااا  لااات اجلماعاااات الن اعاااة للتفااارد واال  
 املذهبية أو الطائفية للبيتة اجلبلية يف  تمعات الشرق العرب . "اخلصوصية"

الايت مقلات يف    تفاملال ظ أن معظم البيتات اجلبلية تقطناها إىل الياوم اجلماعاا   
 "رفضا  " ،خصوصا  الطاابع   ،اساتقال  الن عاة   دينيااً  فكرياً العصور اإلسالمية منطاً

 مبا هو سائد يف عموم اإلسالم. اإلجتاه قياساً
لت دياد الفاصا  القااطع     وبصورة عامة   يظهر قياس ثابت متفَق عليه إ اعاً

جتااهاد والتهوياا  واإل اااا    ودخلاات عواماا  اال   ،بااني اسااتقامة العقياادة واملااروق عنااها     
بذاته مع الا من( والعارف وظاروف البيتاة ونوعياة العقلياة الساائدة يف         )الظريف املتغ 

 حتديد مواقع افمنا  الفكرية بني سلفية وتوفيقية ورفضية.
حناراف هاو   ساتقامة واال ولعَ  عدم وجود ذلك الفاص  القاطع )الرمس ( باني اال 

ين الااذ  أتاااح نشااوا تيَااار وسااط  مت اارَر عااريق )التوفيقيااة( بااني التيَااارين اآلخاار          
دون أن يتعرض إلدانة فقهية إ اعية صرحية. )با  إن الفقهااا هام الاذين      ،النقيضني

وجدوا أنفسهم يف موقف الادفا  جتااه حتارَر التوفيقياة احلااماة اماا  اد  يف حمناة         
 (1)اإلمام ألد بن  نب  على يد املهمون و  به املعت   العقل 

التوفيقيااة البااارزة يف  وماان منطلااق هااذه الظاااهرة مكاان تفساا  نشااوا اخلاصااية  
وقاادرة هااذه احلضااارة علااى اسااتيعا  ذلااك القاادر الكااب  ماان        ،احلضااارة اإلسااالمية 
امااا أن ذلااك يفساار تااوا  ظهااور  راااات اإلصااالح التااوفيق          ،املاا ثرات احلضااارية 

التجديد  يف تاريخ اإلسالم دون احلاجة إىل نقق اإلساالم بالعلمناة أو بهياة فكارة ال     
 دينية أخرو.
ان الغاا ا  قااد اسااتطا  أن يضااع التوفيقيااة الفلساافية يف  اارو التبااديع     وإذا ااا

فمنه قد دافاع بنفساه عان التوفيقياة العلمياة )يف املنطاق والرياضايات( وعان          ،والتكف 
 .(2)التوفيق بني السنة والتصوف

                                                           
، وانظاار د. افنصااار أل الفكاار العرباا     196 – 161، ص 7، 3ألااد أمااني، ضاا ى اإلسااالم، ج    (1)

 39وصرا  افضداد ص
 40- 39، 23 – 21الغ ا ، املنقذ من الضالل،   اليونسكو، ص  (2)
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الفلساافية ليقاايم حملااها التوفيقيااة   – رو أسااقط التوفيقيااة الدينيااة  فاأو أنااه باا 
)إىل أن نقضاها حمماد عباده     ،(1)اليت استمرت  تى العصور احلديقةالصوية  -الدينية

 ."بالعودة إىل املستوو الفلسف  العقالن  للتوفيقية
ومماااا يااا د  إىل التااادخ  باااني افمناااا  القالثاااة ااااون التوفيقياااة حبكااام موقعهاااا  

 يااث ينشااه لاادينا توفيقيااون بن عااة   ،إىل الساالفية جنااذا   يناااًالوسااط  معَرضااة لال
مان    تقاد  ،وميالة تارة أخرو للنقيق اآلخر  يث ،(2)فشاعرة واملاتريدية(سلفية )اا

ماان دائاارة    ،امااا  ااد  للسرخساا  واباان الراونااد  جروجهمااا      ،"البدعااة وال ندقااة "
أو امااا هااو وضااع الفتااات يف   ،(4)أو امااا خيَاا  للغاا ا  أنااه وقااع للفالساافة   ،(3)عتاا الاال

 وجها منه.تهرج ها بني البقاا يف  ظ ة اإلسالم أو خر
وإذا اانت أ كام الغ ا  ضد الفلسفة   تص  قط إىل مستوو العقيادة الدينياة   

فاامن اجتاااه  -يف املسااتقب  و  تقطااع الطريااق علااى إ ياااا اإلسااالم توفيقياااً –القاطعااة 
التاااريخ اإلسااالم  حنااو احملافظااة والتشاادد يف ظااروف الغاا وين الصاالييب واملغااو  ثاام  

وأن تت ول فيماا بعاد    ،الغ ا  أن تنتصر "أصولية"مكن  هو الذ  -السيطرة العقمانية
بن تيمية الذ  أوص   راة التطه  امن سنية شبه توفيقية إىل سنية خالصة على يد 

 .(5)الديين إىل مداها افبعد
بصافة أساساية       ينا  ،وبعبارة أخرو فمن هذا املوقف املباين لالجتااه العقالنا   

اماا هاو باني مان خاط       ،الم  يف  الاة تفت اه الطاوع    من الطبيعة الذاتية للفكر اإلس
ولكنه جنم عن حتول يف سا  التااريخ و رااة اجملتماع اقَا  يف       ،س ه يف قرونه افوىل

سيطرة عناصر متبدَية حماربة ذات  ظ ضتي  من الت ضار )االساالجقة وافتاراك(    
واملغاول( مان   واندفا  قو  شبيهة ما يف مستواها احلضار  )االصليبيني  ،يف الداخ 

                                                           
 )الد ة العربية( 36هاملتون جب، دراسات يف  ضارة اإلسالم، ص (1)
 91 - 70، ص 3، 4م، جألد أمني، ظهر اإلسال (2)
 136ماجد فصر  ص  (3)
 21 - 19املنقذ من الضاللأل ص (4)
–وجادير باملال ظاة أن ابان تيمياة   يكتاف باد ق الفلسافة        – 435 – 432ماجد فصار أل ص   (5)

وإمنا بل  يف حمافظته مها ة علم حمايد اعلم املنطق، اماا بلا  مان نا ياة أخارو       -اما فع  الغ ا 
  د تكف  فرقة سنية اافشاعرة. -كالماراهيته لعلم ال–
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وبقاااا  ،وهااذا مااا أدو يف النهايااة إىل القضاااا علااى التيااار التااوفيق  افوسااط    ،اخلااارج
 التيارين املتطرفني.

سااتقنااات والتااداخالت مكاان تبساايطها وردهااا إىل التعماايم   هااذه التنويعااات واال
اجملم  التا  ومكان القاول إن احلضاارة العربياة اإلساالمية يتجاذهباا مظهارانأل فها          

يف إطاار  –تتفاعا  بداخلاها    ،و يف بعق عصورها  ضارة مقلقة اجلوانب والتياراتتبد
ثالثااة أمنااا  ماان الفكاار هاا  الساالفية والتوفيقيااة        -ماان التااوازن والتسااامح النساايب   

رتكاااز والتااوازن بااني التيااارين  والرفضااية. ويقااوم فيهااا الاانمط افوسااط باادور حمااور اال 
بدو يف عصور أخرو  ضاارة ثنائياة الطاابع    ولكنها ت ،النقيضني ويعطيها طابعها العام

وتتصذ يف هاذه   ،سلف  ورفض  ،تنقسم بشك   د  إىل تيارين متناقضني متصارعني
إىل أن تساود الطارفني روح اجلماود فتصابح  ضاارة       داحلالة صفة احملافظاة والتشاد  

القاادرة علااى  ةضااتيل ،شاابه أ ديااة ال ينبعااث منااها غاا  صااوت وا ااد شااديد احملافظااة  
 .اان أم رفضياً والتفاع  والتطور سنياً االستيعا 

ف ضاورها يف احلالاة    ،ويف احلالتني تكون التوفيقية ه  العالمة الفارقة املميا ة 
وغياهباا يف احلالاة القانياة يا د       ،افوىل يعط  احلضارة العربية طابعهاا املنفاتح املارن   

 إىل سيادة الن عة احملافظة املتصلبة.
إىل قااانون عااام ماارتبط بااالتطور   مكاان رده أيضاااًوهااذا التجاااذ  بااني احلااالتني  

 .االقتصاد  يف الدولة اإلسالمية -التارخي  للتكوين االجتماع 
بادور   قتصاادياً ااي ت احلضاارة العربياة    ،فف  القرون افوىل من تاريخ اإلسالم

وتطاورت زراعتاها    ،وغرباً نشيط و يو  بني أقاليم العا  شرقاً ،حبر  وبر  ،جتار 
تها وأسااااطيلها وطرقهاااا وثغورهاااا لتلبياااة ا تياجاااات هاااذا الااادور التجاااار       وصاااناع
 .(1)الواسع

قتصادية عاملية قامت هبا الدولة اإلساالمية بعاد   اومق  هذا النشا  أبرز وظيفة 
قبيلااة عريقااة يف تراثهااا التجااار     تو ياادها بفعاا  الفااتح العرباا  الااذ  قادتااه أصااالً     

 ،خاصااً  امالت والعقاود التجارياة اهتمامااً   ويف ظ َ تشاريع دياين أعطاى للمعا     ،)قري (
                                                           

 – 25يفأل دراسات إسالمية، بهشراف نقوال زياادة ص  "السيادة اإلسالمية"،  A.R.lewisأ. ر لويس  (1)
 وهو فص  يعرض لنمو التجارة اإلسالمية وعالقتها بالفتو ات الب رية – 84

 48د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد من 
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وبرزت من  ،ويف إطار ثقافة نامية سادها تقدير القيم التجارية وا دام العم  التجار 
 (1)خالما شصصية التاجر باعتبارها النموذج االجتماع  افمق 

الذ  زامن ازدهاره فدة سايادة العنصارين    ،هذا النظام التجار  املنفتح املت رك
مقا  القاعادة    ،ضرينأل العر  والفرس يف العصر افماو  والعصار العبَاسا  افول   املت 
االجتماعياة للنهضاة العقلياة الققافياة الايت بلغات ذروهتاا يف احلرااة املعت لياة           -املادية

املعااربة عاان عامليااة   "يديولوجيااةاإل"بوجااه ماان الوجااوه  ،التوفيقيااة الاايت مكاان اعتبارهااا 
ساحمه وديناميتاه وتفاعلاه وآفاقاه احلضاارية اإلنساانية      وت ،النظام التجار  اإلسالم 

 .(2)الر بة
للنشاا  العقلا  )قبا  عهاد القاورة       قتصادية تشجيعاًفالتجارة ه  أاقر النظم اال

زدهااار الصااناعية. ويرتساام علااى اخلريطااة التارخييااة خااط بيااان  تصاااعد  بااني اال      
 .(3)وتت امن الظاهرتان ،التجار  والنهوض العقل 

وتفتَااق  ،لطارق امل ديااة إليهااا اتجااارة ارتياااد للمجاها  واشااف افسااواق و ذلاك أن ال 
 ،للذهن عن منتوجات جديادة وطارق جديادة وا تكااك متواصا  باحلضاارات افخارو       

يقاظ   ووهتيا  ،و راة مستمرة ملتابعاة التطاور ومواجهاة التناافس     ،وتبادل وأخذ وعطاا
 للسفر واإلحبار.

                                                           
(1) B . Lewis، the Arabs in History، 5 th ed . p.p 91 – 92   

 يااث يشاا  إىل افوضااا    145 – 144وانظاار أيضاااً ماان وجهااة االستشااراق الروساا أل بليااابيف، ص   
الطبقية التجارية للجماعة اإلسالمية افوىل، وتشديد التعاليم اجلديادة علاى أماناة املكياال وامليا ان،      

يف –فردات متصلة بلغة التعام  التجار ، افمر الذ  يعكس وتعب ها عن أسلو  اجل اا افخرو  مب
 العالقة بني التجارة وااليديولوجية اجلديدة. -نظره

اانات ن عاة املعت لاة جهاداً لتقاديم عقيادة       "يفسر الداتور عباد اأ العارو  هاذه الظااهرة بقولاهأل       (2)
 اعااات ماان السااكان غاا    جدياادة إىل االمرباطوريااة املوسااعة... تسااتطيع أن تو ااد يف إمااان وا ااد   

متجانسااة.. لااذلك فقااد توجااب ادماااج التقاليااد الققافيااة القالثيااة افاقاار غنااىأل االغريقاا  والعرباا         
والفارساا ، مااع اللجااوا إىل معيااار الو يااد املقيااول ماان اجلميااعأل العقاا  اجملاارد... وذلااك هااو القصااد     

يديولوجياة العربياة املعاصارة،    انظار  العارو ، اال   "العميق فعماال اجلاا ظ، غا  املتاللاة ظاهريااً     
 137، ص"الد ة العربية"
يال ظ مقالً االرتباا  باني مناو العقا  والتجاارة يف تااريخ املادن الفينيقياة، ومادن اإلغرياق واملادن             (3)

 االيطالية مطلع النهضة احلديقة
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 ،عقليااة -قتصااادية الااها إىل مظاااهر معنويااة  اال–وإذا تر نااا هااذه املظاااهر املاديااة   
 ،هو ارتياد واشاف وتفتاق وا تكااك وتباادل وتطاور وتناافس وتايقظ        وجدنا أن العق  أيضاً

أو نظاام زراعا     ،وإنه ينمو مع منو التجارة أاقر مما مع نظام رعاو  يف الباواد  والوا اات   
التوفيقياة العقالنياة   وعلياه ف  ،سكون  خاضع لدورات الطبيعة وقدرها الصارم يف افرياف

جتمااااع  هااا  يف حتليلاااها اال  -باإلضاااافة إىل وظيفتاااها الدينياااة الفلسااافية احلضاااارية  –
 تياجات الذهنياة واملعنوياة النا اة عان طبيعاة النظاام التجاار         قتصاد  استجابة لالاال

 العامل  الذ  أقامته الدولة اإلسالمية يف هذه املنطقة املتوسطة من العا .
 ،عتا ال للادفا  عناه عقليااً    لفلساف  والعقلا  الاذ  جهادت  رااة اال     ا "التو يد"و

الاذ  حتتااج إلياه     "التو ياد "يبدو مان وجاه آخار ذلاك      ،وتهايده وتن يهه فسبا  دينية
نتاجيااة إللقيااام باادورها التجااار  العااامل  ضاامن و اادة      وسياسااياً املنطقااة اقتصااادياً 

يعارب   -مبادأ العادل اإلما    –ية احلارة  اما أن دفا  املعت لة عن اإلرادة اإلنسان ،متكاملة
 املساا ول عاان نشاااطه رحباااً  ،يف وجااه ماان وجوهااه عاان  ريااة الفاارد املسااتق  بمنتاجااه   

 (1)يف اجملتمع التجار  املرتبط بالنشا  الصناع  احلريف احلر. ،وخسارة
زدهاار التجاار  والتاوفيق  العقلا  احلضاار  أصاب ت       ونال ظ إنه يف ذروة هذا اال

م( واملعتصاام 833 – 813يااة الفلساافية الرمسيااة للدولااة )يف عهااد املااهمون )الفكاارة املعت ل
( واانااات املعت لاااة تواجاااه ال نادقاااة بياااد وتكاااافح 847 – 842والواثاااق ) م(842 – 833)

م( ماان 835 – 815مارة مكاف ااة الدولاة لل رااة البابكياة )    غيف  ،احلنبلياة بالياد افخارو   
قتصاادية  للمطالاب اال  اب ااً  ،(2) ياة أخارو  نا ية و راات التمرد العرب  احملافظ مان نا 

 على استمرارية النظام العام وو دته. و فاظاً ،والسياسية اخلاصة بتلك احلراات

                                                           
 - 219 – 217د. طيااب تياا يين، مشاارو  رليااة جدياادة للفكاار العرباا  يف العصاار الوساايط، دمشااق ص    (1)

221 
يف الوقت الذ  أبدو فيه املهمون ميالً سياسياً للعلوية والت اماً فكرياً باملعت لة نراه حياار  الفكار    (2)

الايت قامات يف الشاام، فضااًل عان  رباه الفكرياة ضاد          "السافيانية "احلنبل ، ويتصدو للقاورة العربياة  
 ندقاة(. اا  هاذا يفسار الادور      ال ندقة والسياسة ضد البابكياة )الايت مقلات التجسايد اإلجتمااع  لل     

احليااو  للمعت لااة يف دعاام اخلالفااة )املاان ة( راجااع عرضاااً مااذه التيااارات السياسااية     "االيااديولوج "
 307 - 303والفكرية يف عصر املهمون، يف بلياييفأل 
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واا ق و ادة السالم العاام باالفنت       ،ولكن بت اول طارق التجاارة إىل أمااان أخارو     
ا يف وسيادة العناصر اآلسيوية الرعوية احملاربة و لوم ،الداخلية وامجمات اخلارجية

أخااذ النظااام التجااار  املو ااد املتماسااك يف      ،مرااا  الساايطرة حماا  العاار  والفاارس    
وجتاارل العناصاار البدويااة علااى التقاادم إىل طاارق التجااارة   ،حنااالل مااع جتاا ل الدولااةاال

على افرض ال راعياة وحتويلاها إىل شابه     ،ثم املماليك ،وسيطرة السالجقة ،ومراا ها
 .(1)ةقمنفصلة ومغل -إقطاعيات عسكرية

وتظهاار ردة الغاا ا  ضااد التوفيقيااة العقليااة يف الوقاات الااذ  قااام فيااه النظااام         
السلجوق  بمقصاا العناصر العربياة والفارساية عان السالطة وإ يااا السالفية السانية        

 ،واان آخر عم  قاام باه الغا ا  يف  ياتاه     ،(2)املتشددة وإقامة مدارس جديدة لنشرها
التدريس يف وا دة من تلك املادارس بعاد    ،  الرو –عت اله الفكر  ابعد خروجه من 

 .(3)أن أ َ عليه السالجقة  سب إشارته
ماااع اضااام الل النظاااام التجاااار  ونشاااوا النظاااام      ،هكاااذا تراجعااات التوفيقياااة  

 ،الفارسااية العباسااية املشااداة -وذهااا  عصاار الساايادة العربيااة ،اإلقطاااع  العسااكر 
ة وتطلااب افماار أن حياادد الغاا ا   و صاالت املواجهااة املباشاارة بااني الساالفية والباطنياا  

 .(4)"فيص  التفرقة بني اإلسالم وال ندقة"
من أبرز ما اي  به التااريخ   -وما صا به من تعصب وعنف–وغدا هذا الصرا  

يضاف إىل هذه الظاهرة أن الت د  اخلاارج  املتصلاف    ،اإلسالم  يف قرونه املتهخرة
و   ،ملواجهتااه وعقياادياً سياسااياً اًقااد اسااتدعى  شااد ،)الصااليبية واملغوليااة(  ضااارياً

وحبكاام طبيعتااها املتساااحمة  ،تكاان التوفيقيااة حبكاام بيتاهتااا املفتو ااة واملكشااوفة للغاا و

                                                           
(1) B . Lewis، Arbs in History، p.p 148 - 158 

 .149املصدر ذاتهأل ص  (2)
 .50 – 49املنقذ من الضاللأل ص  (3)
هاذا عنااوان رسااالة مان الرسااائ  اإلرشااادية العامااة الايت ألفهااا الغاا ا  لادعم اإل ياااا السااين ضااد      (4)

الفلسفة والباطنية وملواجهة التعددية املذهبية، وه  منشورة ضامن  موعاة رساائ  الغا ا ، طبعاة      
 .44م. وانظر د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص1907القاهرة، 
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ستجابة مذا الت د  احلرب  هرج ها بني النقيضني بقادرة على االتوتكوينها القنائ  و
 .(1)جتياح والبط وافقدر على اال ،افدنى

لفية لتتااوىل الاارد التااارخي  )أهنااى صااالح الاادين   نفسااح الطريااق أمااام الساا أمااذا 
وفن السااالفية  ققااات  ،الساالطة الفاطمياااة وقماااع الباطنيااة قبااا  مواجهاااة الصااليبية(   

فقاااد بساااطت سااايادهتا يف ميااادان الفكااار    ،االنتصاااار علاااى العااادو يف ميااادان القتاااال  
 .(2)واحلياة

على يد – بالغر   تى عادت التوفيقية إىل الظهور وما إن ا تك اإلسالم  ديقاً
 .(3)واستعادت الققافة العربية أمناطها القالثة وجدليتها املقلقة -حممد عبده ومدرسته

اياف واجاه الفكار العربا  احلاديث الفكار الغربا          ومبعنى أوضاح وأاقار تفصايالً   
 .وايف تعام  معه؟ هذا ما سنعرض له ولكن بعد أن نعرج على السلفية

                                                           
يصف برنارد لويس القوو الداخلية واخلارجية اليت هجمت على نظام الدولة اإلسالمية يف القرن  (1)

، وهااذه احلقيقااة التارخييااة عاماا  هااام ماان عواماا   "الرباباارة"احلاااد  عشاار املاايالد  بههنااا قااوو ماان  
 العقل  الذ  شهده اإلسالم منذ ذلك الوقت. –التدهور احلضار  

B . Lewis، Arabs in History P 145 
 .45د. افنصار أل الفكر العرب  وصرا  افضداد ص  (2)
 .45املرجع السابق ص  (3)
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 الفرع الثاني

 والتاريخ اإلسالمي احلركة السلفية والفكر
 

ماان بنيااة اجملتمعااات اإلسااالمية  واسااعاً هااذه احلراااة الاايت ال تاا ال حتكاام قطاعاااً
 ،ما ه  بنيتاها النفساية والعقلياة    ،اكم ما أو عليهحنماذا  ،فيه تكوينياً وتدخ  عنصراً

وه  ال ت ال هتيمن على ج ا مان عقليتناا؟؟ ماا هاو موقفهاا جتااه        ،ما ه  خصائصها
 اجمللو ؟
فماا هاو هاذا النا و  احلضاار ؟؟ وها  ال        ،هذه افستلة تنصب أمامناا وبقاوة   ا 

ياا ال خيضاااع لرواساااب املاضااا  دون أن يسااتجيب اساااتجابة خالقاااة لااادواع  احليااااة   
 والتطور واملستقب .

إىل  ،لقد خرجت الفتو ات العربياة باالعر  املسالمني مان  تماع شابه اجل يارة       
 الاانظم وتراااب افمنااا  الفكريااة شااهواً     تمعااات ااناات قااد بلغاات يف التقاادم وتعقااد   

أناى وجادها فهاو أ اق      ،احلكماة ضاالة املا من   "حيددهم يف ذلك قوله )ص(أل  ،ملموساً
  ."هبا

و   ،والذ  مي  ها الا الفااحتني أهنام   يادمروا  ضاارات الابالد الايت فت وهاا        
ماا هاو    واستلهموا ،ب  ا دموا علمااها ومفكريها ،يقفوا منها موقف الرفق أو العداا
ثام   ،مما ال يتعارض مع الروح العربية اإلساالمية  ،صا  من قيمها وأصوما وقسماهتا

الاذ  تكاون مان فكار      ،ذلك املا يي احلضاار  اجلدياد    ،مع شعو  هذه البلدان ،صنعوا
واملواريث احلضارية الصاحلة للبالد اليت  ،وروح العروبة املتوثبة ،اإلسالم الشا  النق 

 ي الذ  تبلور يف مراب احلضارة العربية اإلسالمية.وهو امل ي ،فت وها
العربياة اجلديادة .. و  يكان     "الدولة"أقلية دينية يف  "املسلمون"ولعدة قرون ظ  

يف انتشاار اإلساالم باني أبنااا الابالد       -وهم احلكام–ذلك لقلة لاس العر  املسلمني 
وأسااليبها املالئماة لتلاك    فتقاار إىل وساائ  الادعوة    وإمنا اان مرجعاه اال  ،اليت فت وها

فقد اانت احلجي البسايطة اافياة يف الادعوة إىل اإلساالم واجتاذا  القلاو         ،تتاالبي
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 ،ووسط احمليط العرب  اان لوعجاز البالغ  القرآن  سالطان أ  سالطان   ،إىل ر ابة
فقااد تساال وا بفلساافة اليونااان  ،وذلااك أنااه يف اجملتمعااات ذات الفكاار الالهااوت  العريااق

 ن عقائدهم الدينية أمام عقيدة اإلسالمللدفا  ع
وجاد املسالمون أنفساهم يف  اجاة ماساة ملاا هاو         ،يف هذا الواقع اجلديد واملتميا  

 ،والوقااوف عنااد النصااوص واملااهثورات  ،والبالغااة اللفظيااة ،أاقاار ماان احلجااة البساايطة 
ماد  وأدراوا أن نشار اإلساالم باني أبنااا الابالد املت ضارة الايت افتت وهاا ال باد وأن يعت         

 تاااى  ،ويتسااالح مبنطاااق أرساااطو ،ويساااتصدم الفكااار الفلساااف  ،علاااى الربهاااان العقلااا 
وهذا ما يفسار سارعة انتشاار اإلساالم يف تلاك       ،يستطيعوا منازلة خصومهم يف الفكر

الااذ  صاااغ علاام الكااالم     ،الاابالد بعااد أن تبلااور يف الفكاار اإلسااالم  تياااره العقالناا      
ملااذا ااان أعاالم هاذا التياار       سار لناا أيضااً   ويف ،افلسفة لوسالم واملسلمني ،اإلسالم 

العقالن  اإلسالم  هم فرسان الدعوة إىل اإلسالم ونشار عقائاده يف اجملتمعاات ذات    
 املواريث الفكرية ذات الطابع الفلسف ...

 ،ولقاد تهلقات املدرساة العقالنياة اإلساالمية يف القارن القاان  امجار  وماا بعاده          
قنااا  باإل ،وحتولااه ،يف الدولااة العربيااة  ،ااادين ،سااالمبانتشااار اإل واااان تهلقهااا إيااذاناً  

 تدين به أغلبية السكان.من عقيدة لنقلية إىل دين  ،واحلجة والقدوة
والعر  املسلمون نقلوا إىل البالد املفتو ة دينهم اما نقلوا إىل جانب ذلك أمنا  

 سلواهم و ياهتم
إىل الرسااول عليااه   ،ونقصااد هنااا بالاادين العقياادة الاايت مصاادرها الااو   اإلماا    

والاايت تتمقاا  يف أصااوله القالثااةأل افلوهيااة التو يديااة.. واحلسااا       ،الصااالة والسااالم 
ماع   أيضااً  -اماا يعاين الادين    ،واجل اا بعد احلياة الدنيوية.. والعما  الصاا  يف الادنيا   

اليت ه  هني وطريق وسبي  يص  اإلنسان بواسطته للتدين بهصول  ،العقيدةأل الشريعة
 الدين.

فامن بيناهما الكاق  مان      ،"العلاوم العقلياة  "فتلفة عن  "العلوم الشرعية"ا اانت وإذ
الاادين عاان الاادنيا    "فصاا "افماار الااذ  جيعاا  دعااوو     ،الااروابط والعالئااق والصااالت  

ب  وغ  واقعية وال صادقة إذا اان احلديث عن دين اإلسالم بالاذات.. اماا    ،مرفوضة
اااي ..  " .. فهنااك  "الو دة واالحتاد"يرقى إىل  يعين أن ما بينهما ال "املغايرة"أن هذه 
  .."فص .. وال احتاد "وليس يف افمر  "وصالت
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أن ختتلف افذواق واملواقف  سب القرائح والفهوم يف مواجهة  طبيعياً واان أمراً
ختتلااف بااني متفااتح   ،الوافااد ماان  لوبااات الشااعو  الاايت ا تااك هبااا العاار  املساالمون   

ات وبااني ماان ياارو أن اإلسااالم أقااوم قااائم مكتااف بذاتااه  ااع  ومنفااتح علااى هااذه التيااار
 فهوعى

وهذا أمر نابع من طباائع افشاياا واخلصاائص املرااوزة فيهاا وقاد صابغت اافاة         
 افمم والشعو  قاطبة.

وباملنظااار  ،وهااذه الشاارحية ماان العلماااا الاايت اسااكت بافنااا والااذات اإلسااالمية   
 الشرحية عرفت بداثنا بالسلفية.هذه  ،اإلسالم  تنظر به إىل الكون والوجود

يف عدد مان   ،ومصطلح السلفية من املصطل ات اليت حييط مبضموهنا الغموض
 الدوائر الفكرية والسياسية يف واقعنا العرب  واإلسالم .

يف  ،التيااار احملااافظ واجلامااد يف  ياتنااا الفكريااة "الساالفية"فهناااك ماان ياارون يف 
وهنااك مان يارون فيهاا التياار       ،ه اخلصاوص اجلانب الاديين مان هاذه احليااة علاى وجا      

وماان ثاام افاقاار اسااتنارة يف  ااال الفكاار الااديين     ،ماان اخلرافااة والبااد   افاقاار حتاارراً
ذلك أن من الذين ينتسبون إىل  ،  ينشه من الوهم أو الفراغ ،بالذات .. وهذا الغموض

املنادياة  ومناهم مان هام يف الطليعاة      ،حماافظون وجامادون   ،بالفعا   ،)السلفية( من هام 
بالتجديد الديين وضرورة فك إسار العق  من قيود اخلرافة والبد  والتقليد .. اما أن 

يف )علماااا( عصااور االحنطااا   ،الااذ  يدساام خطاااه ،"ساالفه الصااا "منااهم ماان ياارو 
مان   ،أيضااً  ،ومناهم  ،والراااة املظلمة اليت مرت بهمتنا حتت  كم املماليك والعقمانيني

 ، أعااالم عصاار اخللااق واإلباادا  واالزدهااار الااذ  عرفتااه أمتنااا يف "ساالفه الصااا "ياارو 
قباااا  احنطااااا  عصاااار  "املسااااتن ة -العقالنيااااة -القوميااااة"وبلااااورت فيااااه  ضااااارهتا 

 املماليك ...
عنادما ينكار عليهاا القادرة علاى       ،اقوة إنسانية ،من يتنكر للعق  "السلفيني"ومن 

وحيصار القادرة    ،و قبيح وضاار الربهنة واحلكم والتميي  بني ما هو  سن ونافع وما ه
من يعل  مقاام   "السلفيني"على  ني أن من  ،على ذلك يف النصوص واملهثورات و دها

 ، تى ليعتربه أج  القوو اليت مي  اأ هبا اإلنسان وأعظمها ،العق  ويع ز من سلطانه
ن ويف نطاق احلياة الدنيا وماا هباا ما    "عا  الشهادة"ومن ثم من ه استقالل يف  ال 

علاى  اني جيعا  السالطان للنصاوص واملاهثورات يف نطااق         ،ظواهر وعلاوم ومعضاالت  
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وإن اان هو افداة يف فهم ما جاانا  وله  ،الذ    ولن يدرك العق  انهه "عا  الغيب"
 (1)من نصوص ومهثورات ..

وإذا حناان ذهبنااا نلااتمس معنااى هااذا املصااطلح يف القاارآن الكااريم فمننااا جنااد أن     
وما سابق احليااة احلاضارة الايت حيياهاا اإلنساان )فمان جاااه          "املاض "يعين  "السلف"

موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف( )عفا اأ عما سلف( )إن ينتهوا يغفر مم ما قد 
 سلف(

إذ عنادما  ضارت الوفااة رساول      ،وهذا املعنى جنده يف احلديث النبو  الشريف
وإنااك أول أهاا  بااييت   ،قااد  ضاار أجلاا  وال أراه إال  .."قااال البنتااه فاطمااةأل   ،اأ )ص(
 ."ونعم السلف أنا لك  حلوقا ب 

داللاة علاى الفكار الاذ  ااان علياه        ،وقد أخذ هذا اللفظ يتبلور اجهاز مفااهيم  
 أ  قدماا أئمتها وعلمائها ،سلف افمة ،"السلف"

؟ عصاار "العقمااان  -امللااوا   "العصاار  "ساالف"نقصااد هاا  هاام   "ساالف"لكاان أ  
العصااار الاااذ  تهلقااات فياااه   "سااالف"أم  ،اجلماااود يف  ضاااارتنا؟..الرااااااة والتصلاااف و

 عندما اي ت بالفكر املبد  واخلالق؟.. ، ضارتنا
ويرفضاون   ،و تى عصر هنضتنا اان هناك الذين يقفون عناد ظاواهر النصاوص   

يف فقاه النصاوص    "العقا  "على  ومن ثم ال يعتمدون اق اً ،أو مقتصدون فيه ،"التهوي "
 -الاذين قاالوا إن افدلاة أربعاة     -مقا  املعت لاة  –ان هنالاك العقالنياون   اما ا ،واملهثورات

 ب  و كماً ،منها فجعلوا العق  وا داً ،واإل ا  ،والكتا  والسنة ،وليست ثالثةأل العق 
النصوصايني( وباني   "وقفاوا باني    ،.. واان هنالك من هم بني بني،تعرض عليه املهثورات

 (2)من اجتاه اذلك فالسلفيون هم أاقر ،العقالنيني
؟ .. إن مناا مان يريادون العاودة إىل     "السالفية "ولنا أن نتساال يف أ  ميادان تكاون   

فكر السلف وتطبيقاهتم يف أمور الدنيا وتنظيم اجملتمعات.. ومنا من يقاول باسات الة   
لكناهم   ،لتغ  هذه افمور والتطبيقات حبكم  تمية التطور والتغ  يف اجملتمعاات  ،ذلك

ال ختضااع   ،فهنااا ثواباات خالاادة   ،( يف أمااور الاادين وأصااوله وقواعااده   ياارون )الساالفية 
 "الباااد "وفن العاااودة إىل أصاااوما افوىل تعاااين رفاااق  ،يف ال ماااان وال املكاااان ،للتطاااور

                                                           
 37د. عمارةأل الدا  يف ضوا العق  ص (1)
 144د. عمارةأل الدا  يف ضوا العق  ص  (2)
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يف  ،فها  تعاود   ،قبلياًتومسا  مساتن اً  موقفااً  "السلفية"وهنا تكون  ،وال وائد واخلرافات
وهذا النو  من  ،ه غبار البد  واخلرافاتإىل اجلوهر وافص  ا  تنفق عن ،)القوابت(

 يف الدين. "التجديد"هو الذ  نسميه  "السلفية"
فهنا يف إطار ما ال يقب  التطاور وال   ،"سلفية"فك   راات التجديد الديين اانت 

فااالعودة لنصاا  هنااا تعااين الكشااف عاان الطاقااات الكامنااة ااا  تفعاا  فعلااها يف    ،الااتغ 
 (1)بك  ما وراا هذا املصطلح من مضامني .. ،"قبليةتمس" "السلفية"وهنا تكون  ،التقدم

 – 879 –ه 241 – 164واجملمع عليه أن اإلمام أبو عباد اأ ألاد بان  نبا  )    
وهو أقر   ،يف ترا  اإلسالم "أه  احلديث"ورأس مدرسة  ،"السلفية"م( هو إمام 855

 ،"املاتكلمني "و  "قهااالف"قب  أن يعرف عا  اإلسالم  ،عصر الص ابة "قراا"ما يكون  
ماان  "اف كااام"الااذ  اااانوا يهخااذون   "القااراا"أولتااك  ،"الفلساافة واحلكماااا"عاان  فضااالً

يف اساتصراج هاذه اف كاام مان      "للارأ  أو القيااس أو التهويا    "دومنا إدخال  ،النصوص
 (2)تلك النصوص..

مااع  "الساالوك" عصاار الصاا ابة شااامالً   "قااراا"باا  لقااد اااان شاابه اباان  نباا       
-م(1350 – 1292 – اه751 – 691اما يصفه ابن قيم اجلوزية )– .. فهو "رالفك"
والاادنيا  اأتتااه البااد  فنفاهاا  ،وباملاضااني مااا اااان أشاابهه  ،عاان الاادنيا مااا اااان أصااربه " أل

 "فهباها 
اما صااغها رائادها     ،وعقائدها "احلراة السلفية"ملقوالت  وحنن إذا شتنا تكقيفاً

 (3)جدون هذه املقوالت والعقائد حمددة فيما يل فمننا وا ،وإمامها ألد بن  نب 
 وتبعااً  ،لنقااا العقيادة أو شاوهبا    تبعااً  ،*اإلمانأل قول وعم .. وهو ي ياد ويانقص  

 ل يادة العم  الصا  أو نقصانه
 اما تقول املعت لة ،وهو ليس مبصلوق ،*والقرآنأل االم اأ

علاى   ،هباا ونقبتاها لذاتاه   *وصفات اأأل اليت وصف هبا نفسه وأثبتها لذاتاه.. نصافه   
 ."تهوي "أو  "رأ "ال نلجه يف حبقها إىل  ،الن و الذ  وردت عليه يف النصوص واملهثورات

                                                           
 145د. عمارةأل الدا  يف ضوا العق  ص (1)
 239د. عمارةأل الدا  يف ضوا العق  ص  (2)
 240ا  يف ضوا العق  ص د. عمارةألالد (3)
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باا  جيااب أن نفااوض   ،منااه ا*وعااا  الغياابأل ال ينبغاا  أن تااوض يف حبااث شاا   
  قيقة علمه إىل اأ سب انه.

تهوياا  أو دومنااا  ،*ورلياة أهاا  اجلناة أأل عقياادة  ااق جياب أن ياا من هبااا املا من    
 اما وردت هبا ظواهر النصوص. ،اقي 

باا   ،وأخااذ العقائااد بهدلتااه منكاار  ،شااتغال بااه منكاار *وعلاام الكااالمأل منكاار.. واال 
 مهما اان دفاعهم به عن اإلسالم. ،و السة أهله منكر

 *والقضاا والقدرأل ال يكتم  بدوهنما اإلمان..
يف النااار علااى عكااس قااول وال ختلااده  ،*والااذنو  الكبااائر ال جتعاا  املاا من اااافراً

 اخلوارج يف افمرين.. وعلى عكس قول املعت لة يف افمر القان .
 ،باا  جيااب العاادول عاان ذارهااا    ،*وخالفااات الصاا ابةأل ال يصااح اخلااوض فيهااا   

 والوقوف عند حماسنهم وفضائلهم..
 الراشدين يف الفض أل يكون وفق ترتيبهم يف تو  اخلالفة. فاا*وترتيب اخلل

ملاا   ،والقاورة علياه منكار    ،فاساقاً  مر واجبةأل  تى ولو اان فااجراً *وطاعة و  اف
 جتلبه من افخطار واملضار وتعطله من مصا  الناس يف  ياهتم اليومية..

 ديها ومنارسها على الن و الاذ  جااات باه    نواجلهادأل  ،واملعامالت ،*والفرائق
 النصوص يف القرآن والسنة..

فقاد   ،القارآن اا  ال خياتلط  احلاديث بآياتاه     واما هنى الرسول عن اتابة ما عدا 
 (1)جبمع احلديث واملهثورات هنى ألد بن  نب  عن االشتغال بتهليف الكتب مكتفياً

احلارام  "تضاييق دائارة    ،لل راة السلفية "املنهي النصوص "بيد أن من اجيابيات 
وذلاك   ،بقصرها علاى افماور الدينياة الايت وردت فيهاا النصاوص واملاهثورات        "واحلالل

با  والشاهوات    ،"القيااس "و  "الارأ  "متصاذين   ،على عكس الذين توسعوا يف هذا الباا  
إىل ماا   "احلا  واحلرماة  "عنادما مادوا نطااق     ،وسائ  إل اراج النااس والتضاييق علايهم    

 ،على  لها أو  رمتها والسالفيون ميا ون   ،سب انه ،وراا أمور الدين اليت نص الشار 
 ،القائم يف النصوص ،ف كم اأ ورسوله ،اأ ورسوله بني  كم البشر وبني  كم ،هنا

أما ماا عادا    ،الدينية "احل  واحلرمة والواجب والكراهة والند "هو الذ  يندرج حتت 
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الناافع  "فمهناا تادخ  يف باا      ،يف افمور الايت   يارد فيهاا ناص     ،ذلك من أ كام البشر
.. ومن أدخلها يف نطاق "حيسنحيسن وما ال "وما  "ما ينبغ  وما ال ينبغ "و  ،"والضار

 (1)فقد أدعى لنفسه سلطان اأ .. "احلالل واحلرام"
م(أل إنه 1350 – 1292 –ه 751 – 691يقول اإلمام السلف  ابن قيم اجلوزية )

ال جيوز للمفيت أن يشهد على اأ ورسوله بهنه أ   اذا أو  رماه أو أوجباه أو ارهاه    "
نص اأ ورسوله على إبا ته أو حترمه أو إجياباه   إال ملا يعلم أن افمر فيه اذلك مما

أما ما وجاد يف اتاباه الاذ  تلقااه عمان قلاده فلايس لاه أن يشاهد علاى اأ            ،أو اراهته
 وال علم له حبكم اأ ورسوله. ،ويغر الناس بذلك ،ورسوله به

أو  ارم اأ   ،ام أن يقاولأل أ ا  اأ ااذا   دقال غ  وا د مان السالفأل لي اذر أ ا    
مان   ،و  أ رماه .. وثبات يف صا يح مسالم     ،  أ ا  ااذا   ،يقاول اأ لاهأل ااذبت   ف ،اذا

فسااهلوك أن  وإذا  اصاارت  صااناً"أن رسااول اأ قااالأل  ، ااديث برياادة باان احلصاايب 
فمنااك ال تاادر   ،فااال تناا مم علااى  كاام اأ ورسااوله  ،تناا مم علااى  كاام اأ ورسااوله 
.. فتهماا  "و كاام أصاا ابك ولكاان أناا مم علااى  كمااك  ،أتصاايب  كاام اأ فاايهم أم ال

وهناى أن يسامى  كام اجملتهادين  كام       ،ايف فرق بني  كم اأ و كام افما  اجملتهاد   
 كم به فقاالأل هاذا    ملا اتب الكاتب بني يد  عمر بن احلطا   كماً ألاأ .. ومن هذا

ولكن ق أل هذا ما أرو أم  امل منني  ،فقالأل ال تق  هكذا ،ما أرو اأ أم  امل منني عمر
يقاولأل   يكان مان أمار النااس وال مان        بن اخلطاا  .. وقاال ابان وهابأل مسعات مالكااً      

 ،وهاذا  ارام   ،أل هاذا  االل  ااقتادو باه يقاول يف شا      مضى من سلفنا وال أدرات أ داً
فينبغا    ونارو هاذا  ساناً    ،وإمنا اانوا يقولونأل يكره اذا ،وما اانوا جيدئون على ذلك

 وال  رام.. ،لوال نرو هذا.. وال يقولونأل  ال ،هذا
 أما مسعت قول اأ تعلىأل ) قا  أرأياتم ماا أنا ل اأ لكام مان رزق فجعلاتم مناه  راماًا         

واحلارامأل ماا    ،أم على اأ تفدون؟( احلاللأل ما أ لاه اأ ورساوله   ،ق أل اأ أذن لكم ،و الالً
 – 1263 –ه 728 – 661ابااان تيمياااة )  - رماااه اأ ورساااوله.. مسعااات شااايخ اإلساااالم    

 .م(1328
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فجارت  كوماة  كام فيهاا أ ادهم       ،فيه القضااة وغ هام   يقولأل  ضرت  لساً
فقلت لهأل ما هذه احلكومة؟ فقالأل هذا  -م(775 – 728 –ه 158 – 110بقول زفر )
الذ   كم باه وألا م باه افماة؟  قا أل       ،فقلت لهأل صار قول زفر هو  كم اأ ، كم اأ

 "وال تق أل هذا  كم اأ  ،هذا  كم زفر
فيقولأل  ،ابن تيمية هذا املوقف السلف  الذ  يقتصد يف الت لي  والت ريمويقل  

إن افص  يف هذا إنه ال حيرم على الناس من املعادالت اليت يت اجون إليها إال ماا دل  "
اما ال يشر  مم من العباادات إال ماا دل الكتاا  والسانة      ،الكتا  والسنة على حترمه

واحلرام ماا  رماه اأ... واملصاالفون لاذلك قاد       ،إذا الدين ما شرعه اأ ،على شرعه
 "شراوا باأ ما   ين ل به سلطان أ

عنادما   ،وحنن إذا قارنا هذا املوقاف السالف  يرفاع الكاق  مان احلارج عان النااس        
 .(1)"احلالل واحلرام"من ميدان  يدك ما   يرد فيه نص بعيداً

إمااام أهاا  الساانة علااى "ن  نباا  هااو بااهن اإلمااام ألااد باا ونعااود لن اااد مااا قلناااه سااابقاً 
  سب قول ابن القيم. "هم أتباعه إىل يوم القيامة ،بعده ،وإن أئمة احلديث والسنة اإلطالق

وذلااك يف مواجهااة منااهي   ،"النصوصاا "ولقااد صاااغ اباان  نباا  للساالفية منااهجها   
ن وبل  م ،على النصوص واملهثورات الذ  جيع  العق   ااماً ،"العقل "متكلم  املعت لة 

 ،بالرأ  والعقا  والقيااس   ،لت امه بالنصوص واملهثورات إىل احلد الذ  جعله ال يرجحا
فكااان يفاايت باااحلكمني  ،مااهثورة علااى أخاارو عناادما تتعاادد وتتعااارض يف افماار الوا ااد 

فااامن "فن لدياااه مهثورتاااان فتلفتاااان يف املوضاااو  .. وبعباااارة ابااان القااايمأل    ،املصاااتلفني
أما أراان هذا  " جاا عن ابن  نب  يف املسهلة روايتان الص ابة إذا اختلفوا على قولني
 يذارها ابن القيم هبذا الدتيبأل ،فه   سة ،املنهي النصوص  إذا وأصوله

و  يلتفت إىل ما خالفه وال  ،*افص  افولأل النصوصأل فمذا وجد النص أفتى به
 من اان... اائناً همن خالف

ال يعرف لاه   ،نه إذا وجد لبعضهم فتوو*افص  القان أل ما أفتى به الص ابةأل فم
 ...وال قياساً وال رأياً   يعدها إىل غ ها.. و  يقدم عليها عمالً ،فالف منهم فيها
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وامم مااا اااان أقرهبااا إىل   ثأل إذا اختلااف الصاا ابةأل ختاا  ماان أ اا   *افصاا  القالاا 
 كااى  فاامن   يتابني لاه موافقاة أ اد افقاوال      ،و  خيارج عان أقاوامم    ،الكتاا  والسانة  
 .و  جي م بقول ،اخلالف فيها

*افص  الرابعأل افخذ باملرسا  واحلاديث الضاعيفأل إذا   يكان يف الباا  شا ا       
 على القياس.. -)أ  احلديث الضعيف(–يدفعه. وهو الذ  رج ه 

وال قول  ،*افص  اخلامسأل القياس للضرورةأل فمذا   يكن عنده يف املسهلة نص
فاسااتعمله  ،عاادل إىل القياااس  ،ثاار مرساا  أو ضااعيف وال أ ،أو وا ااد منااهم  ،الصاا ابة
  ."للضرورة..

وقبا  اا     أوالً ،وها  تادور وتعتماد    ،هذه ها  افصاول اخلمساة ملناهي ابان  نبا       
 ،ونقف عند هذه النصوص واملهثورات ،على النصوص واملهثورات ب  وأخ اً ،آخر اش 

 تاى يف تارجيح ناص     ،عان العقالنياة والتهويا     فضالً ،وتنكر استصدام الرأ  والقياس
 .(1)على آخر من هذه النصوص

واما يقول ابان القايم يف    ،"اإلمام" أل"النص"لقد اان اإلمام ألد بن  نب  يسمى 
اان شديد الكراهة واملناع لوفتااا مبساهلة لايس     "تعقيبه على أصول منهجه هذاأل فمنه 

لاك فيهاا   ولقاد قاال لابعق أصا ابهأل إيااك أن تاتكلم يف مساهلة         ،فيها آثر عن السالف 
مسعاات أباا  يقااول احلااديث    ".. وياارو  عنااه أبنااه عبااد اأ فيقااولأل    "نااص"أ   "إمااام"

عان الرجا  يكاون ببلاد ال     "وعندما ساهله أبناه عباد اأ     ،"الضعيف أ ب إ  من الرأ 
وأصا ا  رأ .. فمان    ،ال يعارف صا ي ه مان ساقيمه     ،جيد فيه إالأل أص ا   اديث 

ضااعيف  ،وال يسااهل أصاا ا  الاارأ   ،ثييسااتفيت ويسااهل؟ قااالأل يسااهل أصاا ا  احلااد  
 ."احلديث أقوو من الرأ  

إذا  "االجتاهاد "أو  "للارأ  "ويف الواقع يكاد يتفق علماا اإلساالم علاى أناه ال  اال     
الايت   ،يف هاذه النصاوص   -فيماا عادا السالفية   –لكنهم يشادطون   ،ما وجدت النصوص

 ،"قطعياااة القباااوت قطعياااة الداللاااة و"أن تكاااون  ،"االجتاااهاد"و  "الااارأ "مناااع وجودهاااا 
وال  ،"متاواترة "أن تكاون   "عتقادياة إ"وافاقرون يشدطون يف النصوص الدالة على أمور  

 به اديث اآل اد.. "العقائد"ل ام يف يرون اإل
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فامن غا  الساالفية ال    "قطعياة القبااوت  ،قطعيااة الداللاة "أماا إذا   تكان النصاوص    
أماا علمااا السالفية     ،معهاا  "الجتاهاد ا"أو  ،فيها "الرأ "من إعمال   يرون وجودها مانعاً

وذلااك بصاارف  ،فيهااا "الاارأ "ماان إعمااال  فاا ون يف وجااود النصااوص واملااهثورات مانعاااً
فاإلمااام ألااد باان  نباا  أفتااى بوجااو   ،"وقطعيااة ثبوهتااا ،قطعيااة داللتااها"النظاار عاان 

امااا أفتااى باااحلكمني   ،هعنااد وجااود "الاارأ "واالمتنااا  عاان  ،التاا ام احلااديث الضااعيف 
 "الرأ "وذلك دون إعمال  ،فني يف افمر الوا د عند وجود نصني متعارضني فيهاملصتل

 .يف املوازنة بينهما والدجيح ف دمها على اآلخر
فم مد بان ألاد بان     ،والروايات يف هذا البا  عن إمام السلفية ابن  نب  اق ة

 يقبات  يقاولأل ال  -؟"الارأ  "وقد ست  عن –مسعت ألد بن  نب  "واص  املقر  يقولأل 
 .."عليكم بالقرآن واحلديث واآلثار ،من الرأ  اش 

وبعاد أن يعارض افمار     ،يف افمر يعارض لونساان   أما عندما ال يوجد نص أصالً
فامن   فاال جيادون فيهاا نصااً     ،قضايتهم أثم مهثورات الص ابة و ،ثم السنة ،على الكتا 

هاام ماان التيااارات هنااا جيااوز... وهااذا مااوطن اتفاااق بااني الساالفية وغ   "بااالرأ "افخااذ 
 .(1)الفكرية اإلسالمية..

 ،"النصاوص واملااهثورات "ماان  "الارأ  "لكان علمااا الساالفية يعاودون فيقدبااون هباذا     
رأ  "أ   ،املاارو  عاان الااذين شاااهدوا التن ياا    ،"الاارأ "وذلااك عناادما يقاادمون مرتبااة   

هام  الارأ  الاذ  تواطاهت علياه افماة خلف     "ثام   ،"الرأ  املفسر للنصاوص "ثم  ،"الص ابة
فيقااررون أن هااذا  أيضاااً ،ثاام يعااودون ،علااى غاا ه "الاارأ "يقاادمون ذلااك  ،"عاان ساالفهم

وأناه غا  ملا م     ،"الظان "ال يفياد أاقار مان     ،وهباذه الشارو    ،يف هاذه احلااالت   ،"الرأ "
عان   "الارأ  "الصا ابة خيرجاون   "فمن  ،وبعبارة ابن قيم اجلوزية ،ب  ومذموم ،لتخرين

ومان أضاطر مناهم إلياه أخارب أناه        ،وينهون عن الفتيا باه  ،رون منهذويذمونه وحي ،العلم
وأنه جيوز أن يكون منه ومن الشايطان  وأن اأ ورساوله    ،وأنه ليس على ثقة منه ،ظن

مان غا  لا وم التباعاه والعما        ،به عند الضرورة خذوأن غايته أن يسوغ اف ،بر ا منه
 ."به 
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لااه املعت لااة يف هااذا واخلالصااة اااان الساالفيون يف ذلااك طاارف النقاايق الااذ  مق  
اااان  ،املياادان.. فعلااى  ااني اااان املعت لااة هاام فرسااان العقالنيااة يف تراثنااا اإلسااالم       

 .(1)السلفيون هم افعالم الذين حتصنوا بالنصوص واملهثورات
 ،عدها غ هم من القياسي ،فهم يقبلون جوانب ،"القياس"أما موقف السلفية من 

يف ذات الوقات ناراهم حياددون ملاا قبلاوه مناه       و ،لكنهم هم خيرجوهنا من إطار القياس
يف  "الارأ  "تضيق من نطاقه إىل  د ااب .. ثام هام ينظارون إلياه نظارهتم إىل        شروطاً

  ضرة النصوص.
شريطة أن يكاون التماثا     ،قبلوه "رد الش ا إىل نظ ه"أل "بالقياس"فمذا اان املراد 

–وإن   يعاادوها  ،ىل أصااوماوماان ااا  الوجااوه.. امااا يقبلااون رد الفاارو  إ بينااهما تاماااً
 ،املعنى املساتنبط مان الانص   "أل "بالقياس".. أما إذا املراد ،"بالرأ " قوالً -لغ هم خالفاً

وهذا الذ   ،فهو عند السلفية غ  مقبول ،"لتعدية احلكم من املنصوص عليه إىل غ ه
سااالمية   يقبلااوه هااو املياادان افساساا  وافوسااع للقياااس عنااد التيااارات الفكريااة اإل   

 افخرو 
 ،فهام  ،"مناهجهم النصوصا   "هاو اآلخار آثار مان آثاار       "القيااس "وهذا املوقف مان  

 ،قد رأوا أن النصاوص واملاهثورات قاد أ اطات حبكام  ياع احلاواد         ،مذا املنهي تبعاً
امااا أنااه ال  اجااة  ،"للقياااس"وماان ثاام فااال  اجااة  ،املاضاا  منااها واحلاضاار واملسااتقب 

فااال مكااان لغاا ه معااه يف عمليااة   ،وهااو عناادهم موجااود–د فن الاانص إذا و اا ،"للاارأ "
 .(2)استصراج اف كام

ولقد عرض ابن قيم اجلوزية ملوقف الفرق اإلسالمية من إ الة النصوص حبكام  
ينكار أوماا إ اطاة النصاوص      ،فذار أهنا تنقسم إىل معساكرات ثاال    ، يع احلواد 
 ب  وال بعشر معشارها... ،به كام احلواد 
والقااان  يقااول باابطالن    ،تفااوق احلاجااة للنصااوص   "للقياااس"حلاجااة وماان ثاام فا 

وها الا ينكارون وجاود احلكماة      ،خفيااً  أم جليااً  ساواا أااان قياسااً    ،وحترماه  "القياس"
فقااد نفااوا احلكمااة والعلااة  -وهاام افشااعرية–أمااا املعسااكر القالااث  ،والعلااة يف التشااريع

 والسببية ومع ذلك أقروا بالقياس.
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 ،متميا اً  يقارر أن للسالفية ماذهباً    ،القايم آراا هاذه التياارات    وبعد أن يعرض ابان 
 "بالقيااس "فهم ي منون بم اطاة النصاوص به كاام  ياع احلاواد  وماع ذلاك يقولاون         

 ،باني املقاايس واملقايس عليااه   هاو الاذ  يكااون الشابه فيااه تامااً     "الصاا يح"لكان القيااس   
ا داللتاه علاى العاا     عندما ختفى داللة النص على العاا .. فاالنص موجاود لكان خفاا     

 ،واتض ت موافقة القياس له اان ص ي اً ،فمذا فهم النص ،يبيح له استصدام القياس
 .(1)فن املعول عليه هنا هو النص...

... إن "ولقاااد صااااغ ابااان القااايم هاااذا املوقاااف السااالف  يف عباراتاااه الااايت تقاااولأل    
با    ،أ  وال قيااس و  حيلنا اأ وال رسوله على ر ،النصوص حميطة به كام احلواد 

والقياااس الصاا يحأل  ااق مطااابق  ،والنصااوص اافيااة وافيااة هبااا ،قااد بااني اف كااام الااها
 ،أوال تبلاا  العااا  ،وقااد ختفااى داللااة الاانص ،فهمااا دلاايالن للكتااا  واملياا ان ،للنصااوص

وقاد يظهار    ،صا ي اً  للانص فيكاون قياسااً    ثام قاد يظهار موافقااً     ،فيعدل إىل القيااس 
... إن الشريعة   حتوجنا إىل قياس قاط وإن فيهاا غنياة عان     اًله فيكون فاسد فالفاً

  "ولكن ذلك مشرو  بفهم ي تيه اأ عبده فيها. ،ا  رأ  وقياس وسياسة واست سان
الاذ  هاوأل صارف اللفاظ عان معنااه الظااهر إىل         – "التهويا  "والسلفية يرفضاون  

و وماا   ،ر افدياان ب  لقد ذهبوا إىل أن )التهويا ( هاو الاذ  أفساد ساائ      ،معنى يت مله
 عن االستقامة والسداد ..

فهنااا أمااور ذاتيااة ختتلااف باااختالف   ،"وجاادهم"الصااوفية و  "ذوق"اااذلك رفضااوا 
 "شااريعة"واسااتنكروا تقساايم الصااوفية افمااور إىل     ،أهااواا صااا بها ومااا حيبااه يهااواه   

غاا  املقيااد بااامر الشااار    ،جعلااوا ساابيلها الرياضااة والساالوك  ،ماام " قيقااة"و ،لغ هاام
 ."بالذوق والوجد"ااتفاا  ،وهنيه

  تشااهد عليهااا   " قااائق عقليااة "اااذلك رفضاات الساالفية مااا يسااميه املتكلمااون    
 ،فلم ينكاروه  ،للموقف من العق  -وهم يناقشون هذه القضية –السمعيات.. وعرضوا 

فن الساامعيات قااد حتاادثت عنااه )وقااالوا لااو انااا نساامع أو نعقاا  مااا انااا يف أصاا ا       
ومن حناا حناوهم مان     نوياما تصوره الفالسفة اليونان "العق "نكروا ولكنهم أ ،السع (

                                                           
 208املرجع السابق ص  (1)
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بنفسه وقالوا إنه ال  قائماً فرفضوا أن يكون العق  جوهراً ،(1)علماا اإلسالم وفالسفته
 يعدو أن يكون الغري ة اليت جعلها اأ يف اإلنسان ليعق  هبا.

فمن من فارق اإلساالم    ،وعالقة افسبا  باملسببات ،"السببية"أما يف املوقف من 
هااو اأ  ،ويرجعااون ااا  املسااببات إىل ساابب وا ااد   ،ماان ينكاار السااببية علااى اإلطااالق  

عالقة تاالزم ودوام   ،سب انه... ومنها من ي من بالسببية وبعالقة افسبا  باملسببات
ثام   ،"الطبعائياة واملنجماون والدهرياة   "ال ختلف فيها.. والسلفية يطلقاون علاى ها الاأل    

وبفعلااها يف  فهاام يعدفااون بافساابا  ،بااني هاذين الفااريقني  ثالقاااً م موقفاااًيقولاون إن ماا 
وهاذا   ،فن السبب حيتاج إىل سبب آخر ،لكنها ال تستق  هبذا الفع  و دها ،باتباملس

وهااو املااوىل   ،حيتاااج باادوره إىل ساابب يتقدمااه.. وهكااذا  تااى نصاا  إىل الساابب افول    
 .(2)سب انه وتعاىل..

لقديم لل راة السلفية تربز صف ات الفكر السياس  الايت  ويف الدا  السياس  ا
يف هاااذه  ،م( وابااان القااايم1263 – اهااا728 – 661بقيااات لناااا مااان آثاااار ابااان تيمياااة )

الصف ات تنعكس التطورات والتغي ات اليت طرأت علاى واقاع اجملتماع م ذناه باتساا       
 الوسيط.عند أعالم احلراة السلفية يف العصر  "الشر  والشريعة"مضمون مصطلح 

أ  الشر   ،يعينأل الكتا  والسنة "الشر "فف  عصر الو   والبعقة اان مصطلح 
وتطور احلياة واختالف افمااان يطارح    ،لكن احلواد  ال تتناهى ،واانت أ كام ،املن ل

ومنااهم الااوالة  ،افماار الااذ  جعاا  الفقهاااا والعلماااا واجملتهاادين  ،منااها اجلديااد وامل يااد
الشار   "فنشاه إىل جاوار    ،ملا استجد ويستجد من اف دا  اًأ كام "يشرعون"واحلكام 
الشام  الجتهادات اجملتهدين وفقه  ،"ول الشر  املت".. وهذا ،"ول الشر  املت"و  "املن ل

تاارا  افمااة القااانون    "والااذ  مكاان أن نسااميه    ،الفقهاااا وتشااريعات الااوالة واحلكااام  
وإن   تكان لاه    ،"الشاريعة الشار  و "قاد أصابح مماا ينادرج حتات مصاطلح        "والسياس 

ولكنه  ،"الشريعة والشر "فهنا يف  ،جلميع امل منني "الشر  املن ل"قدسية الدين وإل ام 
إذا اساتصدمنا هااذا   ،وليسات دينيااة  ،"طبيعااة مدنياة "ذو  "بنااا قاانون   "مناو يتكاون منااه   
 .(3)املصطلح احلديث
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حتت  "السياس  -انون البناا الق"وابن تيمية وابن القيم يدافعان عن اندراج هذا 
ويقاارران جتاااوز مضاامون هااذا املصااطلح ملااا نااص عليااه     ،"الشااريعة والشاار "مصااطلح 

باا  لفااظ   ،صااار لفااظ )الشاار ( غاا  مطااابق ملعناااه افصاال    "القاارآن واحلااديثأل فلقااد  
 )الشر ( يف هذه افزمنة ثالثة أقسامأل

 تباعه واجب.إو ،*الشر  املن لأل وهو الكتا  والسنة
تباا  أ ادهم   إلأل الذ  هاو  كام احلااام.. أو قاول أئماة الفقاه.. و      و *والشر  املت

 اما هو  ال الشر  املن ل.. ،على  يع افمة ليس واجباً
 "*والشر  املبدلأل الذ  هو افداا على الشريعة وإضافة إليها ما ليس منها..

ولقد اان بعق املعاصرين البن تيمية وابن القايم يقاف هبام اجلماود عناد  ادود       
تارا  افماة   "فساموا   ،يف عصر الو   والبعقاة  "الشريعة"ني اليت اانت ملصطلح املضام

ورفضااوا  "سياسااة"الااذ  منااا اسااتجابة حملاادثات افمااور وتطااورات احلياااةأل   ،"القااانون 
 .. ولقااد أدو تضااييقهم هااذا النطاااق "الشااريعة"حتاات مصااطلح  "السياسااة"إدراج هااذه 
نناون ف ادا  احليااة ومشاكالهتا وفاق      إىل جعا  الاوالة واحلكاام يق    "الشريعة"مضمون 
  .."الشريعة"و  "السياسة"افمر الذ  قطع الصالت بني  ،أهوائهم

 ،بال  العماق يف هاذا املوضاو     عبقرياً لكن أعالم السلفية اختذوا فنفسهم موقفاً
وحتقيااق املصااا  ودفااع املضااار يف    ،إقامااة العاادل  ألفقاارروا أن مقاصااد الشااريعة هاا   

أو جا ا ماان   ،"شار  وشاريعة  "من ااا  ماا حيقاق هاذه املقاصاد فهااو     ومان ثام فا    ،اجملتماع 
 تى ولو   ين ل به الو   و  ينطق به الرساول .. وهكاذا جعلاوا     ،"الشر  والشريعة"

يف  "وشاريعة  شرعاً"وليس ما اان  ،"املصل ة وحتقيق العدل"هوأل  "الشريعة"املعيار يف 
 عصر النبوة والتن ي ..

أصا ا  املناهي    ،املتقادم أن أصا ابه هام السالفيون     وي يد من روعة هذا املوقاف 
 .(1)الذ  مي  بهص ابه عادة إىل احملافظة على املورو  والقديم ،النصوص 

ومن روائع الفكر السياس  البن قيم اجلوزية ما أورده يف اتابيه )أعالم املوقعني( 
 ، ..و)الطرق احلكمية( عند احلديث عن )اختالف العلماا يف العم  بالسياسة(
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 – اها 513 – 431فهو يورد تلك املناظرة اليت دارت باني أبا  الوفااا ابان عقيا  )     
 ،"بالشار  "م( وبني بعق فقهاا الشافعية  ول )السياساة( وعالقتاها   1119 – 1040

 ودارت على هذا الن وأل ،تلك املناظرة اليت بدأها ابن عقي 
 وال خيلو منه إمام.. ،إن العم  بالسياسة هو احل م-
 ياسة إال ما وافق الشر  ..ال س-
السياسةأل ما اان من اففعال حبيث يكون الناس معه أقار  إىل الصاالح وأبعاد    -

ال سياسة إال "وإن   يشرعه الرسول وال ن ل به و  . فمن أردت بقولكأل  ،عن الفساد
وإن أردتأل ماا نطاق باه     ،فصا يح  ،أ    خياالف ماا نطاق باه الشار       ،"ما وافق الشار  

–فقد جرو من اخللفاا الراشدين من القت  واملقا    ،أو تغليط للص ابة فغلط ،الشر 
 "ما ال جي ده عا  بالس ... -)التمقي (

وهاو مان   –الاذ  قارر فياه ابان عقيا        ،وبعد أن يورد ابن القايم ناص هاذا احلاوار    
 تاى وإن   ،"الشر "ال ختالف  "للمصل ة"اليت تستجيب  "السياسة"أن  -أعالم السلفية

.. يعقاب ابان القايم    "شرعاً"ب  إهنا تسمى  ،ا الو   و  يعرفها عصر النبوة  ين ل هب
رأ  ابن عقي .. وهو يف تعقيبه هذا يت د  عن  اود الاذين قصاروا مضامون      م اياً

 "سياساة "وايف دفع هاذا اجلماود الاوالة واحلكاام إىل      ،على ما ن ل به الو   "الشر "
كام  عندما رفق الفقهاا است دا  اف ،ورليعاجلوا هبا حمدثات افم "الشر "ختالف 

الضرورية واملتفقة مع مصل ة افمة يف ذات الوقت... ثم يستطرد فيذار أن الشاريعة  
أن اأ أرسا  رساله وأنا ل    "ذلاك   ،"وقوالب وشكليات طرقاً"وليست  "مقاصد وغايات"

ظهارت   فمذا ،وهو العدل الذ  قامت به السموات وافرض ،اتبه ليقوم الناس بالقسط
فاقم شار  اأ وديناه     ،وأسفر صب ه به  طريق اان ،وقامت أدلة العدل ،أمارات احلق
واأ تعاىل   حيصر طرق العدل وأدلته وأماراتاه يف ناو  وا اد وأبطا       ،ورضاه وأمره

با  باني مبااا شارعه مان الطاارق أن      ،غا ه مان الطارق الاايت ها  أقاوو منااه وأدل وأظهار      
فاه  طرياق اساتصرج هباا احلاق       ،ياام النااس بالقساط   مقصوده إقامة احلاق والعادل وق  

والطاارق أساابا  ووسااائ  ال تااراد   ،ومعرفااة العاادل وجااب احلكاام مبوجبااها ومقتضاااها  
ولكنه نبه مبا شارعه مان الطارق علاى      ،اليت ه  املقاصد ،وإمنا املراد غاياهتا ،لذواهتا

رعية وساابي  مان الطارق املقبتاة لل اق إال وها  شا       ولان جتاد طريقااً    ،أساباهبا وأمقاماا  
با  هاا    ،للداللاة عليهاا.. إننااا ال نقاولأل إن السياسااة العادلاة فالفااة للشاريعة الكاملااة     

 فمذا اانت عادالً  ،وتسميتها سياسة أمر اصطال   ،ج ا من أج ائها وبا  من أبواهبا



273 

وسياسااة  ،فالشااريعة حترمهاا  ،فها  مان الشاار ... إن السياساة نوعااانأل سياساة ظاملاة     
فهاا  ماان الشااريعة.. وهااذا افصاا  ماان أهاام   ،الظااا  الفاااجر ختاارج احلااق ماان ،عادلااة

 "افصول وأنفعها ..
فربطاوا باني العاادل     ،أعالم السلفية تطور الفكر السياس  والقانون  "قنن"هكذا 
جااااعلني هاااذه  ،الشاااريعة "مقاصاااد"واضاااعني أنظاااارهم علاااى   ،"الشاااريعة"مناااه وباااني 

نني واف كااام الاايت توضااع والاايت  هاا  املعيااار ملااا يقباا  مااا ياارفق ماان القااوا   "املقاصااد"
 وضعت ملا استجد بعد عصر التن ي  والبعقة من حمدثات افمور 

اليت ال تد   ،ما تواجهنا القنائية احلادة ويف احلقيقة فف  بعق احلضارات اق اً
 ،ال تقاف  "نظارة ثالقاة  "للموقف الوسط الاذ  يساتصدم التوفياق يف بلاورة معاا         االً

 أو قطب من أقطا  عند طرف من افطراف
أو  "املاادة "ضاد   "الاروح "أو مع  "النق "ضد  "العق "ما اي  افة املي ان مع  فكق اً

علاى  اد    "العقا  والنقا   "الصويف ضاد اا  مان     "الذوق"أو مع  "الدنيا"ضد  "الدين"مع 
إىل العكاس والنقايق وحنان ال نعادم      ،يف هاذه احلضاارات   ،أو قد يكون املي  ،سواا...
يف  ضارتنا العربية اإلسالمية.. لكن مواقف أنصار هاذه   ة احلادة أنصاراًيئمذه القنا

ليست التعب  افدق عن املوقف افصي  واملتمي  حلضارتنا يف  -وأ احلمد-ة  يالقنائ
عن اجلوهر افصي  لعبقرية  ،حبق ،ذلك أن التيارات الفكرية اليت عربت ،هذا املوضو 
جناد لاديها    ،با  العكاس   ،ن هاذا االساتقطا  احلااد   قاد برئات مناهجهاا ما     ،هذه افماة 

بني ما حيسبه آخرون متناقضات وأقطا   -دون أن يلفق–الذ  يوفق  ،املوقف املتوازن
عن التوفيق .. وهذه السمة املمي ة حلضارتنا  فضالً ،ظواهر ال سبي  إىل اجلمع بينها

وساطية  "الابعق   ها  ماا يساميه    -واليت ال ن عم أهنا تنفرد هباا دون اا  احلضاارات   –
وإمنا مبعناىأل املوقاف احلاق باني      -"للوسطية"رج والسوق  اليس باملعنى الد– "اإلسالم
لعجاا  أصاا اهبما عاان الرليااة الشاامولية والشاااملة      ،والصاا يح بااني خطااهين   ،باااطلني

 للجوانب املتعددة واملصتلفة للظواهر اليت يدرسون.
اان ذلك املوقف الذ  وازن واقمرة مذه  اخلاصية اليت نل ظها يف  ضارة أمتنا 
املعرب عن – "علم الكالم"يف  ،بني ما عده آخرون متناقضات متنافرات.. فكانت املوازنة

واانت املوازناة يف   ،"النق "و  "العق "بني  -عبقرية أمتنا واجملسد إلبداعها يف الفلسفة
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 تااى لقااد تاادينت ..اخل..اخل "الاادنيا"و  "الاادين"و  "املااادة"و  "الااروح"تراثهااا اخلااالق بااني 
 (1)اما تفلسف الدين؟ .. -يف  ضارتنا–الفلسفة 

يف فكاار  -حلساان احلااظ –وهااذا املوقااف افصااي  يف  ضااارتنا هااو الااذ  اقاا      
 "التياار املتغار   "عندما   ترفق الدا  اما رفضاه   ،مدرسة التجديد الديين احلديقة

 ،الغازياة يف بالدناا   االمتاداد لل ضاارة   ،بعد الغا وة االساتعمارية احلديقاة    ،الذ  أصبح
اماا  ولتناا جيوشاها     ،والساع  ا  نت اول إىل هاام   ضاار  فوروباا االساتعمارية     

فامن هاذه املدرساة التجديدياة        وشرااهتا إىل هام  يف االقتصاد والنفوذ .. وأيضااً 
هو الذ  أحرته مر لة الداجع احلضاار  واجلماود اماا    –تنغلق على قطا  من تراثنا 

الذين عاشوا بهجساادهم يف العصار    ،أه  امل سسات الداثية التقليدية اان احلال عند
با  لقاد وجادنا هاذه      -على  ني ظلت عقومم وأفتادهتم يف عصار املمالياك     ،احلديث

 املدرسة التجديدية اي  بني لونني من الفكر الداث أل
 -اما سبق ذاره-
ه إىل النظاارة دعااوا يف إ يائاا ،قااد اقاا  يف الااو   وعلومااه الشاارعية  ،دياان -1-

الااايت تااارو ضااارورة نقاااق غباااار الباااد  واخلرافاااات       ،السااالفية العقالنياااة املساااتن ة  
على العق   والعودة يف هذه العلوم معتمداً ،واإلضافات عن علوم الو   والشر  والدين

  تى عندما نكون بمزاا النصوص واملهثورات ،املستن 
دعاوا يف   ،قلياة والتجريبياة  قاد اقلات يف العلاوم الع    ،وما هاو دنياا و ضاارة    -2-

إ يائه وتطويره إىل االنطالق من صف ات الدا  ومقوالتاه وتياراتاه الايت جناد لاديها      
تلااك  ،تبعااث الاا اد والنماااا يف افطااوار اجلديااد مااذه العلااوم مااا يصاالح أن يكااون جااذوراً

افطوار احملكومة با تياجات افمة ومصاحلها يف احلاضر واملستقب .. وماا يصالح أن   
افمر الذ  يبعث  ،جتع  تاريخ افمة احلضار  سلسلة موصولة احللقات كون خيوطاًي

 -بالكربيااا املشارو   -فايعني   ،يف النفوس والعقول والقلاو  إ سااس افصاالة والعراقاة    
هااذه افمااة علااى التصااد  لعظاايم الت ااديات الاايت فرضااها ويفرضااها عليهااا أعاادالها    

 الكق ون.

                                                           
 ار .يراجع يف هذا القبي  رائعة د. حممد جابر افنص (1)
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.. ويف الاادنيا "مساتن يني   –عقالنايني   –سالفيني  "ففا  الادين.. عليناا أن نكااون    
 واحلضارة.. لنكن مستقبليني إىل أبعد احلدود .

ماع جياوش الغا و     ،وبيان ذلك أنه عندما وفادت احلضاارة افوروبياة علاى بالدناا     
تعااددت منااها املواقااف  ،ستشااراق وماادارس التبشاا االسااتعمار  وماان خااالل مناااهي اال

 وردود اففعال.
الاذين رفضاوا االسااتجابة لقايم هاذه احلضاارة الوافادة ومعاي هااا       وااان مان باني    

الااذ  وقااف أهلااه عنااد فكريااة العصااور       ،ذلااك التيااار املغاارق يف احملافظااة واجلمااود    
عصور املماليك والعقمانيني.. ولقد شاا  يف املنااخ الفكار  أن أها       ،الوسطى واملظلمة

 وة الذاتيااة ضااد الغاا  دافعون عاان خصائصااهاهااذا التيااار هاام  فظااة تاارا  افمااة واملاا  
احلضارية اليت تتعرض ما البالد.. لكن أه  احملافظة واجلمود ه الا عنادما أغارهتم   

أقبلاوا علاى  اني اساتمرت      "وسلعها"هذه احلضارة  "بهدوات"احلياة املادية باالستمتا  
 عقومم وقلوهبم غريبة عن جوهر هذه احلضارة وحرات علومها ومعارفها.

يكاان الااذ   اارم عقااول هااذا التيااار ماان التجاادد والتطااور         ويف احلقيقااة.. فلاام 
 ،هو ارتباطه باالدا  احلقيقا  ماذه افماة     ،واالنفتاح املتفاع  على احلضارة افوروبية

ب  لقد اان السبب يف ذلك هو ارتباطه ووالله  ،أو والله خل  ما أبدعه اآلباا وافجداد
 ن جوهر الدا  احلق لنجداد؟ ..ع "الردة"هو أقر  ما يكون إىل  "الفكر"بلون من 

انطلاق علمااا الكاالم     ،ويف عصر هنضة هذه افمة وازدهارها احلضار  ،فقدماً
ومان إعاالا    ،اادين  ،انطلقاوا مان عقالنياة اإلساالم     -وهم فالسافة أمتناا احلقيقياون   –

انطلقااوا ماان هااذا املنطلااق إىل  يااث  ،القارآن الكااريم ملقااام العقاا  وشااهن الااذين يعقلاون  
يونانية أو هندية أو مصرية أو  ،إلنسانية العقالن  يف فتلف جوانبه احلضاريةترا  ا

 ،والتمقا  احلضاار    ،فارسية اانت تلك احلضارات.. و  يكن يف هاذا التفاتح الفكار    
 ،والتعام  من موقف الناد  ،والتفاع  املعريف ما يتناقق مع االنطالق من املوقع املتمي 

  اإلسااالم.. فلقااد ا تضاانوا تاارا  اإلنسااانية   واحلفاااث علااى خصااائص العاار  وتاارا  
دون أن  ،وإباداعاً  وخلقااً  ،وايفااً  امااً  ،وأضافوا إلياه  ،وطوروه ،وأ يوا مواته ،احلضار 

؟ .. وأثبتات جتربتاهم تلاك أناه ال تنااقق باني الاوالا        أو يونانااً  أو هناوداً  يصب وا فرساً
وباااني  ،الصااااحلة للعطاااااافصااايلة والعلمياااة والنافعاااة و ،ملوارياااث افجاااداد احلضاااارية

على فتلف احلضارات.. وهذا الذ  صنعه  ،من موقع املمي  الراشد ،االنفتاح الواع 
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الذ  سلكته فتلف احلضاارات   "القانون"اان هو  ،من أسالفنا العظام ،بناة  ضارتنا
فصانعت باه    ،يف مرا   جتددها وتبلورهاا.. وهاو ماا صانعته أورباا احلديقاة       ،ةالعظيم

و  "غرناطاااة"وإ يائهاااا.. فلقااد ر لااات طالئااع مفكريهاااا فتتلمااذت يف     عصاار هنضااتنا  
وهنلت هذه الطالئاع   ،وغ مها من مراا  اإلشعا  حلضارة العروبة واإلسالم "طليطلة"

 ،من فكر العر  وثقافة املسلمني
فكاان ابان    ،عرفت بواسطته تراثهاا اليوناان    واختذت من فلسفتنا وفكرنا طريقاً

 – 384م( سااااابيلها ملعرفاااااة أرساااااطو )1198 – 1126 – اهااااا595 – 520رشاااااد )
وااناات العقالنيااة العربيااة اإلسااالمية باهبااا إىل ر ااا  عقالنيااة أسااالفها       ،ق.م(322

 اليونان..
مباشارة ودون   ،عاادت  ،ويوم بلغات  رااة النهضاة واإل يااا افوربياة سان الرشاد       

 ،ا احلديقاة فتبلاورت  ضاارهت   ،إىل تراثهاا القاديم ومواريقهاا احلضاارية افوىل     ،وسايط 
رغاام االنفتاااح والتااهثر والتمقاا  الااذ  اختذتااه   ،متمياا ة عاان  ضااارتنا الاايت هنلاات منااها 

 خرجت به من عنصر الظلمات. سبيالً
فهااو قااد أدار  ،"القااانون"لكاان التيااار اجلامااد واحملااافظ عناادنا قااد شااذ عاان هااذا  

 ،هتا الغنياة وأغلق عقله وقلبه دون اجنازا ،ظهره جلوهر هذه احلضارة افوربية الوافدة
 (1) ."سلع وأدوات"على  ني سال لعابه وانفت ت شهيته ملا قدمت لنسواق من 

وجاادنا وجنااد املوقااف املتمياا  الااذ  اختذتااه مدرسااة     ،هكااذا.. علااى هااذا الن ااو 
 ،يف القضااايا الاايت واجهاات مقلااها  ضااارات أخاارو    ،التجديااد الااديين احلديقااة عناادنا  

 ع تلك احلضارات...فاختذت إزااها املواقف املالئمة مع طاب
لت منااه  احنان   إذاً ،يساتطيع  ،وهذا املوقاف املتميا  ملدرساة التجدياد الاديين هاذه      

 أن يقود هذه افمة إىلأل  ،واعني به ومطورين له
 ،مباضيها املشرق ،الذ  نريده مشرقاً ،*هنضة تص  غدها
 ،تكااون االمتااداد املتطااور للعقالنيااة الاايت صاانعها أسااالفنا   ،*وعقالنيااة معاصاارة

 ولعدة قرون . ،واليت أضاات أرجاا افرض منذ قرون
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يكون الصورة العصرية املالئمة حللم اإلنسان العربا  املسالم    ،اجتماعياً *وعدالً
 على امتداد تارخيه الطوي  . ،بالعدل

م سسة على قواعد تراثنا الديين واحلضار ..  ،*وو دة وطنية وقومية راسصة
 (1)وليس أنقاض هذا الدا ؟ ..

والبعاث   ،والتجدد الاذات  هاو سابيلهم    ،قد اانت افصول النقية للدا  منطلقهمل
 (2)واليوم... أليست هذه ه  مواقفنا أمام نفس التسالالت؟ ،احلضار  هو هدفهم

وتراات   ،فالطبيعة الرو ية لغايات افديان ه  اليت  ددت نطااق علاوم الشاريعة   
ماا مكان   "أل فامن  أيضااً  ،خ حممد عبدهللعق   رية النظر فيما عداها.. وبعبارات الشي

 ،ومطالبتهم به جه  بوظيفتهم ،ال يطالب افنبياا ببيانه ،لونسان أن يص  إليه بنفسه
 "وإمهال للمواهب والقوو اليت وهبه اأ إياها ليص  هبا إىل ذلك 

 حبسم قضية تقسيم العلومأل -يف تراثنا–هكذا وض ت 
-ني رابطااة امللااة والعقياادة الدينيااة  باا ماان الناااس ماان يفتعاا  خصااومة وتناقضاااً -

وبااني الرابطااة الوطنيااة والقوميااة .. لكاان  -املتجساادة يف شااعارأل )اجلامعااة اإلسااالمية(
 تارخينا  اف  بالفكر واملمارسة اليت تنف  هذا التناقق وتلك اخلصومة..

وعلى إيقا  مدرسته التجديد الديين سارت احلراات الوطنية احلديقة يف الوطن 
 العرب .
ففاا  هنايااة القاارن التاسااع عشاار ومطلااع القاارن العشاارين اااان الاا عيم الااوطين   *

م( هاو أبارز مان    1908 – 1874 –ه 1326 – 1291املصر  مصطفى ااما  باشاا )  
 "الوطنية"ولقد قال يف  ،م1882بعث الوطنية املصرية بعد ام مة أمام افجنلي  سنة 

 اجلامعااة اإلسااالمية( علماااًومااع ذلااك اااان شااعار ) ،مااا يشاابه الغاا ل وينااافس افشااعار 
الايت ها  أوساع     ،إذ اان التعب  عن الادائرة اإلساالمية   ،من أعالم   به الوطين خفاقاً

من الدائرة الوطنية املصرية.. و  يكن هناك تعاارض باني هااتني الادائرتني حباال مان       
 اف وال..
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وااااذلك   جياااد مصاااطفى اامااا  أ  تنااااقق باااني )اجلامعاااة اإلساااالمية( ودور  
وباااني و ااادة الشاااعب بهدياناااه املتعاااددة  ،الم الرائاااد وافساسااا  يف هنضاااة افماااةاإلسااا

إن افقباا   "وشرائعه املتماي ة.. فقال عن عالقة املواطنة بني قبط مصار ومسالميهاأل   
وقد عشنا معهم القارون الطاوال علاى أ      ،ف رابطةجتمعنا هبم أل ،أخوة لنا يف الوطن

ماارتبط بالوطنيااة والعااادات  ،قبااا  شااعب وا اادوفاااق وأاماا  اتفاااق.. إن املساالمني واف
وال مكاااان التفريااااق بينااااهما ماااادو افبااااد... فمياااااام      ،وافخااااالق وأساااابا  املعاااااش  

فمهنا آفاة   ،وإياام وهوس العداوات الدينية ،فمهنا منشه اخلرا  والدمار ،واالنقسامات
 ."اآلفات 

 رابطة الدين بني رابطة الوطن والقومية وبني ،ولقد وجدت هذه الدعوة اجلامعة
 وجدت صداها يف صفوف افقبا  اما وجدته يف صفوف املسلمني.. ،وامللة

الاذ    ،ووجدنا السياس  املصر  مرقص  نا باشاا يشايد بادور مصاطفى ااما      
لفريااق.. باا   ورساام طريااق الوفاااق والتااآلف.. و  يكاان صااديقاً ،اااون الو اادة الوطنيااة"

تعاااين أن افماااة قاااد منااات ومسااات  جلمياااع الاااوطنيني علاااى الساااواا.. ف ياتااه  صااديقاً 
   "وتغارست أغصاهنا  ول جذ  وا د هو الوطن الع ي 

وبيااان ذلااك إذا أردنااا التماااس مااا  ااد  حلراااة اليقظااة اإلسااالمية احلديقااة يف    
موقعها من احلضارة الغربية واجهتنا الوهابية اليت دعا إليهاا حمماد بان عباد الوهاا       

سنوسية اليت أنشهها حمماد بان عباد    م(.. وال1792 – 1700 – اه1206 – 1115)
م(.. واملهدية الايت قااد ثورهتاا    1859 – 1787 – اه1276 – 1202عل  السنوس  )
تيااااار  وأخاااا اً م(..1885 – 1844 – اهاااا1302- 1260) "املهااااد "حممااااد ألااااد 

 1838 – اها 1315 – 1254ان  )غا ين اففد)اجلامعة اإلسالمية( الذ  قاده  ال ال
تلاك الايت    ،ذلك من تياارات  رااة اليقظاة اإلساالمية احلديقاة      م(... إىل غ 1897 –

 استهدفت هدفني رئيسينيأل
باعتباااره الساابي  إلخااراج افمااة ماان ظلمااات العصااور   ،أومماااأل جتديااد اإلسااالم-

 الوسطى إىل نور العصر احلديث..
وثانيهماأل التسلح بطاقات التجديد والبعث واإل ياا اإلسالم  يف الصرا  ضاد  -
 الستعمارية افوربية احلديقة على ديار العروبة.امجمة ا
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 ،وما اصضت عنه مان اهنياار الدولاة العقمانياة     ،فما اانت احلر  العاملية افوىل
بارزت فااطر    ،واقتسمت أوروبا االستعمارية بالد العر  واملسلمني ،ثم إلغاا اخلالفة

زاملااه وساااعد صاا ب ذلاك و  املاد االسااتعمار  متجسادة يف صااورة اال ااتالل.. وأيضااً   
 تاى يف   ،من مواقع وانتصارات يف عا  الفكار والققافاة   "تيار التغريب"عليه ما  ققه 

إطار احلراة الوطنية املعادية لالساتعمار.. اا  ذلاك أفضاى إىل اساتنفار روح املقاوماة       
الاذ  يتمقا     "املانظم "و  "احل با  "فتبلورت يف صورة ذلك التيار اإلسالم   ،اإلسالمية

 –ه 1368-1324مبصاار الشاايخ  ساان البنااا )     ،الاايت أسسااها   "افخااوان  اعااة "يف 
م( علااى مشااارف ثالثينااات القاارن العشاارين.. والاايت أصااب ت أوسااع        1906-1949

 بعامل  العروبة واإلسالم يف عصرنا احلديث.. تنظيمات اإلصالح اإلسالم  انتشاراً
 لتياراتوحنن إذا شتنا أن نرصد اخلصائص اليت حتد مكان هذه اجلماعة من ا

  (1)وجدنا يف مقدمة هذه اخلصائصأل ،افخرو حلراة اليقظة اإلسالمية احلديقة
  يكاان اإلسااالم  ،ا راااة إصااالح إسااالم  ،أن ) اعااة افخااوان املساالمني(-1-

أولتاك الاذين ظلاوا واقفاني عناد       ،عندها هو إساالم أها  امل سساات الدينياة التقليدياة     
بااا  تقااادمت هاااذه  ،ر املمالياااك والعقماااانينيالااايت أحرهاااا عصااا "احلواشااا "و  "املتاااون"

 اجلماعة فتجاوزت فهم أه  هذه امل سسات لوسالم.
يف فهمهام لوساالم وطار هم احللاول اإلساالمية       ،ولكن )افخوان(   يبلغوا-2-

ما بلغته  رااة )اجلامعاة اإلساالمية( مان عقالنياة وجارأة و سام..         ،ملشكالت العصر
ينصار  فياه      تكان   بااً   "اجلامعاة اإلساالمية  "ن ورمبا اان يف مقدمة أسبا  ذلك أ

 ،وإمنا اانت  راة الصافوة فكرياة يف افسااس    ،"اجلماه "وينهق بناله على  "العامة"
وساالكت لااذلك ساابي   ،وقاادمت احللااول احلامسااة ،فلااذلك عرضاات للمشااكالت جباارأة

ذلك فمنناا  ولا  ، "العامة واجلمهور"م ئفقد ال تال "الصفوة"وه  سبي  إن الامت  ،العق 
نستطيع أن نقولأل إنه إذا ااان أها  امل سساات الرمسياة التقليدياة قاد هنضاوا بوظيفاة         

وعاااااث العامااااة "فاااامن دعاااااة )افخااااوان( قااااد هنضااااوا بوظيفااااة  ،"وعاااااث السااااالطني"
 عن سا تيهما؟  -مبعناه اخلاص– "الفكر" . وغا  "واجلماه 
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 عمقاااً ،إلسااالمية(وامااا   يكاان )افخااوان( علااى مسااتوو فكاار  راااة )اجلامعااة ا 
فامهنم ااذلك   يتواضاعوا إىل املساتوو الاذ  وقفات        ،وعقالنياة  ورقيااً  وجارأة و ساماً  

ماان أمقااال )الوهابيااة( و   ،عنااده التيااارات اإلسااالمية الاايت نشااهت يف البيتااات البدويااة   
 وذلااك لنشااهة )افخااوان( يف  تمااع قااد بلاا  يف الت ضاار والرقاا  شااهواً     ،)السنوسااية(

فااال هاام بلغااوا عقالنيااة تيااار )اجلامعااة      ،بااني بااني   -فكرياااً–وقفااوا فكااان أن  ،بعيااداً
وال هام وقفاوا عناد بسااطة الفكار يف       ،اما صاغه اففغان  وحممد عباده  ،اإلسالمية(

فكانت وسطيتهم اليت اي وا هبا بني تيارات  راة اليقظة  -)الوهابية( و )السنوسية(
 اإلسالمية يف عصرنا احلديث .

فنقاول إن السامات الباارزة الايت      نلصاص ماا جتناا علاى ذااره ساابقاً      من  ا  ما تقادم  
يف العديااد ماان القضااايا   ،ومسااة املوقااف املتااوازن الااذ  اختااذه   ،اياا  هبااا الفكاار اإلسااالم   

 ثم ملتقيان على اخلطه والفساد  ومن ،بني موقفني مغرقني يف التطرف ،واملشكالت
لايس هاو )التلفياق( باني      ،م يف الفكار اإلساال   ،ولع  مبعاث هاذا املوقاف املتاوازن    

مبعنااى اماارو  ماان مواجهااة جااوهر املفصاالة وإغماااض      ،"الوسااطية"وال  ،املتناقضااات
 افعني وتعطي  العقول

 تقويم عام للحركة السلفية
هنالك إيذان بن و   ضار  إنسان  ينمو وينتشر علاى مساتوو املساكونة تتجلاى     

 قسماته بن و  مبا يل أل
 ،حنااو احلريااة -ناا و  إنساان  حنااو املسااواة  –الاذات    نا و  إنسااان  حناو االاتفاااا  

 وهذا الن و  يست قنا للعم  صو  التجديد احلضار  افخالق .
وإمنااا  ،يف املعاصاارة اباااًطيف افصااالة وال خ والتجديااد احلضااار  لاايس خطاباااً  

 .(1)جوا  على حتديات راهنة
و   ،عاااامل والنظرياااة اإلساااالمية املعاصااارة إذا   تساااتوعب جتاااار  التااااريخ ال   

فستبقى عااج ة   ،تستوعب جتار  التاريخ العرب  اإلسالم  قدمه و ديقه ومعاصره
 عن تطور مشروعنا احلضار .

                                                           
د. روجيااه اااوثران أل مقااال موسااوم بعنااوان أفكااار با قااة عاان مسااات  ضااارية يف املشاارو  العرباا     (1)

 31ص  990( اوز 37،  لة املستقب  العرب ، ب وت عدد )اإلسالم 
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ستدخال القيم اإلسالمية الفاعلة يف اإلنسان املستنهضاة لطاقاتاه   اوهذا ال حيول دون 
تااا  بقاااا وال مكاان بال ،اخلاا ة الطيبااة يف الصاادق والعماا  الااذ  هااو شاار  اإلمااان وقرينااه

 .(1)وهم يقيمون صرح  ضارهتم ،املسلمني أس   فراق وطوائف وأ كام مذاهب
 ،maraliteعلينااا أن حنااافظ بعناااد علااى رواسااخ عقياادتنا وشاااهقات أخالقيتنااا   

( ال أخالقيتنا مبا يتناسب مع الن و  maralesولكن علينا أن نتطور  تى يف أخالقنا )
 ون وعنا احلضارية.العامل  مبا ال ي ثر على شصصيتنا 

لقااد أتااى علااى املساالمني  ااني ماان الاادهر ااناات قااد ارتقاات أخالقيااات العماا  إىل 
علاى هاذا    ناا ها  تعما  رجاالت  و ،فها  يعاين ذلاك    ،مرمى مستوو قيم الدينية اإلمانياة 

 .بني النظر والعم  تاماً املستوو وهبذا اإلمان دون أن تفص  فصالً
وهااو  ،(2)الااذ  يغااين جتربااة اإلنسااان   اإلسااالم وال شااك هااو الوجاادان احلضااار   

القادر على خلق ذياك التوازن الداخل  داخا  اإلنساان والتاوازن اخلاارج  يف مواجهاة      
 .(3)والرجعية السلفية تقف أمامنا باملرصاد ،احلضارة الغربية

حنن نفتقر إىل ثقافة املشرو  على  د قول يول انيد  يف اتاباه اإلعاداد للقارن    
حبيااث تكااون القاايم الدينيااة جاا ا ماهيااة   ،فهااال بمعاادادنا لااذلك ،(4)احلاااد  والعشاارين

 مسامهة فعالة يف ذلك. وحبيث يساهم رج  الدين العضو  ،قيمنا العامة
فاالدا    ،ولكن إىل املنابع الصاافية افصالية مناه    ،نعلم علينا أن نرجع إىل الدا 

داتور  سان  ب  هو على  د قول الا  ،ليس  رد ترا  مت ف  أو منط سلوك ماضوو
 نفاا أل نظريااة للعماا  وموجااه للساالوك وذخاا ة قوميااة مكاان ااتشااافها واسااتقالما         

 اإلنسان وعالقته افرض. واستقمارها من أج  بناا

                                                           
 30املرجع السابق ص (1)
العالمة السيد حممد  سني فضا  اأأل مقالاه موساوم بعناوان اإلساالم  الاة إنساانية منشاور يف          (2)

 993شهر تشرين أول لعام  176عدد  6 لة املستقب  العرب  ص 
ن اإلسالم يف التوازن داخا  اإلنساان،  لاة املساتقب  العربا       عبد املنعم تليمةأل مقال موسوم بعنوا (3)

 151ص  986نيسان  86عدد 
د. ألد صدق  الدجان أل مقال بعنوان العر  ودائرة احلضارة اإلسالمية،  لة املستقب  العرب   (4)

 25ص 2000شبا  سنة  252عدد 
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 دفقاة مكانية    أزمات العصر أو فاك رماوز العصار وفاق     إإماننا هو الدا  والتجدد و
 وهااو افساااس النظاار  لاادو اجلماااه   فااالدا  هااو املصاا ون النفساا  ،جدياادة حنااو التقاادم

 يااث تقااوير الاادا  وحتويلااه ماان مسااتواه املتيااافي يق   تااى يصاابح الهااوت       ،فبنيااة الواقااع 
 .(1)ورية تعكس مهوم اجلماه  وتطلعات املستطلعنيسيديولوجيا وطنية إافرض و

جتربتاها الراهناة ماع احلضاارة      ،أن التجربة التارخيياة لنماة العربياة اإلساالمية    
 فهاذا النماوذج ااان منوذجااً     ،كن اساتلهام مناوذج السالف الصاا  و اده     املعاصرة ال م

أماا اآلن   ،يوم اان العاا  الاه يقاع يف عقار دارناا      ،لنا يوم اان التاريخ هو تارخينا اافياً
وإذن فالنموذج  ،على افق  بالنسبة إىل املدو املنظور ،فيجب أن نقتنع بهننا نعد و دنا

السالف  –ادة بناا الاذات ينبغا  أال يكاون مان النماوذج      من أج  إع الذ  جيب استلهامه
ب  جيب أن يشام   اا  التجرباة التارخيياة      ،الذ  يقدم نفسه اعا  يكف  ذاته بذاته

فمتنا مع االستفادة من التجربة التارخيية لنمام الايت تناضا  مقلناا مان أجا  الوجاود        
 .(2)واحلفاث على الوجود

                                                           
 152املستقب  العرب  ص السيد ولد أباهأل التنوير والتهصي  قرااة يف أعمال  سن  نف  (1)
 .141ص 996، 1د. حممد عابد اجلابر أل الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرا  الو دة العربية،   (2)
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 البحث السابع

 "جماالت التجديد" لهوعاء التجديد وحم

 متهيد
ووظيفة اإلصالح الديين من السعة والشمول والتناو  افمار الاذ  جيعلاها تقاد       

 من وظيفة الفلسفة.
فصالت آياة    \سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفساهم "فهذه الوظيفة تشم  افنفس 

نساان  اماا تشام  أنفاس اإل    ،واآلفاق قاصدين باآلفاق هنا الكون والعاا  والوجاود   "53
 لتمتد إىل مملكة احليوان ثم إىل عا  املادة البكماا.

أن الظاهرة الدينية ال تدرس تكوين الظااهرة بقادر معانقاة ضام ها      ،وبيان ذلك
وماان هنااا قياا  إن ااا  شاا ا يف اإلسااالم     ،ووجااداهنا والااروح افخالقيااة الاايت حتكمهااا  

 عبادة...
ب ويقظة وتوتر وافاح وجهاد من النفس البشرية يف  ال توث فالدين جيع  دائماً

 وعم  دائم من أج  الشصص البشر 
هاذه الساعة الايت اتاد      ،من هنا قلنا بتعدد  االت رج  الدين وتنوعها وساعتها 

 لتشم  افنفس واآلفاق 
أن  وهاا  جيااب علااى رجاا  الاادين ، ااال السياسااة ،ولعاا  ماان أهاام هااذه اجملاااالت

أم يقتصار دوره علاى هتيتاة النفاوس      ،امتط  هذه الشجرة امللعونة أم يداها فص اهب
 وهتذيبها؟؟

هذا االمتاداد والشامول دفاع مفكار  اإلساالم احملادثني إىل االعتقااد باهن العاا           
بااني  "الفصااام النكااد"حلالااة  العرباا  احلااديث ال يسااتطيع أن يتقاادم إال إذا وضااع  ااداً  

إال إذا    اإلسالم جتماعية ونظم اإلسالم الفقهية أو القانونية واال -احلياة السياسية
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أ  أن  ،يف اجملتماع وم سسااته   "املشارعة "والسالطة   "الوازعاة "نفسه إىل موقع السالطة  
 تكون الدولة لوسالم.

إذ ال نساتطيع أن نضايق    ،وعلى ا  فن ن لسنا مع هذا النظار علاى طاول اخلاط    
 دور اجملتمع وأمهيته واحلياة واحلضارة. منوهنم  

 .هو سياسة الغد يقول بوتولأل إن اجتما  اليوم
باارة مغناطيسااية حتراهااا السااا ة املغناطيسااية الاايت هاا    إويقااول آخاارأل الساالطة 

بااالينبو  الااذ  هااو   اجملتمااع. وحناان ساانصتار عتبااات ماان التقاادم واإلصااالح وساانبتد 
 .العقيدة
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 الفرع األول

 جمال العقيدة ومسألة علم الكالم
 

يم اإلسااالم  الاايت اصضاات  ال شااك أن القاارآن هااو الينبااو  افول واملسااتود  للقاا 
ومهااا ااناات افساابا   ،و ضااارة جدياادة جديااداً وشاارعاً ،فهباادعت لنااا رسااالة جدياادة

التارخييااة واجلغرافيااة والدمقراطيااة واالجتماعيااة واالقتصااادية الاايت تضااافرت يف       
فاالقرآن هاو الاذ   ارك هاذه العواما  اقاوة أو اانادفا           ،حتريك هاذا اخللاق اجلدياد   

   و يد.تارخي  خالق وأخالق
فهاو ديان    ،يتوجه إىل اا  النااس وخياطاب اافاة النااس      -اما هو معلوم–والقرآن 

 .ودين الناس  يعاً ،الفطرة
هكااذا لاا  دعاااة هااذا الاادين اإلسااالم بصاافاا نفوسااهم ونقاااا طاابعهم ووضااوح      

لكنااهم ا تااجوا إىل م ياد ماان الادلي  اا  حيملااوا بواساطته معااان        ،رليااهم وتعاملاهم  
 عو .القرآن إىل الش

فماا ماان عرباا  ناااق  يف أوجااه بالغاة القاارآن أو معانيااه أو قيمااه أو دليلااه وإمنااا   
 تلقوهنا على الفطرة.

فقال الرسول أهنا م منة ون لت  ،ستلت امرأة عجوز أين اأ فهشارت إىل السماا
فلم يسهل أ د عن معناى   ،اآليةأل شجرة تنبت يف أص  اجل يم اههنا رلوس الشياطني

 هذه اآلية.
اادلي  علاى    ،ل ابن عباس )رض(أل   يشاك  عليناا يف أ كاام القارآن إال سابع     يقو

وماذا قاال تعااىلأل ولقاد يسارنا القارآن للاذار فها  مان           ،طبيعة معانقاة العار  للقارآن   
 .اردم

ولكن سنة التطور والتفاع  مع الشاعو   ادت املسالمني إىل أن يطاوروا  جتاهم      
جهاد عقلا  أو نظار  يهادف إىل الادفا       فنشاه علام الكاالم ا    ،وين عوا باالقوة لدليلاهم  
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بهدلة عقلية خالصة عن العقائد اإلسالمية يف وجه خصومها أو يف وجه البد  والن   
 .(1)ال ائفة اليت مكن أن تولد داخ  اجملتمع اإلسالم 

افمر  ،ومها يكن فقد طر ت على الفكر اإلنسان  معطيات جديدة بالغة افمهية
وهااذه  ،لكالساايك  االتسااا  لت ااديات املنجاا ات الراهنااة   الااذ  ال يسااع علاام الكااالم ا   

افسبا  ه  اليت  دت اإلماام حمماد عباده لتطاوير هاذا العلام مباا يتفاق ماع ظاروف           
وهكااذا طالعنااا برسااالة التو يااد الاايت خصصااها مااذه الغايااة )وإن ااناات هااذه      ،الفكاار

 .الدراسة   تكتم  اما سنش (
رق اإلسااالمية الاايت ولاادهتا اخلالفااات علاام الكااالم نشااه يف أ ضااان الفااوالواقااع ف

اماا أن ااتمالاه   ياتم إال يف أ ضاان الفلسافة اميلنياة        ،السياسية افوىل يف اإلساالم 
 ،بالقضايا الفلسفية ،إذ أنه امت ج يف مرا له املتهخرة ،املن درة إىل العر  من اإلغريق

املستمر بافسس  بتمي  مسائله وخصوصية قضاياه وبارتباطه إال أنه قد ظ  حمتفظاً
 طبيعيااً  يف أياة مارة مان املارات إىل أن يكاون حبقااً       فهو   ينته إطالقاً ،اإلمانية للدين

علاى الارغم مان     ،غ  مقيد يف قضاايا اإلمياات أو الفلسافة الطبيعياة أو امليتافي يقياة     
 دخول أبوا  فلسفية ااملة يف مبا قه.

اففعااال اإلميااة واإلنسااانية و ،لقااد ظلاات مبا ااث وجااود اأ وصاافاته )التو يااد( 
والرساااالت السااماوية والااو   )النبااوة( ومصاا  اإلنسااان بعااد املااوت )املعاااد(   ،)العاادل(

أمااا  ،هاا  املبا ااث افساسااية املمياا ة مااذا العلاام  ،و كاام افمااة )اإلمامااة(.. وغاا  ذلااك
 "ياد علام التو  " مذا العلام والاذ  باه مسا  أ يانااً      املوضو  افساس  الذ  يعترب رأساً

 ،مب ث وجود اأ وصفاته فقد ظ  دوماً
الااذ  يعتاارب هااذا العلاام نفسااه   ،إذ إن اإلسااالم نفسااه ،ولاايس هااذا بااافمر الغريااب

الايت جتلات يف الشاهادة     "الو دانياة "أو ديان   "التو ياد "ديان   وآخراً هو أوالً ،عنه مناخاً
 ."ال إله إال اأ"افوىلأل 

                                                           
أبااو  امااد الغاا ا أل املنقااذ ماان الضااالل، مصاار      -22التااهانو أل اشاااف اصااطال ات الفنااون ص   (1)

 1304از أل العقائاد،  سعد الادين التفتنا   – 34ص 1عضد الدين افجي أل املوافق ج – 6ه ص 1309
مصاااطفى عباااد الااارزاقأل اهياااد لتااااريخ الفلسااافة   – 1035ص 3ابااان خلااادونأل املقدماااة ج – 5ه ص

عباااد الااارلن البااادو أل ماااذاهب  – 14د. عاااادل العاااواأل الكاااالم والفلسااافة ص  259اإلساااالمية ص
 7ص 1اإلسالميني ج
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يد القو  وباعتمااده علاى الطاابع اجلاد      والواقع أن هذا العلم بن وعه إىل التجر
طبيعياة   ،وبانتهائه إىل اخلاوض يف مساائ  عارضاة ج ئياة     ،العقل  واملنطق  اخلالص
أو على افق   ،ال  ياة فيه جافاً فقد انتهى إىل أن يكون علماً ، سية أو مفارقة لل س

ا الاذ  مكان   إذ ما  ،قد اف عن أن يكون له أ  تهث  يف  ياة اإلنسان املسلم املشصصة
وأناه عاا     ،إن اأ وجاود حماق واجاب الوجاود     أن يعنيه لدو هذا املسلم القاول ماقالً  

أو عاا  بنفا     ،وأنه    بنف  املوت عناه  ،بعلم هو عني ذاته أو بعلم ليس هو عني ذاته
والفعااا   ،ويولاااه أو عااادم يولاااه "الفعااا  اإلمااا "اجلهااا  عناااه؟؟ ال شاااك أن قضاااية 

قد اان مما صدو بعيد يف  ياة املسلمني لكن ينبغ  أن  ،تقييدهاإلنسان  وإطالقه أو 
اإلنساان  املباشار    "الشاعور "وإمناا إىل   ،ال إىل اجلادل الكالما  نفساه    ،يع و هذا افثار 

واملعاااش هبااذه العالقااة الاايت تااربط بااني اأ واخلليقااة أو بااني اإلنسااان وفعلااه اخلاضااع   
 للقوا  وللعقا .

وغاية  إذ جعلوا اأ مبدأ ووسطاً– "إمية التمرا "ظرة فهولتك الذين انتهوا إىل ن
 ساسهم الوجدان  بهن قدرهتم   يقرروا ذلك إال إل -لك  وجود ولك  فع  يف الوجود

إىل ماا   وهام   يلتفتاوا إطالقااً    ،وفعلهم منوطان بوجود خارج عنهم هو الوجود اإلما  
 ،"التكليف الشرع "يطر ه موقع اهذا من صعوبات يف وجه 

 ،والااذين أ سااوا هبااذا هاام أولتااك اجلاادليون ف سااب ماان أصاا ا  هااذا املوقااف     
أمااا الااذين انتااهوا إىل  ،ف رصااوا علااى تقااديم ااا  التربياارات املمكنااة إلنقاااذ هااذا املباادأ  

يف القادرة علاى    ،أو اا  النصايب   ،جاعلني لونساان نصايباً  –موقف )إنسان  التمرا ( 
هبااول القااول إن اأ هااو  أنفسااهم أيضاااًفقااد شااعروا هام   -أفعالاه ويف حتقيقهااا بالفعاا  

فاع  ا  ش ا وأنه ليس للعبد من فعله ش ا وقدروا أن مان شاهن ذلاك إساقا  مبادأ      
فاادفعهم هااذا إىل تربياار املساا ولية اإلنسااانية عاان   ،مروعاااً التكليااف الشاارع  إسااقاطاً

 الفع  بشتى الطرق العقلية منها والنقلية.
العقلية املنطقية اخلالصة أن تظ  غ  ذات  ال شك أنه ال مكن للفعالية الكالمية

لكن من احملقق أن منطق املتكلمني يظ  بالنسابة للما منني العااديني     ،جدوو اجتماعياً
 .(1)ال  ياة فيه منطقاً
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 "التو يد"االجتماع  ملبدأ –ولسنا حباجة اب ة للتهاد من غيا  التهث  النفس  
 "علم الكاالم "ال جتد يف أ  اتا  من اتب إذ  ،الكالم  يف عصور اإلسالم الكالسيكية

يتوجاه إىل وعيناا الشاام  الكلا  ليابني لناا املعاان  أو النتااائي         وا اداً  التقليدياة متكلمااً  
أول أو ثان  افبوا  الرئيسية  الو دانية( الذ  مق  دوماً"احلية اليت تدتب على مبدأ 

 ."علم الكالم"يف اتب 
يف وجاود   "الو دانياة "قرير نقل  أو عقل  مذه إن امل لف ال يذهب إىل أبعد من ت

يف  ياتاه اليومياة أو ال منياة املشصصاة فهاو       "للما من "أما ما يعنيه هذا بالنسبة  ،اأ
وهاذا هاو أ اد افسابا  الايت جتعا  املا منني باإل اال يع فاون عان            ،أمر مهم  ااماً

أن يهجااروا ماان   إذ إن املتصااوفة قااد اعتااادوا   ،عليااه "التصااوف"هااذا العلاام ويفضاالون   
لكان   ،ليلجا وا إىل زاوياة الشاعور والوجادان املشاصص      "املنطاق "و  "اللغة"اإلنسان زاوية 

مبااا  ،ذلااك قااد أدو هباام ال إىل  اارد امجاار مااذين افماارين وإمنااا خيانتااهما  قيقااة      
 "احلقيقة"أوصلهم إليه هذا العلم الذ  أطلقوا عليه أسم علم 

م ال ترتاااد فقاااط إىل ظااااهرة الفساااااد    والواقاااع أن نشاااهة التصاااوف يف اإلساااال     
املسارفة   "العقلناة "إىل ظاهرة  وإمنا أيضاً ،االجتماع  والسياس  يف احلياة اإلسالمية

 اليت جتلت يف علم الكالم والفلسفة اميلنية على  د سواا..
ذلااك أن علاام الكااالم الكالساايك  الااذ  خاااض معااارك  ياادة يف وجااه خصااوم      

ية ااساكها وصارامتها املنطقياة وأصاوما الراساصة      اإلسالم و فاظ للعقيادة اإلساالم   
عان أن يقاوم بادور  ياو  فعاال يف احليااة        ،يف صاورته اجملاردة املمنطقاة    ،اان عااج اً 

اآلمياة  "والتا الن عتني اللتني هيمنتا عليهأل الن عاة   ،ال منية والرو ية لونسان املسلم
والن عاااة  -الصاااطال  بااااملعنى ا– "أهااا  السااانة واجلماعاااة  "الااايت مقلاااها   "التمراااا 

عان حتقياق دور    ،اانتاا عااج تني   ،اليت مقلها املعت لة بوجه خاص "اإلنسانية التمرا "
 وذلك بسبب القيود اليت البستهما اليتهما. ،مستمر الفعالية على الصعيد االجتماع 

انتاهوا إىل   ،"التقاوو "خصبا لشاعور   الذين أفس وا  االً ،فهه  السنة واجلماعة
ن شهن الفعالية اإلنسانية احلامسة على افرض ووجهوا اإلنسان حنو احلياة التقلي  م

احلرياة  "أما املعت لة فعلى الرغم مان مصاادر مذهباهم علاى فكارة       ،وآخراً افخرو أوالً
بااا  مسااارفة يف  ،إال أهنااام انتاااهوا إىل الغلاااو يف اجيااادهم لصاااورة  اااردة ،"اإلنساااانية
 "التقا  "واإلنساان    قااً  "اأ احلا  " د ماا فكارة   ففاتتهم إىل  ،أ ولونسان ،التجريد
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وذلااك علااى الاارغم ماان غيااا  ااا    ،الااذ  يت اارك يف اجملتمااع علااى قاادمني ماان الااروح 
عتا ال باهن يوهناوا مان إخالصاهم ومان صادق        الشكوك اليت مكن أن تغر  خصاوم اال 

 .(1)طويتهم وقصدهم
فاتح اجملاال لباد      عن هاذا الاه فامن الطاابع اجلاد  القاو  لعلام الكاالم قاد          وفضالً

و اني نفاذت هاذه الباد       ،فتلفة انتهت إىل تشويه الصورة اخلالصة ملبدأ التو ياد نفساه  
أو إىل  ق  اففعال اآلمية واإلنساانية اكنات مان إ ادا  شال  الفعالياة        "العدل"إىل مبدأ 

تقهقار سياسا  واجتمااع  بادت      وقد ص ب هاذه املظااهر  يعااً    ،ال منية عند املسلمني
وأصاب ت احلقيقاة ال تنشاد إال يف تلاك      ،لعصور املتهخرة عصور فوضى وفساد وادرمع ا

 ،"جتاهاد اال"العصور اليت سبقت هذا املظاهر فلم ينتي عان ذلاك إال الن عاة إىل الكاف عان      
 من أج  اجلمود على املوجود أو على التقليد القديم. ،ثم سد أبوابه

علاام الكااالم هااذه  ( )إشااكاليةدثنيلقااد أدرك بعااق املفكاارين املساالمني احملاا -2-
 ويكاون علمااً   ،يكون للتو يد فيه وظائف جديدة "علم االم جديد"فرا وا يب قون عن 

قااد انتااهى هاا الا  ف ،ماان الشااوائب وافااادار  خالصاااً صااافياً وعلماااً ،لونسااان "حماارراً"
 ،"علاام الكااالم"املفكاارون إىل مااا انتااهى إليااه حممااد إقبااال ماان ضاارورة القااول بمصااالح   

بااه و  "تصااالاال"أ  بوجااوده وإمنااا   "العلاام باااأ "هايااد علااى أن املطلااو  لاايس هااو   بالت
 "يناتفق  "به عن طريق توف  الدافع الداخل  الذ  جيع  قلاب املا من    "جتديد الصلة"

 .(2)فينتصر على اخلمول واجلمود والعطالة "احلياة"ويسدد 
إن مشااكلتنا "الأل وهااذا بالااذات مااا عناااه املفكاار اجل ائاار  مالااك باان بااين  ااني قاا  

للمسلم على وجود اأ بقدر ما ه  يف أن نشعره بوجاوده ومنان    "نربهن"ليست يف أن 
التقلياد  الاذ     "علام الكاالم  "وهذا ما ال حيققه  ،(3)"للطاقة به نفسه باعتباره مصدراً

مشاكلة  "يف النهضاة   "املشاكلة النفساية  " "ويضاع يف مكاان  "مجد اجلدال وتباادل اآلراا  
لكناها ال تسااعده علاى أن حيياا هاذا الوجاود        ،تعلم املا من وجاود اأ ف ساب    "االمية

 .(4)"السلف"اما  ياه 
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علم "والواقع أن علينا أن نقف عند القرن القامن عشر لك  نشهد بدايات جتديد 
 – 1703 –ه 1206 – 1115مع الشيخ حمماد بان عباد الوهاا  بالاذات )      ،"التو يد
فقاد بادت هاذه     ،عان وهاي املدنياة الغربياة     وبعياداً  ،ةم( يف قلب اجل يرة العربيا 1791

لال تجاجاات احلنبلياة    اساتتنافاً  ،"الوهابياة "احلراة اليت أطلق عليهاا فيماا بعاد أسام     
 1263 -اها 728 – 661  الادين ابان تيمياة )   قاليت عرب عنها مفكر مسلم سابق هو ت

يف احليااة الدينيااة   النتقاداتاه املعارضااة للباد  املسات دثة    عمليااً  م( وحتقيقااً 1327 –
 "الشهادة"فه  وبالتا  ويف نفس الوقت دعوو إىل الرجو  إىل  (1)واالجتماعية اليومية

قبا    ،اا ل فاق جا أ  أهنا تقرير لوسالم احلقيق  الذ   ،ما فهمها السلف اإلسالم 
 "اأ الوا د اف د" يع اآلمة اليت أبى املشراون إال أن يضعوها إىل جانب  ،ا  ش ا

العر  املسالمون يف اجل يارة أنفساهم     واليت وجد ،يتعبدوا ما بشتى افشكال والصورو
حبيث انتهوا باإلسالم إىل صورة متعددة افلوان من الشرك  فشيتاً ينجرون إليها شيتاً

 .(2)أو على افق  إىل صورة من التو يد والعبادة تشوهبا افادار
علاى وجاود اأ أو علاى نباوة الرسا  أو      بالتادلي    مذا   يعان الوهاابيون إطالقااً   

إذ   يان  –على إثبات املعاد وما أشبه ذلك من قضايا علم الكالم اإلسالم  التقلياد   
لكنهم عناوا فقاط بتصلايص التو ياد      -أه  اجل يرة يف  اجة إىل هذه الربهنة إطالقاً

 .(3)من الكدر احلس  املشصص الذ  أغرقه فيه جه  عامة املسلمني
هاذا   وقاد يبادو   ،املعت لاة  ،من هاذه ال اوياة بالاذات    ،الوهابيني يشبهون والوقع أن

إذ   جتاار العاادة  تاى اآلن إال علااى    ،التشابيه علاى قادر عظاايم مان املفارقاة والغراباة      
املقابلة بني ما أ دثته الوهابية يف احلياة اإلسالمية وباني ماا أ دثتاه  رااة اإلصاالح      

ومااع ذلااك فاامن التقاباا  بااني الوهابيااة       ،ملسااي ية الااديين )الربوتسااتانتية( يف احلياااة ا  
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إذ ما الذ  ميا  املعت لاة عان ساواهم غا  القاول        ،واالعت ال ال يبعد عن الصوا  اق اً
بالتو يد يف الذات اآلمية وصفاهتا ويف إنكارهم لك  وجود متمي  ماذه الصافات عان    

إدعااا املعت لاة    ال هاو الذات  وبتعب  آخرأل أليس أ د املربرات افساسية لوجود االعتا  
 ،أن مااا يااذهب إليااه عامااة أهاا  الساانة يف الصاافات ياا د  إىل تهايااد املاا اعم املسااي ية  

تلااك املاا اعم الاايت يااراد مااا أن تكااون مدعومااة بالنصااوص       ،املتصاالة بهلوهيااة املساايح  
وهو أمر يل م  ،القرآنية نفسها؟ وبالتا  إثبات صورة من صور التعدد يف الذات اآلمية

 لطريقة اليت هني عليها املعت لة؟بالتو يد العقل  على ابالقول 
يضا  يفصا  الوهابياة عان املعت لاة وهاذا الفارق         جوهرياً لكن من امل اد أن فرقاً

  يقصادوا إال إىل التو ياد يف صاورته     ،يف دفاعهم عن التو يد ،يكمن يف إن املعت لة
دون أن يكاون ملفهاومهم    ،وعلى مستوو العالقة بني الاذات وصافاهتا   ،العقلية اخلالصة

أو صاافات التو يااد لاادو    "التو يااد"أمااا  ،هااذا أ  آثاار علااى احلياااة املاديااة لونسااان    
 "حمارراً "فهاو يف احلقيقاة تو ياد     ،الوهابية فمناه ذو مضامون نفسا  اجتمااع  عمياق     

 ،بكاا  معنااى الكلمااةأل فهااو حماارر ماان اخلرافااات وافوهااام أ  ماان ساالطة الااال موجااود     
 ،وهذا حترير ال يعاد لاه   ،رر لونسان من سلطة اإلنسان نفسهوأخطر من ذلك أنه حم

 .(1)أ  حترير آخر ،اجتماعياً
يصح القول بكا  تهاياد أن الوهابياة     ،وبفض  هذه املي ة ومن هذه ال اوية بالذات

فننا نعلم بالفع  أن ما ميا  اإلساالم افول وماا ااون     ،عود إىل مذهب السلف احلقيق 
فاسااتقالل  ،"الشااهادة"اياادور  ااول هااذا املعنااى بالااذات لاا   قطااب الر ااى فيااه إمنااا اااان 

كان أن يعنياا   ماإلنسان بامزاا اإلنساان ورفاق اإلنساان لكا  سالطة غا  سالطة اأ ال         
ومذا يبدو البعق  ،على احلقيقة والوجود يف صفائهما افصل  بالنسبة له إال انفتا اً

بعضاها اآلخار فمناه يضاع      أماا  ،من امل اعم اليت أطلقات حباق الوهابياة غا  ذ  أسااس     
تقااف يف "وإن هااذا البا ااث الااذ  رأو يف الوهابيااة  راااة     ،افمااور يف غاا  مواضااعها  

للعلمانياة والعصارية واالقتبااس مان     "واقا  برفضاها    "أقصى اجلناح اليميين احملافظ
  احلكومااة الدينيااة اإلسااالمية يف صاا ارو    اوراا ساار"وجبريهااا  "احلضااارة الغربيااة 
علااى  خطااراً رجعياااً مبعاداهتااا للغاار  ومنج اتااه التقدميااة اجتاهاااً  و "احلجاااز والاايمن
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على جهله بقيمة املعطيات  فهو فضالً ،يتصطى الشرو  املوضوعية لل كم، (1)اإلسالم
يبسااط افمااور إىل درجااة يظاان معهااا أن مشااكلة  ،السوساايولوجية والتارخييااة للمشااكلة

 ،وهاذا  ،عان الغار    "االقتبااس "احلراة الوهابية نفسها اانت تكمن بالذات يف ضرورة 
هاو آخار ماا ينبغا  أن يطلاب مان أصا ا  هاذه احلرااة يف الظاروف الايت             ،بك  تهايد

وأما ما تاال   ،أما ما أجن ته هذه احلراة يف جتلياهتا املتهخرة ،رافقت نشههتا وتطورها
واا  ماا مكان     ،فليس ههنا حم  اخلاوض فياه وتقوماه    ،افص  مذه احلراة–البداية 
بعودهااا الساالف  إىل نتائجااه   ،واجتماعياااً عملياااً ،آلن هااو أن الوهابيااة   تاادفع قولااه ا

عان اساتصدام اليناابيع     وأهنا ظلت  بيسة أطر ثقافية عاج ة أصاالً  ،املنطقية الالزمة
 .(2)السلفية فغراض العا  احلديث

سهام الذ  قدمته الفكارة افساساية يف الوهابياة قاد     أن اإل وينبغ  أن يقال أيضاً
ويف  اجة إىل إغناا وتطوير وخاصة يف  جداً حمدوداً ،اان على رغم خطورته وأمهيته

املواطن الايت   تكان تبعاد عان قلاب العاا  احلاديث بعاد اجل يارة العربياة عناه أ  يف            
وهااذا ينطبااق بصااورة  ،البقااا  الاايت   تكاان للعقياادة اإلسااالمية فيهااا الساايادة املطلقااة  

فف  هذه البلادان جناد    ،وعلى مصر ،العقمانية نفسهاوعلى الدولة  ،خاصة على امند
وقد اان  ،عن الفلسفات املصتلفة القدمة منها واحلديقة فضالً ،مذاهب وديانات شتى

علاااى عقيااادة التو ياااد يف هاااذه افرجااااا أن تكشاااف يف ذاهتاااا عااان إمكانياااات أخااارو     
ماااور اف"وااااان أبااارز هاااذه  ،وتساااتجيب فماااور   تكااان مطرو اااة يف اجل يااارة العربياااة

اما اان  ال الدين اففغان  هاو أبارز مان اشاف      ،هو أمر التمدن أو التقدم "احلديقة
الديين عن استجابته مذا افمار وعان قدرتاه علاى حتقياق الكماال للناو          "االعتقاد"يف 

باعتبار أن هذا الكمال نفسه هو الغاية القصوو للتمدن. بتعب  آخارأل وطان    ،اإلنسان 
التدلي  على أن الفاعلية افصلية لعقيدة التو يد ها  فاعلياة     ال الدين نفسه على

الرد "وقد عرض أفكاره  ول هذه الوظيفة يف رسالته املشهورة يف  ،اجتماعية ادينية
 ."على الدهريني

                                                           
، 1971د. ألااد عبااد الاار يم مصااطفىأل  راااة التجديااد اإلسااالم  يف العااا  العرباا ، القاااهرة    (1)
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قصار  "قاد أتااح للبشار بنااا      ،يف تقدير  ال الدين اففغاان   ،لقد رأينا أن الدين
وعاة مان العقائاد واخلصاال تقايم االجتماا        أساساه  م  "من السعادة مسادس الشاك   

مان احملباة    وللبشر أصوالً مستمراً البشر  على دعائم ثابتة وتضمن للمدنية إصال اً
هاو اخلطار اآلتا  مان      ،وأارب خطار يهادد هاذا القصار     ،والعدالة تت قق معها سعادهتم

لاذا اانات    ،امناد  اما بدا احلاال يف  ،"املادية"أو  "الطبائعية"أو  "الدهرية"أو  "النيشرية"
 ال غنى عنه وال مفر منه. مكاف ة هذه الفلسفة واجباً

ولقد أملع  ال الدين إىل مظاهر متعددة يبدو فيها الدين حباق دعاماة أساساية    
ن أعظاام هااذه املظااهر الاايت وقااف عنادها وأبااان عاان   كا ل ،البنااا االجتماااع  والعمراناا  
بدأين افساسايني اللاذين يقاوم    ه  تلك اليت ختص إنكار امل ،خطرها ضمن هذا الوجه

  (1)والبعث أو احلشر من نا ية ثانية. ،عليهما ا  اعتقاد ديين اافلوهية من نا ية
و  اإلنسااان قااد أ ود  حبسااب فطرتااه وبناااا بنيتااه    نااإن ااا  فاارد ماان  "بيااان ذلااك  

سورة نفسه إال بنيا  ماا   وال يستطيع تسكني هواه وال اقر  ،شهوات اي  إىل مشتهيات
ويال اظ   ،اهنه يعاجل أ  الطلب مبا يص  إليه مان املطلاو    ،من تلك املشتهياتمكنه 

 ،معينة يسلكها الراغبون للوصول إىل مشتهياهتم اففغان  أن الطبيعة   حتدد طريقاً
لذا لا م أن تقتصار النفاوس علاى      ،فقمة سب  اق ة بعضها اآلخر يسلك طريق التعفف

  .جيوز ما ختطيهاال ود معينة ما طريقة حمدودة وتوقف أهوااها عند  د
ولكن هذا حياول   ،تصلح فن تكون هذا السبي  "املدافعة الشصصية"وقد يبدو أن 

فاايظن  ينااذاك أن الت لاا   ،سااا ة اإلنسااانية إىل  لبااة يط اان فيهااا القااو  الضااعيف
  ،حل  اإلشكال النفس مكن أن يكون ملجه صاحلاً "شرف"بصفة 

وماا يبادو لادو     ،ليس ما عني املعنى لدو ا  افمملكن هذه الصفة غ  مطلقة و
 خسيسااً  مكن أن ينظر إليه لدو أمة أخرو باعتباره فعالً "شريفاً" أمة من افمم فعالً

 و ينتذ قد يقال أن الراد  للهوو والقامع للشهوة ليس إال الدولة. ،دنيتاً
إمنا تهت  على أن قوة احلكومة "ولكن ليس خيفى  ،فول وهلة وقد يبدو هذا  قاً

أماا االخاتالس والا ور املماوه والباطا  امل ياف        ،اف العدوان الظاهر ورفع الظلام الابني  
فمان أيان    ،والفساد امللون بصب  من اإلصالح وحنو ذلاك مماا يرتكباه أرباا  الشاهوات     
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لل كومااة أن تسااتطيع دفعااه وأنَااى يكااون مااا االطااال  علااى خفيااات احلياا  واامنااات         
انة ومستورات الغادر  تاى تقاوم بادفع ضارره .. ثام أ  واز        الدسائس ومطويات اخلي

ومظااملهم   ،يهخذ على أيد  أص ا  السلطة أنفسهم ومانعهم مان مطاوعاة شاهواهتم    
 (1)"للجائرين رلساا للسارقني قادة للناهني أعواناً ،ومن أين يكونون

ا اد  من راد  قامع للشاهوة واماوو إال أمار و    ،   ال الدينأيف ر ،فلم يبقى إذن
مبضااامرات القلاااو   عاملااااً اإلماااان باااهن للعاااا  صاااانعاً"أ   ،هاااو االعتقااااد بافلوهياااة

قادر للصا  والشار جا اا     "قاد   "واساع احلاول والقاوة    ،سام  القادرة  ،ومطويات افنفس
 (2)"يوفاه مست قه يف  ياة بعد هذه احلياة
 وازعااان قويااان يكب ااان الاانفس عاان الشااهوات    "إن هاااتني العقياادتني مهااا حبااق   

و امسان صاااارمان م اااوان آثااار الغااادر    ،ظااااهرة وخفياااة  ،ومنعاهناااا عااان العااادوان  
 ،"ومها أفضا  وسايلة إل قااق احلاق والتوفياق عناد احلاد        ،ويستهصالن مادة التدليس

وباادون هااذين االعتقااادين ال تقاارر هيتااة   ،ومتنساام للرا ااة نلبااة لنمااومهااا اااذلك  
اة وال يسااتقيم نظاام املعااامالت وال  لالجتماا  اإلنساان  وال تلاابس املدنياة سااربال احليا    

تصفو صالت البشار مان شاائبات الغا  واادورات الغا  فتساكن شاياطني الرذائا  يف          
القلو  وم   ا  ما مكن أن حيم  املرا على املعاونة واملرادفة والرلة وعلاو امماة   

 (3)واملرواة وما أشبه ذلك من افخالق اليت ال غنى للهيتة االجتماعية عنها
املنكاارة لعقياادة افلوهيااة  "النيشااريني املاااديني"إذن أن تاا د  تعاااليم  غريباااً فلاايس

والبعث إىل تقويق أراان املدنية وإىل نسف بناا اإلنسانية وتذريته يف ذيول السافيات 
ال يستكشااف عاان الكيااد واملكاار  ،وإىل الرجااو  باإلنسااان إىل مرتبااة احليوانيااة العجماااا

و أن يا د  االعتقااد الاديين إىل االرتقااا     أناه لايس غريبااً    اما ،والغدر والدنية واخليانة
وإىل حتصااي  أااارب قاادر ماان السااعادة لونسااان     ،باملدنيااة وبنظااام اجلمعيااة اإلنسااانية  
وإىل الصعود باإلنسان نفساه إىل ذروة الكماال    ،اجملتمع  يف  ياته افوىل على افرض

 .(4)"النفس وبالتمدين إىل ذرو الكمال العقل  و ،الصور  واملعنو 
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فمهنااا مكاان أن تاا د  إىل نتااائي   ،لكاان ينبغاا  أن حنااذر الصااور املشااوهة للعقياادة 
الايت يقاول أصا اهبا إهنام      فعقيدة اجلرب مقالً ،للمقصد احلقيق  للدين معااسة ااماً

ال خيار مم على اإلطالق يف ما يفعلون وإهنم يرون أنفسهم االريشاة املعلقاة يف اماواا    
وتفقادهم داعياة    "اجلاربيني "أن تعط  قوو ه الا  مكن  قاً ،يفما اي تقلبها الرياح ا

وإنه ملان الضارور  علاى     ،(1)السع  والكسب فيت ولوا من عا  الوجود إىل عا  العدم
أما ما يهخذ به من القاول   ،قاطعاً أ   ال أن يتقرر أن اإلسالم ينبذ هذه العقيدة نبذاً

فناه   ،إذ هاو ال يعفا  الفاعا  مان مسا ولية      ،جلربعن ا بالقضاا والقدر مبصتلف ااماً
واذلك احلال يف التوا  والرااون إىل   ،فيه يغ  له بكسب عمله وبهنه له ج اا اختيارياً

 (2)القضاا فمن الشر  قد طلبه يف العم  ال يف البطالة والكس .

أن يتصادو فريااق مان أها  الاادين اإلساالم  لشااتى      ،ولقاد رأو اففغاان  ضاارورة  
الايت اقارت    "عن امللاة يف هاذه افوقاات   "اليت تلقى يف وجه املسلمني وأن يدافعوا الشبه 

 "التقلياد "اماا أناه مان الضارور  االنصاراف عان        ،فيها التهجمات وافقاويا  والطعاون  
 رااة  "وأاقر من هذا اله ال بد مان   ،الذ  جير إىل اإلعجا  بافجانب واالستكانة مم

عقااول العااوام ومعظاام اخلااواص ماان فهاام بعااق   دينيااة( تنصاارف إىل قلااع مااا رسااخ يف 
 راة شبيهة باحلراة الدينية اليت قاام هباا    ،العقائد الدينية على غ  وجهها احلقيق 

 (3)،لوثر يف الربوتستانية
باال شاك حبرااة اإلصاالح الربوتساتان  الايت مقلات         لقد اان  ال الادين معجبااً  

 و  يكن  اله يف هذا إال شبيهاً ، ايةبالدرجة افوىل ثورة على السلطة البابوية واإلال
حبال معظم املفكارين املسالمني يف مصار والشاام يف القارن التاساع عشار الاذين أبادوا          

فقاد رأوا أن  رااة اإلصاالح     ،بمزاا الربوتساتانية لاساة   يبادوها بامزاا الكاثوليكياة     
هاذا   ،ن دومااً بعق ماا طالاب باه املسالمو     ،يف املسي ية ،الربوتستانيت حتقق يف النهاية

رأوا معاه أن حتاول    عن أهنم اعتقدوا أن الربوتستانتية تقاد  مان اإلساالم قربااً     فضالً

                                                           
، تنبغ  اإلشارة هنا إىل أن هذه الرسالة قد نشارت  184رسالة يف القضاا والقدر )افعمال(، ص  (1)
العروة الوثقى وان اتابتاها تنساب عاادة إىل حمماد عباده، لكناها تعارب يف الواقاع عان موقاف  اال             يف

 الدين أيضاً.
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إذا مااا عاارض عليااه اإلسااالم بشااك    ،الربوتسااتانيت إىل اإلسااالم هااو أماار ممكاان ااماااً 
 .(1)سليم

 ،اتا  جديد يف علام الكاالم   ،يف اإلسالم ،ولقد انقضت قرون عدة قب  أن يظهر
لفااات افساسااية يف هااذا العلاام ترجااع بالدرجااة افوىل إىل القاارنني القالااث   ذلااك أن امل 

لاتراا الايت وردت يف تلاك     وما صنف بعد ذلاك   يكان إال اساتتنافاً    ،والرابع امجريني
أمااا  ،دون أن خيلااو مااع ذلااك ماان بعااق التطااورات      ،مااا امل لفااات السااابقة أو تهرخياااً  

ذا  ال تضايف إىل العقائاد املعروفاة شايتاً      اًامل لفات السابقة املتهخرة فقد اانت شارو 
 يف فلك املذهب افشعر  أو ما يقر  منه. وقد دارت  يعها تقريباً ،بال

فمن )أم الارباهني( الاذ  وضاعه أباو عباد اأ       ،واذلك اان  ال امل لفات احلديقة
)واجلااواهر الكالميااة يف العقائااد اإلسااالمية( الااذ      ،(2)حممااد باان يوسااف السنوساا   

وغااا  ، (3)م(1920 – 1852 – اهااا1338-1268ه الشااايخ طااااهر اجل ائااار  )صااانف
قاد ظلاات تادور يف فلاك علام الكااالم وعلام أصاول الاادين        ،هاذين مان اتاب علاام الكاالم    

و   ،عاان مشاااا  الفكاار احلااديث وإفرازاتااه الالهوتيااة والفلساافية     بعيااداً ،التقليااديني
قاد   "رسالة التو يد"إال  ة  قاًجديد "االمية"ينفرد من بني امل لفات احلديقة بعناصر 

يف صااورهتا  ،ألقاهااا صااا بها ،ااناات أباارز امل لفااات الكالميااة احلديقااة علااى اإلطااالق  
يف با وت  ااني اااان   "املدرسااة الساالطانية"علااى طلباة   ،م1885 –ه 1301عاام  ،افوىل
ثاام  ،م( الاايت   تكلاا  بالنجاااح1882 – اهاا1299صاار إثاار ثااورة عراباا  ) عاان م مبعااداً

 ،اها 1315ا بعق اإلضافات والتعديالت عند طبعها للمارة افوىل يف عاام   أجر  عليه
وهاذه الرساالة اقا  أ اد أهام اجلهاود البنائياة اإلجيابياة الايت باذما حمماد عباده يف             

 .(4)إن   نق  إهنا أبرزها  يعاً ، ياته اليت  فلت بشتى النشاطات
اسااتقناا الياااً شااامالً ليساات إال  "رسااالة التو يااد"والاذ  يباادو فول وهلااة هااو أن  
فهثر ابن سينا وافشاعرة واملعت لة بني يف بعق  ،لنفكار الكالمية الفلسفية التقليدية
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 ،واإلطاار العاام ملعتقادات أها  السانة واضاح اا  الوضاوح         ،اخلالصاة  "التو ياد "أقسام 
بمحلاح الشيخ حممد عباده علاى اجلاناب العقلا  الاذ        تد  اق اًال وينبغ  علينا أن 

ال  إذ علااى الاارغم ماان أن للعقاا  عنااده  اادوداً  ،عتاا الكاان أن يااو   بااهثر صااريح لالم
إذ هاااو ال يااادرك إال عااوارض بعاااق الكائناااات أمااا الوصاااول إىل اناااهها أو    -يتصطاهااا 

 –اما هو احلال عند الفيلسوف افملان  )اانت(  ااماً - (1)، قائقها فهمر متنع عليه
 إليه و ده. عليه أو موجهاً راًإال أن اخلطا  ال جيوز أن يكون مقتص

يشااتق علومااه مان اإل ساسااات أو ماان ذاتاه أو ماان  دسااه    فاإلنساان لاايس عقاالً  
فاعلياة وجدانياة ال ختضاع لعملياة الربهاان املنطقا         وإمناا هاو أيضااً    ،للوجود ف سب
إذ  ،وسلطة الوجدان على اإلنسان أقوو من سلطة العق  ،صالًفاان أم م املنظم وجي اً
بفلسفة أفالطون؟ وأ  آثر مكن أن    يقيس أفكاره وآرااه مبنطق أرسطو أومن ذا الذ
ذلك املنطق أو تلاك الفلسافة؟ وها  يساتطيع العقا  و اده أن يصالح         "النفس"يداه يف 

ذا قاوة رد  أو دفااع يف   افعماال وحياول دون وقااو  الفارد يف الشااهوات أو يكاون مرجعاااً    
طلو  املفيد؟ إن أقصر الطرق وأقومهاا يف   الة اإلسراف املضر أو يف  الة القصد امل

نافذة الوجدان املطلة على سر القهار احملايط مان    "التهث  على اإلنسان ال يهت  إال من 
الغالاب علياه    ،بقدرة اأ الذ  وهبه ما وهب"فه  اليت تذار هذا اإلنسان  ،"ا  جانب

تساوق إلياه مان    " وها  الايت   ،"اآلخاذ بهزماة مهماه    ،مباا يف نفساه   ،يف أدنى ش ونه إلياه 
ثاام تاارو  لااه مااا جاااا يف الاادين املعتقااد بااه ماان    ،افمقااال يف ذلااك مااا يقاار  إىل فهمااه 

وتانع  رو اه باذار     ،مواعظ وعرب ومن س  السلف يف ذلك الدين ما هو أسوة  سانة 
عناد ذلاك خيشاع القلاب وتادمع العاني        ،رضا اأ إذا اساتقام وساصطه علياه إذا تق ام    

 .(2)"هوةويستصذ  الغضب وختمد الش
عن إثاارة الانفس الفردياة     ن افخالقيني والسياسيني والفالسفة يعج ون  يعاًإ

من أجا  دفعهاا إىل  الاة يغلاب اخلا  فيهاا علاى العما  ويتجاه           وطبقات الناس  يعاً
عان اخلاصاة وترتفاع فيهاا الشارور واملضاار مان         فيها العم  إىل املنفعاة العاماة فضاالً   
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هااذه العقياادة الاايت بفضاالها    "بالعقياادة الدينيااة "تيساار إال فهااذا الااه ال ي  ،عااا  البشاار 
 .(1)وللقلو  أن ختشع ،ولل فرات أن تصعد ،و دها مكن للعيون أن تبك 

 ،"إمهااال العقاا  باااملرة يف قضااايا الاادين   "ولكاان أال يعااين هااذا يف هنايااة الت لياا     
ض جيياب  ؟ عن هذا االعدا"التسليم احملق"والقول بك  بساطة إن أساس اإلمان هو 

ن العق  و ده ال يساتق  بالوصاول إىل ماا فياه     أ"حممد عبده بهن الذ  تقرر عنده هو 
اماا ال يساتق  احلياوان يف إدراك  ياع احملسوساات       ،سعادة افمم بدون مرشاد إما   

اذلك الدين  ،حباسة البصر و دها ب  ال بد معها من السمع إلدراك املسموعات مقالً
فالعق  هو صا ب  ،ه على العق  من وسائ  السعاداتلكشف ما يشتب عامةهو  اسة 

السلطان يف معرفة تلك احلاسة وتصريفها فيما من ت فجله واإلذعان ملا تكشاف لاه   
  ."من معتقدات و دود أعمال

إن قدرة العق  تقع يف دائرة التدلي  على مباد  اإلمان على تقرير افص  الاذ   
فتصابح مهماة    ،"التصديق بالنبوة"أ  بعد  ،أما بعد ذلك ،ينبجس عنه مضمون اإلمان

وأنااه   يسااتطع الوصااول إىل انااه بعضااه  "العقاا  التصااديق جبميااع مااا جاااا فيااه الاانيب  
ما هو من با  احملال املا د    "ن على العق  قبول وهذا ال يعين أ ،"والنفوذ إىل  قيقته

فاذلك  –د إىل مق  اجلمع بني النقيضني أو باني الضادين يف موضاو  وا اد يف آن وا ا     
فمن جاا ما يوهم ظااهره ذلاك يف شا ا مان الاوارد       -مما تتن ه النبوات من أن تهت  به

فيها وجب على العق  أن يعتقد أن الظاهر غ  مراد ولاه اخلياار بعاد ذلاك يف التهويا       
ويف التفاويق إىل اأ   ،ببقية ما جاا على لسان مان ورد املتشاابه يف االماه    مسدشداً
 .(2)"منهم من أخذ بالقان وا من الناجني من أخذ بافول ويف سلفن ،يف علمه

 له ومنطلقااً  مما يعترب أساساً ،وإنه فمر ثابت أن أهم ما جاا به الدين اإلسالم 
ولقاد جارت    ،صلاوقني وتن يهه عن مشااهبة امل  ،يف ذاته وأفعاله "تو يد اأ"هو  ،جذرياً

العقلياة أو النقلياة أو النقلياة    –دلاة  قتصار يف هاذا  املقاام علاى إقاماة اف    العادة على اال
 مبا دلت عليه آثار صنعه من الصفات. متصفاً وا داً أن للكون خالقاً" -معاً

                                                           
 127 - 126املصدر، ص  نفس (1)
 129رسالة التو يد، ص  (2)
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واخلالصة فمبدأ التو يد عند الشيخ حممد عباده ذو فاعلياات فتلفاة بعضاها     
نفس  وبعضها اجتمااع  وبعضاها أخالقا  وبعضاها ااديين لاذا   يقتصار اخلطاا          

 .(1)"العواطف واإل ساس والوجدان الباطن"وإمنا أشرك فيه  ،هم واللبعلى العق  والف
فمعنى الارد   ،طاقة حمررة من الطراز افول ،لدو حممد عبده ،لقد مق  التو يد

اجتقا  جذور الفتناة بكا  صاورها     ،بالذات "الشهادة"ومعنى  ،و ده "اأ"املستمر إىل 
الفاساادة والعقائااد اخلرافيااة واالرتفااا   أ  تطهاا  العقااول ماان افوهااام   ،وأشااكاما أوالً

ت يف الرلساا الادينيني  باإلنسان وإطالق إرادته من القيود اليت اانت تكبلها سواا اقل
يف القباور أو اف جاار    يف القوو اخلفية اليت مكن أن يتوهم أهنا  الة مقالً والكهنة أم

هباذا حتارر اإلنساان     ،جالنيأو افشجار أو الكوااب أو يف للة افساور واحملتالني والد
يعااين تقرياار  "التو يااد"فهااذا يتضاامن القااول إن  ،ماان عبوديااة ااا  موجااود مااا خااال اأ 

–املساواة بني الناس ورد التفاوت والتفاضا  بيناهم إىل عقاومم ومعاارفهم وفضاائلهم      
علاى املساتوو    ،إال إىل بطالتاهم  ،وإىل عملهم الفعل  اخلالص -على املستوو افخالق 

 إذن أن جيعاا  اإلسااالم مقياااس الوضااع اإلنسااان  عاااجالً     فكااان طبيعياااً  ،ماااع االجت
  .(2)على العلم والتقوو والكسب من العم  دائراً ،وآجالً

فصاوله الراساصة يف املادارك     علاى التقلياد واختالعااً     ربااً  والتو يد يعين ثالقاً
بدوره إيقاث العق  من وهذا يعين  ،ملا اان له من دعائم وأراان يف عقائد افمم ونسفاً

واجلهر بهن اإلنسان   خيلاق ليقااد    ،"سدنة هياا  الوهم"سباته وختليصه من هيمنة 
 ،إنه يعين حترر العق  من سلطة اآلباا وافجداد ،بال مام ولكن ليهتد  بالعلم واإلعالم

وعودتااه إىل مملكتااه يقضاا  فيهااا حبكمتااه مااع       ،ا  افديااان خاصااة بااوماان ساالطة أر 
ال  ااد للعماا  يف منطقااة   "ذلااك أ و ااده والوقااوف عنااد شااريعته الاايت     اخلضااو  يف 

 .(3)" دودها وال هناية للنظر متد حتت بنودها

                                                           
 200د. جدعانأل أسس التقدم ص  (1)

 .200املرجع السابق ص (2)
 .201د. جدعانأل أسس التقدم ص  (3)
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والتناباااذ والفرقاااة والتصاااالف إىل  ،رد الكاااق  إىل الو ااادة والتو ياااد يعاااين رابعااااً
ح يف اما يصا  ،وهذا يصح يف رد العقائد إىل دين اأ الوا د ،االحتاد وافلفة والتجمع

 .(1)رد مظاهر الفرقة االجتماعية إىل الو دة والتضامن
كلمةأل يتم لونسان مبقتضى التو يد ومبقتضى دينه أمران عظيمان طاملاا  وب

نسااانيته إهبمااا تكماا   ، اارم منااهما مهااا اسااتقالل اإلرادة واسااتقالل الاارأ  والفكاار 
 ،(2)طر عليهاوهبما يستعد فن يبل  من السعادة ما هيهه اأ له حبكم الفطرة اليت ف

وال يقف الشيخ حممد عبده عند هذا االستنتاج ب  يستشهد برأ  بعاق املفكارين   
إن نشهة املدنية يف أوروبا إمنا قامت على هذين " ،الغربيني فيضيف إىل ذلك القول

إال بعاد أن   رفلم تنهق النفوس للعم  و  تت رك العقول للب اث والنظا   ،افصلني
يف تصااريف اختيااارهم  ويف طلااب احلقااائق    م  قاااًوإن ماا ،عاارف الكااق  أنفسااهم  

فهاو   ،"اجلي  السادس عشر من ميالد املسيح"أما أص  هذا الذ    يف  ،"بعقومم
شاااعا  يقطاااع علااايهم مااان آدا  اإلساااالم ومعاااارف احملققاااني مااان أهلاااه يف تلاااك      "

 .(3)"افزمات
 ،دهالسياسا  الفرنسا  املعاصار حملماد عبا      ،ومع ذلك فقد زعم جابريب  هاانوتو 

إىل العقيااادة  ،يف هناياااة الت ليااا  ،أن  الاااة التاااهخر الااايت يعاااان  مناااها املسااالمون ترتاااد
إذ يف الوقت الذ  أنتجت فيه املساي ية املدنياة احلديقاة برمتاها        ،اإلسالمية نفسها

ويف رأيه أن العقيدتني افساسيتني اللتني مكن أن  ،واحنطاطاً ينتي اإلسالم إال تقهقراً
 "التو يااد اخلااالص "ذا االحنطااا  مهااا علااى وجااه الت ديااد عقياادة     يعاا و إليهمااا هاا  

بتقريرهاا للقادرة والعظماة الالمتنااهيتني      ،أما عقيدة التو ياد فمهناا   ،"القدر"وعقيدة 

                                                           
ذهااب حمااب الاادين اخلطيااب، وهااو وا ااد ماان أعااالم النهضااة الااذين تااهثروا مب مااد عبااده، إىل أن    (1)

ساية اقلات أيضااً يف إعاادة الو ادة القومياة واللغوياة        السيا -معج ة التو يد اإلساالم  االجتماعياة  
أصب ت اللفة العربية لغاة  ياع السااميني اماا اانات اللغاة الساامية افوىل        "للشعو  السامية  يث 

إىل القبائا  العربياة    "الو ادة "واذلك بصورة خاصة، يف إعادة  "لغتهم الو يدة قب  التشتت واإلسالم
يت اانت مجاهتا املتعددة املتباينة يف القبائ  املصتلفة مظهراً مان مظااهر   وإىل اللغة العربية بالذات ال

(، 149، ص 2الفرقة والضعف القوم  يف افمة العربياة" )مقالاة منشاورة يف  لاة ال هاراا، اجمللاد       
اللغاة العربياة   "، وااذلك مقالاة   50وانظر أيضاً رسالةأل اجتاه املوجات البشرية يف ج يرة العار ، ص  

 .87و ص2 لد "احلديقة"ال هراا، اجمللد السابق، و "التو يدوقاعدة 
 .155 – 150الرسالةأل ص  (2)
 .155الرسالةأل ص  (3)
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تضااع اإلنسااان يف درك الوجااود وتدفعااه بالتااا  إىل إغفااال شاا ون     ،والعلااو املطلااق أ 
فمهناا تلغا     "القادرة "أما عقيادة   ،انفسه وبث القنو  يف ف اده وإيهان ع مته يف الدني
 .(1)إرادة اإلنسان وتش  فعاليته وترد وجوده إىل العدم

أل لايس حااة عالقاة بااني الاادين   فااهوالً ،وعنيفاااً ولقاد اااان رد حمماد عبااده  امسااً   
جني  قاد أمار أهلاه باالنساالخ مان الادنيا وال هاادة        املسي   واملدنية احلاضرة فن اإل

ومن العسف أن يقال أن مدنياة   ،أ أ وما لقيصر لقيصرفيها وأوصى بان جيع  ما 
 .(2)امللك والسلطان والذهب والفضة ه  مدنية أصلها املسي ية

أل عا  القرآن صرا ة على أه  اجلرب رأيهم وأنكار مقالتاهم وأثبات الكساب     وثانياً
فاال  أما ما قرره من إ اطة علم اأ ويول قدرته  ،واالختيار يف حنو أربع وستني آية

واملذهب السائد يف اإلسالم هو التوسط بني  ،يلغ  قوة التميي  واالختيار عند اإلنسان
 .(3)اجلرب املطلق واالختيار املطلق

أل إن التن يااه اإلسااالم  يقااال باإلضااافة إىل التشاابيه والتجسااد اللااذين وقعاات     وثالقاااً
فهاو   ،باني العباد ورباه   قطاع الصالة    فيهما اافة الديانات السابقة لوسالم وال يعين إطالقاً

اا  واساطة بيناهما وجعا       ىقاد قار  العباد مان اأ  اني لغا       على العكس من ذلاك اامااً  
درجااات الكمااال الاايت مكاان أن  تااه الذاتيااة إىل االرتقاااا إىل أمسااى  نمبكا اإلنسااان مسااتعداً

 لكناه  ظار علياه الولاوج إىل مقاام افلوهياة الاذ  تفارد باه اأ          ،تدراها الطبيعة اإلنسانية
أماا يف ماا    ،وإىل مقام النبوة الذ  خص باه نفار حمادود اختاارهم اأ فداا رساالته      ،نفسه

 .(4)عدا ذلك فال  جا  وال مانع يقف يف وجه اإلنسان واستعداداته الشصصية
  قااً  ،أل ليس اإلسالم ديانة رو اينة  ردة خالصة وإمنا هو أاقر من ذلكورابعاً

فهو  ،اترا  يف ال مان والدنيا ،وبنفس املقدار أيضاًلكنه  ،إنه  ياة رو انية وجدانية
 ،(5)مهماز للمسلمني حياقهم علاى جالئا  افعماال الدنيوياة وافخروياة علاى  اد ساواا         

                                                           
ه 1346انظر مقاليت هانوتو يف اتابه )اإلسالم والرد على منتقديه( الشيخ حممد عباده، القااهرة    (1)

 .28إىل ص 13م، ص 1928
 .33اإلسالم والرد على منتقديه، ص  (2)
 .38 – 36فس املصدر ص ن (3)
 .46 – 45نفس املصدر، ص  (4)
 .68نفس املصدر، ص  (5)
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شاااملة ارتقاات بهرباهبااا ارتقاااا   يعاارف التاااريخ لااه   مدنيااةوهااذا هااو مااا أتاااح لااه بناااا 
ممااا –الغااربيني أنفسااهم ألاايس يكفاا  للتنويااه باادوره مااا قاارره أ ااد املسااي يني   ،مقاايالً

أقامت النصرانية " ني قالأل  -يطعن يف القائمني على املسي ية ال يف املسي ية نفسها
وأخااذ املساالمون يب قااون يف هااذه   ،و  تااهت بفلكاا  وا ااد  يف افرض سااتة عشاار قرناااً 

 .(1)"العلوم بعد وفاة نبيهم ببضع سنني
اااذلك يف رده علااى و ،يف رده علااى هااانوتو ،ومااع ذلااك فقااد اعاادف حممااد عبااده 

جورج أنطون الذ  زعم يف سياق الكالم على ابن رشد أن اإلساالم قاد اضاطهد العلام     
 ،احلديقااة املدنيااةفهنتجاات  ،والفلساافة يف الوقاات الااذ  تساااحمت فيااه املسااي ية معهااا 

حنطا  قد  د  يف العقيدة الدينية عند املسلمني وأدو إىل  الة اال اعدف بهن خلالً
إذ أن  ،ماان اف ااوال إىل طبيعااة االعتقاااد الااديين اإلسااالم  نفسااه  ال يرجااع بااه   ااال  

اماا ااان احلاال     ،على التمدن والتقادم  أصول هذا االعتقاد ال مكن إال أن تكون  اف اً
باادايات اإلسااالم  ااني ااناات املعتقاادات سااليمة صاا ي ة فطااابع العقالناا  فسااس    يف

االعتباار بالوقاائع التارخيياة    وتقديم العق  على ظاهر الشر  عند التعاارض و  ،اإلمان
والطبيعيااة الوضااعية ماان أجاا  اسااتنبا  ساانن الكااون وقوانينااه واإلفااادة منااها يف  ياااة  

 ،وقلب السالطة الدينياة مان أسساها مب او آثاار اا  عبودياة لغا  اأ          ،امل منني ال منية
ومااودة اإلسااالم للمصااالفني يف    ،واإلتيااان علااى ااا  رقابااة أو نفسااية عقليااة وخارجيااة    

باا  وتقااديم صاا ة احلياااة علااى صاا ة  ،واجلمااع بااني مصااا  الاادنيا واآلخاارة ،قياادةالع
علاى الساع  لت صاي  أقصاى أطاوار الرقا         ا  ذلك ال مكن إال أن يكون باعقاً ،الدين

وهذا ما أفضت إليه هاذه افصاول يف  يااة املسالمني التارخيياة  اني انطلاق         ،والكمال
علااى حتصااي  العلااوم افدبيااة والعقليااة    هاا الا يف اآلفاااق ينشاارون اإلمااان ويشااجعون  

ليصاالوا يف  ،وينشااتون دور الكتااب العامااة واخلاصااة واملاادارس وبيااوت العلاام   ،والكونيااة
اتشافات القائمة على التجربة واملشاهدة وليتصطوا بذلك مدنية النهاية إىل مر لة اال

ا عرفوهاا  اليونان وخيرجوا أوروبا من ظلمة اجله  مبا للوا إىل أهلها مان علاوم ومبا   
 .(2)ة اللتني تبين عليهما هذه العلوممن التجربة واملشاهد

                                                           
 .45نفس املصدر، ص  (1)
 104 - 90م، ص1902 -1320حممد عبده، اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية،القاهرة  (2)
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حنطا  إذن ال يرجع إىل العقيدة اإلسالمية نفسها وإمنا إىل انقال  الصورة فاال
أو بتعب  آخرأل هو يرجع إىل توقف فاعلية هاذه العقيادة بسابب     ،افصلية مذه العقيدة

 .(1)من توقف فاعلية أهلها أنفسهم
علة عرضت علاى املسالمني عنادما    "وإمنا هو  ،ليس من طبيعة اإلسالم واجلمود

أماا السابب يف    ،"دخ  علاى قلاوهبم عقائاد أخارو سااانت عقيادة اإلساالم يف أفتادهتم        
حتاول   ،فهذه الشاجرة  ،شجرة السياسة ،"تلك الشجرة املعونة"اكنها من نفوسهم فهو 

الاذين   لفااا دفعات به اد اخل   وإمناا  ،ف ساب  "علام عربا   "إىل  "دين عرب "اإلسالم من 
الذين ظن  -إىل أن يستبدل باجلي  العرب –ختذوا من سعة اإلسالم جنة فخطائهم ا

مان الادك والاديلم     أجنبيااً  جيشااً  -خلليفاة علاو  علاى  كماه     أنه مكن أن يكون عوناً
 ،واستعباده وممن ال خيشى مان جانباهم خطاراً    ،وغ هم ممن اصطنع لنفسه بم سان

واسااتبد اجلنااد اجلاادد  ،"اسااتعجم اإلسااالم وانقلااب عجمياااً "ذلااك إال أن  فمااا اااان ماان
فلاام حيفلااوا   ،بالساالطان وبالدولااة  اااملني إىل اإلسااالم خشااونة اجلهاا  وألويااة الظلاام   

مان أعاواهنم علاى أن ينادرجوا يف سالك       بالعلم وال بههله احلقيقيني وإمنا للاوا ااق اً  

                                                           
م( هااو أيضاااً  1902 – 1848 -هااا1320 – 1265أدرك مفكاار الشااام عبااد الاارلن الكااواايب )    (1)
يف  "الفتااور"آلثاار الااذ  يعاا و إىل اخللاا  احلاااد  يف بعااق العقائااد الدينيااة وافخالقيااة يف منشااه        ا

من بعد ا  "إىل أثر العقيدة اجلربية اليت  "الفاض  الشام "اإلسالم، وأشار يف )أم القرو( على لسان 
الايت  اث أصا اهبا    ، وإىل آثار الن عاة الت هيدياة    "تعدي  فيها جعلت افمة جربية باطناً قدرية ظاهراً

علاى ال هااد يف الاادنيا والقناعاة باليساا  والكفاااف مان الاارزق وإماتااة املطالاب النفسااية ا ااب اجملااد     "
والرياسة والتباعد عن ال ينة واملفاخر واإلقادام علاى عظاائم افماور واالدغياب يف أن يعاي  املسالم        

هد احلقيقيني دوراً ادينياً سالباً، لكن الكواايب ال يسلم إطالقاً بهن للقدر وال  "اميت قب  أن موت
أن افصول اجلربية والت هيدية يف عقائد افماة موجاودة يف    "البلي  القدس "فهو يال ظ، على لسان 

اافة الديانات لتعدل من شره الطبيعة البشرية يف طلاب الغاياات، وأن املسالمني   يلجا وا إىل القادر      
واملساببات الكونياة والعجا  عان اا  عما ، فكاان ذلاك          وال هد إال عندما غلاب علايهم جها  افسابا     

منااهم اويهاااً ال تاادينًا. وبكلمااةأل إن افصااول اجلربيااة ليساات ساابباً للفتااور باا  هاا  ساابب لالعتاادال        
النشا  وس ه س  انتظام ورسوخ، وال هد احلقيقا  الاذ  نعرفاه عان الصا ابة واخلفااا الراشادين        

هبة املشاق و عظائم افمور.. وما ورد يف النصوص الدينياة يف  مقالً اان دافعاً عظيماً إىل العم  و ا
شهنه يوجه إىل الدغياب باافثرة العاماة، أ  بت ويا  املسالم حارة ساعيه للمنفعاة العمومياة خصاوص           
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لعامااة ماان بااا  التقااوو ولايااة الاادين     العلماااا ويتسااربلوا بساارابيله فياادخلوا علااى ا   
مان عباادة افوليااا     ويسانوا  ،لي سنوا التقاليد والشعائر اليت سادت يف الوثنية وغ ها

 أن"بعااد هااذا الااه    ،ويقاارروا ،هباام مااا ياادفع بالناااس إىل الضاااللة    واملتشاابهنيوالعلماا
 ،"مد العقول تى يقف الفكر وجت"وجعلوا ذلك عقيدة  "له أن يقول بغ  املتقدم املتهخر

ال نظر مم "و  يقفوا عند هذا وإمنا بقوا يف العامة يف شتى افطراف من يقنعهم بهنه 
فيه النظر  مما فرضوإن ا  ما هو من أمور اجلماعة والدولة فهو  ،يف الش ون العامة

ومن دخ  يف ش ا من ذلك من غ هام فهاو متعارض ملاا      ،على احلكام دون من عداهم
 ،ا يظهار مان فسااد افعماال واخاتالل اف اوال لايس مان صانع احلكاام          وإن م ،ال يعنيه

وإمنا هو حتقيق ملا ورد يف افخبار من أ وال آخر ال مان وإنه ال  يلة يف إصالح  ال 
وما على املسلم إال أن يقتصار علاى خاصاة     ،وإن افسلم تفويق ذلك إىل اأ ،وال مآل
 .(1)"نفسه
ه  أ د افسال ة الايت جلاه إليهاا هاذا       "القدر"نه فمر طبيع  أن تكون عقيدة او

إليهاان العا ائم وتقبايط النفاوس وغا َ       ،"والة الشر"اجلي  من املضللني الذين يعاوهنم 
خصابة   اما أنه من الطبيع  أن جتد هذه اخلرافة وغ هاا أرضااً   ،(2)افيد  عن العم 

الايت را ات    "ياهس ال"فاددف  الاة    ،يف عا  ساده اجله  أو أريد للجه  فياه أن يساود  
خيااادق باااه أطبااااق "تااارين علاااى النفاااوس وتسااالب املسااالمني افمااا  الاااذ  ااااان الااادين   

مان   وضع يعريهم ااماً ،"العجماوات"وت د  هبم إىل وضع هو أشبه بوضع  ،"السموات
 (3)بال معنى. "صورة"اإلسالم لك  يبقى منه على أجسادهم وقلوهبم إال 

ن جنايتها تظهار أاقار ماا تظهار يف اللغاة      لك ،إن مفاسد اجلمود ال تقف عند  د
 ويف التعليم.

احملصالني حتصايلهم علاى    "أما جناية اجلماود علاى اللغاة فقاد تبلاورت يف قصار       
وهاذه احلالاة أدت    ،إذ ليس للمتهخر إال أن يهخذ مبا قال املتقادم  "فهم االم من قبلهم
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عان التنكاب    فضاالً  ،لفوبالتا  إىل إمهال علوم الس ،هبم إىل النظر يف افلفاث لذاهتا
 عن اخلروج على  ود القدماا.

بالتشاابث بن عااة  "التفريااق ا يااق نظااام افمااة "وأعظاام ماان هااذه اجلنايااة جنايااة  
معاني ماع ماا صا ب      "تقلياد "املتمذهب والتشيع للفرق واملذاهب وقصر السالوك علاى   

لتقوياااة اااااي  الفااارق وتنا رهاااا حبياااث يساااه    "السياساااة"تاااه ذذلاااك مااان طعااان اخت
  اهبا السيادة.فص

وساه  اخلاروج    ،أما اجلمود يف الشريعة فقد ضيق على أهلها بعد سعة وتسامح
 عن تشددهم واختالفهم يف مذاهبهمأل منها لصعوبة فهم عبارات الفقهاا فضالً
عاان  اادود الشااريعة   يف افخااالق وإحنرافاااً  وماان الطبيعاا  أن جياار هااذا فساااداً  

 عن متابعة أ كام الدين. وعج اً
فبعاد أن ااان العقا  هاو ينباو        ،اجلماود يف العما  اجلماود يف العقيادة     وأشد من

 اليقني وأص  مباد  اإلمان صار النق  هو افص  يف ذلك.
 "الطرق اجلديادة "أما اجلمود يف التعليم فقد أصابت شروره فريق املتعلمني على 

ولتاك ضاعف   على  د سواا فه ،الدينية "الطرق الرمسية"واملتعلمني على  ،أ  افجنبية
إماهنم ووهن مبا سرو إىل أفتادهتم وعقاومم مان التعلايم افجانيب وذو وهام ساادرون        

ل اليت مكان أن تقا  أبناااهم مان     البعلمهم القديم ال يلتفتون إىل طرق اإلقنا  واالستد
فقاد لاد تعلايمهم عناد      ،الرمسا  وغا  الرمسا     ،"التعلايم الاديين  "أما بنااا   ،الضالل

منااها أنكااره   يتاًشااوإذا عرفااوا  ،يتصللااه شاا ا ماان العلااوم احلديقااة    العلااوم القدمااة ال 
معلموهم عليهم ونفروهم منه وطالبوهم بالعودة إىل اتب الدين ليجدوا فيها ا  ش ا 

لكناهم إذا ماا أرادوا فعا  ذلاك   يساه        ،مما ينصرهم على أنفساهم وعلاى خصاومهم   
عبااارات مشااتتة معقاادة  عاان فهاام مااا فيهااا ماان علاايهم العقااور علااى هااذه الكتااب فضااالً

 (1)منفرة.
بنياناه النفسا  هباذه احلالاة الرهيناة مان        "اجلماود علاى املوجاود   "ولقد تاوج هاذا   

الذين ال يقعون عند الشك  "العدميني"من اجلاهلني اخلاملني  اليهس اليت ولدت فريقاً
لقد  ،نعم ،دينهم ذاته يفإىل تشكيك الناس يف أنفسهم و يف ذواهتم وإمنا يذهبون أيضاً
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إن "أعااداا القاارآن أنفسااهمأل  ه بعااقبااات أولتااك اجلاااهلون اخلاماادون يقولااون مااا يقولاا 
وإن ماا وقاع فياه النااس مان       ،وإن الساعة أوشكت أن تقاوم  ،ال مان قد أقب  على أخره

الفساد وماا ماين باه الادين مان الكسااد وماا عارض علياه مان العلا  وماا ناراه فياه مان                
 فال فائدة يف السع  وال حرة للعم . ،مرمإمنا هو أعراض الشيصوخة وا ،اخلل 

وال يصح أن متد بصرنا إال إىل العدم وال أن ننتظر من  ،فال  راة إال إىل العدم
 .(1)"غاية فعمالنا سوو العدم

ماذا "يهرفون مبا ال يعرفونأل  ،دة اجله  وأعوان اليهسف  ،"العدميني"لكن ه الا 
ينقطع عناد هنايتاه؟ إن الاذ  مضاى بينناا وباني       عرفوا من ال مان  تى يعرفوا أنه ااد 

وإمناا ها  ياوم وبعاق ياوم أو بعاق ياوم         ،مبدأ اإلسالم ألف وثالحائة وعشرون عامااً 
وإن اانات تادل علاى أن ماا مضاى      –وإن آياات اأ يف الكاون    ،فقط من أياام اأ تعااىل  

ظايم يقصار   تشهد بهن ما بقا  ماذا النظاام الع    -على اخلليقة يقدر بالدهور الدهارير
  إن ماا بينناا وباني    ديقاً ا فماا ما الا القاوم ال يكاادون يفقهاون       ،عن تقديره اا  تقادير  

فها    ،ا  رج  يعي   سني سنة مبدأ اإلسالم ال ي يد عن عمر ستة وعشرين رجالً
اهذا ال يكفا    بالنسبة إىل دين عام ادين اإلسالم  إن زمناً ،طويالً يعد مق  ذلك دهراً

و  تقام القياماة علاى الادين و       ،الهتداا الناس اافة هبدياه  -  يكفوقد تبني أنه –
 (2)"تقم على شرهم وطمعهم 

وإن هاذا   ،احلق هاو أن اأ قاد وعاد باهن ياتم ناوره وباهن يظهاره علاى الادين الاه           
 ،الدين قد سار يف هذه الطريق ويف سبي  التمام والظهور على العقائد الباطلة أعواماً

لان ينقضا  العاا   تاى ياتم ذلاك الوعاد ويهخاذ         "لكان   ،عن سابيله ثم احنرف به أهله 
علاى تقاديم العقا  والوجادان فيادرك العقا  مبلا  قوتاه          الدين بيد العلام ويتعاوناا معااً   

فيتصرف فيماا أتااه اأ تصارف الراشادين ويكشاف ماا مكناه         ،ويعرف  دود سلطنته
 وقفا  راجعااً   شاعاً فيه مان أسارار العااملني  تاى إذا غشايته سابطات اجلاالل وقاف خا        

هنالااك  ،ولعلمااه  اادوداً بااان لقدرتااه متقطعاااً معدفاااً "وأخااذ أخااذ الراسااصني يف العلاام
يلتق  العق  مع الوجدان الصادق يت دان يف الوجهة مبقتضى الفطرة والغري ة إذ مها 

العق  ينظر  ،"عينان للنفس تنظر هبماأل عني تقع على القريب وأخرو اتد إىل البعيد"
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والوجادان يقاع علاى مشااهدات      ،ات وافسبا  واملسببات والبسائط واملراباتيف الغاي
والانفس يف  اجاة إىل    ،احلس الباطين وعلى احلادوس الشاعورية والوجودياة املباشارة    

فاالعلم   ،إذ ه  ال تنتفع بم دامها  تى يتم ما االنتفاا  باافخرو   ،"العينني"التا هاتني 
أما الدين الكام  فهو  ،ليم من أشد أعوان العلموالوجدان الس ،يح مقوم للوجدان الص
وإن اقتصار الدين على أ اد   ،(1)"فكر ووجدان ،برهان وإذعان ،عق  وقلب ،علم وذوق"

بني العق  والوجدان فال ينبغ  إال  الفصأما الت  ،هذين افمرين يسقط إ دو قائمتيه
 .إىل وجوديننسانني والوجود إف ول اإلنسان إىل  ،قد أصا  الفرد أن شرخاً

و الة االحنطا  اليت يعان   "اجلمود على املوجود"هبذا سيتصطى اإلسالم  الة 
وساينجح  –وهاو  اني يانجح يف حتريار نفساه مان  الاة االحناالل الايت قياد هباا             ،منها
فن علاة اجلماود عارضاة سات ول وفن الشادائد والقاوار  الايت  لات بادياره لان            قطعاً

 ،ولكناه  ،عقارة يف سابي  املدنياة    لن يقف أباداً  -وسباهتم تلبث أن تنبه أهله من غفلتهم
 .(2)"ها من أوضارهايقنسيهذهبا وي" ،على العكس من ذلك ااماً

ليا   وإعاادة الاروح إىل جسام اإلساالم الع     ،ال شك أن القورة على اجلمود والتقلياد 
 وهاو  ،سهام قدمه الشيخ حممد عبده يف تاريخ اإلساالم احلاديث  بههله مقالن أعظم إ

 رو ااً   ني أفسح للوجدان مكانة تكاد تعلو على مكاناة العقا  فياه قاد نفاث فياه فعااًل       
لكن إذا اانت هذه العملية اليت قاام هباا حمماد عباده قاادرة علاى  ا  املشاكلة          ،جديدة

 الذاتية اليت اان يعان  مناها اإلساالم ويتعارض ماا التو ياد جياد نفساه بمزائهاا وجهاًا         
علاى  انفتااح   ولكنه أيضااً  ،ف سب ذاتياً وغنى رو ياً اطنياًفاإلنسان ليس ثراا ب ،لوجه

 الطبيعااة املشصصااة قوانينااها وسااننها الاايت ال اقاا  للوجاادان أوالً   ،الطبيعااة اخلارجيااة
 "العلام احلاديث  "على  ا  مشاكلة    بتعب  آخر   يكن الوجدان قادراً ،وإمنا اق  للعق 

صورة منج ات مادياة ج ئياة عجيباة    ال يف  ،هارالذ  غ ا به الغر  اإلسالم يف عقر د
فهذا ال جيلب معه باد  ذ  بدا سوو الدهشة واإلعجا  اللذين ما يلبقان أن  -وفعالة

ال تبعاث علاى الدهشاة     "نظرياات علمياة  "ولكان يف صاورة    -يتبددا باهثر العاادة واإللاف   
طرائااق "و  "أمنااا  الااتفك "علااى تعاادي  أو تغااي  أو قلااب   وإمنااا تبعااث أيضاااً  ،ف سااب

 لدو أولتك الذين تغ و هذه النظريات عقومم. "لنظرا
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للقارآن وقارر    "العلما  "ااق ة علاى الطاابع     ص يح أن حمماد عباده قاد أ  ماراراً    
علاى   عنيفااً  ورد رداً ،علميااً  وفسار بعاق آ  القارآن تفسا اً     ،التآخ  بني الدين والعلم

 ،بوقاائع التااريخ   ،مام  أولتك الذين زعموا أن اإلسالم قاد اضاطهد العلام يف داره مبنيااً    
خطه هذا ال عم وبهن اإلسالم على العكس من ذلك هاو و اده الاذ  فاتح لاه وشاجعه       

وإمنا ختطوه وجتاوزوه مبا قادموا   ،وشجع أهله الذين   يقفوا عند اق  العلم القديم
سهامات اانت  امسة يف تطوره الال اق يف  إ ،سهامات جليلة يف املضمون واملنهيإمن 

 .(1)"التقرير املقا "حممد عبده ظ  يف هذا اله عند مستوو  لكن ،الغر 
ولعا  لاه العااذر يف ذلاك فن الاذين أل مااوه اخلاوض يف املساهلة قااد فرضاوا عليااه        

مان فيكتاور ااوزان وإرنسات      بادااً  ،و اددوا لاه مكاهناا وأسال تها أيضااً      ،ساعة املعرااة 
يف التااريخ وللاوه إثاام    قاد وجهااوا ساهامهم إىل اإلساالم    ،نطاوان أريناان وانتاهاا بفارح    

إثاارة املشااعر والضاغائن بمدخاال      و  يكتفوا بذلك وإمنا تعمادوا دومااً   ،احنطا  أهله
بصااورة ال ختفااى معارضااتها   ،الاايت قاادموها  "املسااي ية"طاارف آخاار يف املوضااو  هااو   

على أهنا  امية للعلم ومشجعة للعلمااا بينماا قادموا اإلساالم      ،لوقائع التاريخ املعروفة
لذا اان من الطبيع  أن يلتفت حممد عباده إىل العلام    ،رة الغريم املضطهد ممايف صو

عادم   ،علاى افرجاح   ،أيضااً  مقادراً  ،القديم ويدك لغا ه مهماة التصاد  للعلام احلاديث     
 لف اب .إقدرته الشصصية على اخلوض يف وسائ  العلم احلديث اليت   يكن له هبا 

هماة   يكان يصالح ماا إال مفكار ال تلعاب       ومع ذلك فمنه ينبغا  القاول إن هاذه امل   
 يث ال انفكااك بيناها وباني     ،عنده الدور الذ  لعبته عند حممد عبده "الوجدان"ملكة 
 -علاى مسااتوو التقريار النظار  علاى افقاا     –ااان ينبغا  أن يكااون هاذا املفكار      ،العقا  
 ،ادة جاداً با   ا   ،ين   ن عة عقالنية مستعدة فن تكون يف الوقت املناسب  اادة  م مناً

 ،مطلقة ن العق  ال يقرر إال أ كاماًأفمن هذا ال يعين بالضرورة  "عقالنية"و ني نقول 
فسااح اجملاال لقادر ااب  مان      إ -ني ننقا  املوضاو  إىل أرض العلام    ا – وإمنا يعين أيضاً

 .(2)الظن واال تمال اللذين يفرضهما هذا العق  نفسه
 ، العصر احلديث عند هاذه احلادود  يف "التو يد"مكننا أن نقف يف تتبع أ وال و

إىل ما قرره اففغان   جديداً إذ ال طائ  وراا االستكقار من افمقلة اليت ال تضيف شيتاً
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اما ااان مكنناا اال نتاابع هاذا املوضاو  يف       ،وحممد عبده واجلسر القامس  وافلوس 
ولع   ،فية نشطةفعالية فلس -وما ي ال–ومقلها مفكرون اان مم  ،الفدة املعاصرة لنا

  ماان املغاار   بأباارز هاا الا املفكاارين الااذين يعنوننااا هنااا مباشاارة حممااد ع ياا  احلبااا     
 وعقمان أمني من مصر.

ثام نقلاه هاو       يف م لفه الذ  نشره بالفرنسية أوالًبفاحملاولة اليت قام هبا احلبا
 "لشاهادة ل" شصصاانياً  فلسافياً  اق  فهماً ،"الشصصانية اإلسالمية"نفسه إىل العربيةأل 
ينشااد صااا به  ،للتو يااد معاصااراً امااا اقاا  فهماااً ،"ال إلااه إال اأ"اإلساالمية افوىلأل  

لكان   ،وهذه احملاولة تذار مب مد عبده ،بعث احلراة واحلياة يف علم الكالم التقليد 
ماان احلااق أن يقااال أهنااا علااى الصااعيد الفلسااف  اخلااالص علااى افقاا  تباادو أاقاار غنااى  

  يف عقيادة  بلك بفض  افبعاد املصتلفاة الايت يكشاف عناها الب اا     وذ ،وخطراً وجتديداً
وجاود   "عقالنياة "أو  "علمياة "وبفض  املوقف النقد  الاذ  يتبنااه يف مساهلة     "الشهادة"

 .(1)اأ
فن ن ال نقف هنا على أرض العلم والعق  املنطق  اخلالص اما اان احلال لادو  

ذا  شااعورياً "أنااا"أو  ،"شصصاااً"تباااره ولكاان يف عااا  اإلنسااان باع   ،املفكاارين السااابقني 
 ،بالنساابة لولااه الوا ااد الااذ  خلقااه علااى صااورته   "يتموقااف"اسااتقالل ذاتاا  يقااف أو  

نفتاح على افناوات االجتماعياة   اال يتضمن بو دانيته واستقالله املطلق اعدافاً معدفاً
قبيلاة  االجتماع  الذ  م و افطار الضايقة للمعشار وال   "حنن"افخرو والدخول يف ال

ذا طاابع   ،هباذه الصاورة   ،وهكذا ال يكون مدلول الشاهادة  ،لي   حملها افمة واإلنسانية
ب  يكون ذا مدلوالت علمية وانطولوجية واجتماعية وأخالقية وسياساية   ،عقل  جد 

 .أيضاً
 تامااً  لذاته وعياً "الشصص"اإلسالمية تتمق  يف وع   "للشهادة"إن الداللة افوىل 

وعلاى   ،اأ ،أماام الكاائن املطلاق    ،عه املستق  وارامته ووجاوده اخلااص  حبيث ي اد واق
يشاداان يف أداا   "افناا وافخار  "هسيس عالقة معنوية مع اآلخر ماادام  تالشهادة يدتب 
ومن زاوية سوسيولوجية تكتسب الشهادة تشصصها وعياهنا يف تكيياف   ،نفس الشهادة
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الااذ   "حناان"املاا من يف ال "أنااا"ول وجودنااا وتصاارفاتنا يف مواجهااة اآلخاارين ويف دخاا   
 (1)تتشيد بوجوده اجملتمعات

ختضااع باسااتمرار لضاغط قااوتني متناقضااتنيأل اجلسااد والفكاار   "اليااة"والشاصص  
لكناه يوجههاا حناو تاوازن      ،واإلسالم يعدف هبذه الكلية غ  املتجانسة ،الطبيعة والروح
فال ينصرف هذا الية إىل  ،عقل  بني املالك واحليوان يف اإلنسان "زواج"قو  يتم فيه 

يف هاذا التاوازن يت قاق     ،وال خيضع ااذلك للجساد   -إذ ال رهبانية يف اإلسالم–الروح 
 للمسلم الفالح يف الدنيا واآلخرة.

 معرفتان متكاملتان التامها  دية وضروريةأل ،حة معرفتان ممكنتان لونسان
إن  ،املرا مباشارة امعطا   واملعرفة اليت حيياها  ،املعرفة الناجتة باإلدراك والعق 

ثاام بعااد ذلااك نلتجااو إىل العقاا   فاان ن ناا من بااه أوالً ،"معاناااة"وجااود اأ هااو موضااو  
 (2)وعلم الكالم ال يبدأ إال بعد أن حيص  اإلمان. ،لدعم اإلمان والتدلي  عليه

وعلى هذا افساس تصا  الشاهادة ذات مضامون ما دوجأل فها  مان نا ياة توجاه         
حبياث مان    ومن نا ية ثانية جتع  اإلمان ذاتياً ،ة والنظر العلم اإلنسان إىل الطبيع

هذا اإلمان ا  اينونيتنا وجيعلنا قادرين على التواص  باخلالق وفولقاته عن طرياق  
قبا    "وجوديااً " وهنا يصبح الربا  الذ  جيمع بني امل من وربه رباطااً  ،اخل  والصالح
الصلة باني افناا واآلخارين صالة عاطفياة تقاوم        اما تصبح ،ومعقولياً أن يكون عقالنياً

 والرب. "الرلة"على مفهوم 
اا الصدقات فمناه ال ينشاد ساوو    يتو ني يبدأ اإلسالم بفرض ال ااة ثم يتبعها بم

االرتفا  بامل من إىل مستوو الرلة  يث تلت م ال ااة بالصدقة يف جتاوز حنو تصور 
يف آن وا د على مفااهيمأل زاااة وإ ساان    فيه الرلة  جديد للعالقات البشرية تشتم 

ورليت وسعت ا  "لقول اأأل  صدوً ،و نان وتعاطف ومساعدة وتض ية وإيقار للغ 
 (3)"إن اأ اان بكم ر يماً"أل ولقوله أيضاً ،"ش ا

ملشااكلة الفقاار   "احلاا "ن ال ااااة والصاادقة ال تقاادمان يف اإلسااالم   أومعنااى هااذا  
وإمنااا تقومااان   -املفكاارين السااابقني واملعاصاارين  امااا اعتقااد اااق  ماان    –قتصااادية اال
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اجتماعياة خالصاة ها  بنااا اميتاة االجتماعياة علاى أساس إنساانية           -بوظيفة نفساية 
 وطرق توزيعها واستقمارها. "القروة"مستو اة من الرلة ال من 

إن للشااهادة نتاااائي عملياااة ماان أخطرهاااا تفاااتح املساالم بفضااا  العلاااوم الشااارعية    
آلياات   واساتكناهاً  دراسة الطبيعة ليسات يف الواقاع إال استفسااراً   "ذلك أن  ،والطبيعية

فارض   ،"ااائن علما   "فامل من هاو بطبيعتاه    ،"اأ اليت ه  دالئ  قوته وقدرته اخلالقة
 ،لكن العلم و ده غ  ااف الستكمال الشاصص إلنساانيته   ،اأ عليه طلب العلم فرضاً

. بدوهنا يبتل  اجملتمع بشصصاانيته  ،اتعبار ،وإمنا ينبغ  أن ترفد العلم فرائق دينية
يف القيااام هبااذه الفاارائق تت قااق  ياااة رو يااة قوامهااا  ااب ماا دوجأل  ااب اأ و ااب     

 ،الكائنات البشرية
وهاو مان نا ياة ثانياة      ،والواقع أن  ب اأ ينطو  بطبيعته علاى  اب فلوقاتاه   

 ،إنصافمن صدق ورلة و ،يعين أن حنقق على مستوانا الصفات اليت خص هبا نفسه
الظلام    ياا عبااد   إنا   رمات علاى نفسا      "وما جاا يف احلديث القدس  الذ  يقولأل 

ال حيرم الظلام ف ساب با      ،"فال تظاملوا واونوا عباد اأ إخواناً وجعلته بينكم حمرماً
مماا ياذارنا بهخالقياة )ااانط( يف      -يفرض على امل من أن حيدم نفسه وأن حيب غ ه

 .(1)الفلسفة احلديقة
ولاوج الكاائن البشار  إىل     أيضااً  "الشاهادة "الاذ  حتققاه    "نشصصا تال"نتائي  ومن

والنيب هو  ستقالل الذات  والعق ،وهذا العا  يقوم على املبادهة واال ،"عا  احلريات"
الاذ  جساد أقصاى     "املتبو  افعظم"فهو  ،النموذج الذ  ينبغ  على املسلم االقتداا به

وم ايا التشصصن مكن أن  ،الكمال والعم  مبشيتة اأمرتبة من التوتر حنو التعا  و
 تتعرض خلطر جهاز إنسان  هو الدولة حبيث تت طم حتت وطهته.

وقد قدر اإلسالم ذلك فهوجب علاى اا  ما من مراقباة ممارساة السالطة ونصاح        
 ،وال جتااب الطاعااة لااه وفو  افماار إال إذا خضااعوا هاام أنفسااهم لل قيقااة  ،أو  افماار
 اليت تنشد املصل ة العامة. وإرادة اأ
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والشاهادة تعاين أناه ال طاعاة ملصولاق يف       ،"افخالقية"ذلك أن اأ و ده هو منبع 
لذا اان املضمون افساس  وافخالقا  للشاهادة يوجاب علاى اا  فارد        ،معصية اخلالق

 ة دموقراطية مباشرة على س  افمور العامة.بمن افمة أن مارس مراق
إىل  وترد ه الا دوماً ،من جنوح احلاام وذو  اجلاه والسلطانهبذا حتد الشريعة 

الشصصااية وحتااول دون ااا  تساالط   الساالطة العليااا الاايت انااع ااا  مساااس بالكرامااة و   
سااتجابة إلرادة افمااة وخدمااة ااا     وهكااذا تصاابح وظيفااة الدولااة افصاالية اال     للقااو ،

م الشريعة ال جيوز ذلك أن الدولة اليت ال حتد ،شصص فيها واخلضو  ملراقبة اجملمو 
تاه  بوهذا هو معنى المة خليفة الرساول افول يف خط  ،ما أن تطالب رعاياها بطاعتها

 .(1)"فمن أ سنت فهعينون  وإن أسهت فقومون "شهورةأل امل
تضاى  قإذ أن اا  شا ا مب   ،للشاهادة أثرهاا االجتمااع  افخالقا  احلاسام      وأخ اً

فيجعا    ،"فافاة اأ "يف نفاس املا من   وهذا يبعث  ،الشهادة حيد  على مرأو من اأ
احلضور الكلا    باحليوية والصفاا عااساً وعيه دائم اليقظة وضم ه افخالق  ممتلتاً

ال يقاف يف   "هنضاة جديادة  "وإىل التطلاع الادائم حناو     "التجااوز "باستمرار إىل  افم  هادفاً
دها هاا  الاايت تقااود و اا "النيااة"و  ،"خطيتااة أصاالية"وال فكاارة  ،وجههااا أ   ائاا أل ال اهنااوت

 ويف عالقات اجلميع باأ. يف أفعاله ويف عالقاته باآلخرين أخالقياً "املس ول"امل من 
والقوة الفعالة اليت تقود النية ه  ماا اصاطلح علاى تساميته يف افخاالق الدينياة       

الذ  هو يف هناية الت لي  مقار احليااة الباطنياة ومعقاد اإلل امياة       "بالقلب"اإلسالمية 
 ،أما القائد اآلخر للم من فهو  ريته بامزاا اا  سالطة بشارية أو اهنوتياة      ،(2)القيةافخ

وخاصااة تلااك  ،ويت اارر هبااا اإلنسااان ماان ااا  عااا  للصطيتااة ، ريااة يقاايم عليهااا افماا 
اانات أم غا     أصاليةً  ،وإمناا تعا و إىل غا ه    ،اخلطيتة اليت   يكتسابها بفعلاه اخلااص   

ماا ماا    ،تلك أمة قاد خلات  "عن أخطاا غ هأل  س والًفامل من يف اإلسالم ليس م ،أصلية
 .(141-)البقرةألاآلية ،"وال تسهلون عما اانوا يعملون ،ولكم ما اسبتم ،اسبت

هو  و به أ العادل الذ  ال يظلم الناس شيتاً ،فليس حة مربر للقلق عند املسلم
ث تلات م عناده   والذ  يبقى عليه بعد ذلك أن ينصر  يف الوجود حبي ،أارب مربر لنم 
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ليدفع بهمته واإلنسانية  ،عن ا  سلطة اهنوتية بعيداً ،القيم الدينية مع القيم الدنيوية
 .(1)"يف طريق التقدم

مااا ذهااب إليااه )لااويس جارديااه( ماان القااول إن انعاادام وجااود اهنااوت       ولاايس صاا ي اً 
اجلهااز   ذلاك أن  ،(2)تشريع  يف اإلسالم قد ساهم يف  راة التجمد واالحنطا  يف اإلساالم 

 وبالتا  بينهم وبني اخلطو حنو افمام. ،بني املسلمني وبني اأ الكهنوت  يقف  اج اً
ن غيا  االال يكية هو صدر لل رية الشصصية ومنبع إلمكانية االجتاهاد يف  إثم 

وبعد هذا اله أو قب  هذا الاه يارفق اإلساالم نفساه أ  جهااز انيسا         ،الدين والدنيا
 "سار املصا   "جتسايد   ،إمكان أ  إنسان أو أية  اعة مهماا ااناا   فنه يرو أنه ليس يف

 .(3)"التعا "و
وإمنااا إىل  ،فيااه "بااذور ذاتيااة"ال تعااود إىل   واحلااق أن أساابا  التاادهور اإلسااالم 

عواماا  خارجيااة بالدرجااة افوىل قااد مكاان أن يشااار ماان بينااها إىل عواماا  جغرافيااة       
ه املسااالمني إىل التوااااا  والطرقياااة لوساااالم ودفعااا "التصاااوف"واقتصاااادية وإىل غااا و 

أماا العناصار    ،(4)وبالتا  ال هاد يف العاا    ،عتقاد بتفاهة ال من وبال واقعية العا واال
فمهناا ال حتتاو  علاى     الذاتية اليت ينطو  عليها اإلساالم بالطريقاة الايت حتاددت آنفااً     

 بذور التقدم والتمدن.
 "االساتبطان  "حلاح على الطاابع  ويظ  مع ذلك من الضرور  يف رأ  احلباب  اإل

ومعنااى ذلااك أن علينااا أال   ،للاادين وللشااهادة وعلااى املنطلااق الااذات  لوجااود اأ نفسااه    
ذلاك أن العلام ال    ،وال على نكران هذا الوجود أيضاً ،نلتمس أدلة علمية على وجود اأ

 هو العا  ،العا  بنسبة تسيطر على  يع قدراته ومقدراته يطمع يف أاقر من معرفة
وماذا اانات دعاوة     ،أما املطلق فليست لدو العلم أياة طاقاة علاى إدراااه     ،موضو  العلم

واساتعمال النظار مان أجا  ممارساة       اإلسالم يف تقديره مواجهاة إىل التهما  واحلادس   
 ،"العق  املنطق "و  تكن موجهة إىل  ،"التجربة الباطنية لوجود اأ"
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لذا   يكن  ،البشر  نومن أعماق الكائ ينطلق من االستبطان ،إن اإلمان ااحلب
هو شاعور   "احلنني إىل الوطن"واما أن  ،يف  اجة إىل  جي عقلية لك  يتم االقتنا  به

ال مكاان أن يااربط  "احلاانني إىل اأ"اااذلك  ،ال مكاان نكرانااه باساام العقالنيااة واملنطااق
ولكناه ااذلك لان     ،والذ    مارس مباشارة جترباة اإلماان لان يا من أباداً       ،بالعقالينة

وأن أيااة حماولااة  ،معاشاااً أو أنااه لاايس واقعاااً  ،يسااتطيع الربهنااة علااى أن اإلمااان عبااث  
إلدراك وجود اأ على مستوو عتباات إدرااناا احلساية تنطاو  علاى تنااقق منطقا         

 وتعسف على احلواس ال مربر له.
فنااه وجااود غاا  حمسااوس  ،لاايس هااو وجااود اأ "الشااهادة"ذلااك أن مااا ت اااده 

لك خاصيته الصميمة(أل إنه وجود ال ااملوجودات فلم يرياد املتكلماون إخضااعه    )وت
لعقاا  يتمنطااق ولعلاام يغاارق بااه يف الكاام؟ فهمااا أن ينبقااق اإلمااان بوجااود اأ عاان       

وإال جتماد   ،واملناهي اخلااص   ذات املنطق اخلاص املضغةتلك  ،عن القلب ،الوجدان
فغلطااة  ،جااوهر ااا  املوجااودات ،اااربمفهومنااا لكينونااة اأ و  يعااد اأ اجلااوهر اف

 ،املتكلمني الكربو يف اوهنم   يعرفوا هذا الفرق فهتت مناقشااهتم غا  ذ  خصاب   
 .(1)"وبدون  رارة

ال شك أن نظارة احلبااب  تنطاو  علاى قادر عظايم مان القاراا اإلنساان  والعماق           
اذير علاى حما   ،ورمباا بانفس القادر    ،لكناها تنطاو  أيضااً    ،اما سابق أن أشارنا   ،النفس 

وأول ماا مكان أن ي خاذ عليهاا إسارافها يف إغاراق اإلماان يف جلاة          ،وفاطر واض ة
اخلالصة حبيث تو اد يف هناياة افمار باني قيماة التجرباة اإلمانياة         "التجار  الذاتية"

 "املنكارين "وجتع  من شجب النصوص الدينية املتكرر ملوقف  ،جربة اإلنكاريةتوقيمة ال
–ف ساب   "التوتر البااطين "وه   ني ترد اإلمان إىل  الة من  ،عملية واهية املربرات

ملااا مااا ماان صاالة بالتعقيااد الفي يولااوج       ،وهاا   الااة ال تتيساار لكااق ين ماان الناااس    
تسد الطريق أماام أولتاك الاذ  ال يساتطيعون أن ياروا اأ إال       -البيولوج  يف اإلنسان

 ع .من خالل مال ظة العالقات املوضوعية داخ  العا  الواق
وحيرم علياه إدراك اأ املطلاق   –وال شك أن املوقف الكانيت الذ  يتبناه احلباب  

لكنه يف الواقع  ،هو قو  إىل  د بعيد -دودةدراااتنا احلسية احملإعلى مستوو عتبات 
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ال جياااد التربيااار الكاااايف إال إذا اعتقااادنا أنناااا نااادرك اأ يف ذاتاااه علاااى عتباااة هاااذه         
 ،لكننااا لساانا ملاا مني بادعوو ماان هااذا القبياا   ،احلسا   أ  داخاا  العااا  ،احملسوساات 

عتقاااد بااهن اأ موجااود ال مكاان اإل اطااة بااه أو إدرااااه يف  واملساالم أول ماان يناااد  باال
 ذاته.

إن قصارو ما يدعيه على مستوو احملاامة العقلية واملنطقية والعلمية هو القول 
هو علة للعا  ال بد وأن  من  يث ،إننا ندرك وجود اأ بآثاره يف احملسوسات ف سب

ص يح أن قضاايا العلام قاد وصالت إىل درجاة مان        ،تدل عليها تدك يف معلوالهتا آثاراً
عتماد على مقرراته من أجا  البات يف أماور ميتافي يقياة ينطاو       النسبية بات معها اال
اخلاالص   "الاوظيف  "عن أن الن و  العلم  النفعا  والداياب    فضالً ،على فاطر اق ة

ماان دائاارة الطمااوح  فشاايتاً باسااتبعاده شاايتاً أصااب ا يقضاايان جاادياً ايا العلاام قاادلقضاا
إال أن احلاال   يصا  إىل درجااة تبعاث علااى     ،إلدراك الطبيعاة املوضاوعية للموجااودات  

يا  باني   يوأناه ينبغا  عليناا مان نا ياة ثانياة التم       ،من واقعية اا  مقرراتاه   اليهس ااماً
وتذبذباته وبني االعتماد على قوة يف اإلنساان ها    عتماد على أسس العلم التجرييب اال
وتسامح بامدراك    ،ذات  دوس وجودياة مباشارة تتصاف بالبداهاة واملوضاوعية      "العق "

بغق النظار عماا    ،"احلس املشدك"مضامني ميتافي يقية يف الواقع املدرك على عتبة 
 يف الكرب.يراه العلم على عتبة املدراات الالمتناهية يف الصغر أو الالمتناهية 

إن هذه القوة تظ  ه  افما  افاارب لادو عادد ااب  مان النااس الاذين تستعصا           
 عليهم التجربة الذاتية الباطنية لوجود اأ.

أليس من املرجح أن ينته  هذا الضر  مان املعانااة احلدساية أو الذوقياة      وأخ اً
 أو آجاالً  صريح ينته  عااجالً  "صويف"الذ  يرجى تهسيس وجود اأ عليه إىل موقف 

ااق ة يف مدنياة اإلساالم ويف املادنيات      اماا  اد  ماراراً    "التقادم "إىل )طريقة( تعرق  
 .(1)واما ال ظ ذلك وأ ََ عليه احلباب  نفسه  ،افخرو

ومع ذلك فمن املشكلة ه  أعقد بكق  من أن حت  علاى مساتوو الصارا  اجلاد      
وهااو ماااال نعتقااد أن احلباااب   –ره والااذ  ال منلااك حناان إال أن نقاار  ،للمواقااف املتفااردة

 ،هاو أن  ياع الطارق إىل اأ    -نه يلتق  مع الشصصانية عناد نقطاة ماا   ينكره علينا ف
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حبيااث  -ذاتيااة ااناات أم علميااة أم عقالنيااة  ،الاايت ااانح صااا بها القناعااة والطمهنينااة 
 ه  بالنسابة  ،والتقدم  الك عليه اام  ايانه ووجوده الشام  وتقوده يف درو  النجو

 طرق مشروعة ال جيوز ف د إنكارها بمطالق وتفرد. ،لوسالم
 ،فمهناا  "اجلوانياة "أما جتربة عقمان أماني الايت عارب عناها يف ماا أمسااه بالفلسافة        

لنظارة حمماد    إال أهنا تبدو امتاداداً  ،وإن اانت تقد  من الشصصانية عند نقا  اق ة
أو  لصاا بها فلسافة مفتو اة    وماع أهناا تبادو    ،عبده وبرجسون وإقباال اإلبساتمولوجية  

أصاول  "إال أهناا تبادو ااذلك لاه      ،مغلق احلادود  "فلسفياً مذهباً"طريقة يف التفلسف ال 
 .(1)"عقيدة وفلسفة ثورة

 إال العاا  مادرااً   واحلقيقة أن اجلوانية عند عقمان أمني ليست يف هناية املطااف 
إهنااا امااا يقااول  ،شااياافهاا  إذن طريقااة رو يااة لرليااة اف ،بقااوة الااوع  الااديين الباااطين

تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا متعرض لنف اات الساماا   " ،عقمان أمني نفسه
 ."وطريق مبسو  أمام الوع  ينتظر السالكني إىل يوم الدين ،يف ا  حلظة

مبعناى أن تنظار إال    ،إهنا فلسفة حتاول أن ترو افشصاص وافشياا رلياة رو ياة  
الباطن دون أن تقنع بالظاهر وأن تب اث عان   "وأن تلتمس  ،املصرب وال تقف عند املظهر
إىل املعنى وإىل القيمة وإىل املاهية وإىل  وأن تلتفت دائماً ،الداخ  بعد مال ظة اخلارج

 (2)"الروح من وراا اللفظ والكم واملشاهدة والعرض والعيان
يارد  ويكشف عقمان أمني نفساه عان املنطلقاات القرآنياة والنبوياة للجوانياة  اني        

وإىل احلاديث   ،أصوما إىل قاول اأأل )ال يغا  اأ ماا بقاوم  تاى يغا وا ماا بهنفساهم(        
 .وبرانياً النبو  الذ  يقرر أن لك  إنسان جوانياً

فاآليااة واحلااديث يف رأيااه ينطلقااان ماان اإلنسااان ويقاادمان الااذات علااى املوضااو     
ناة أ  أهنماا يعاربان عان     والفكر على الوجود واإلنسان على افشاياا والرلياة علاى املعاي   

ترسم فيها صاورة احليااة جبهاد بااطين موصاول ماا يلباث أن         ،مقالية مقدنة بالواقعية
وحتول فيها النفس إىل وجهة اخل  افخالقا    ،يتجه حنو اإلصالح اخلارج  أو املاد 

إلصالح اجملتمع فيتم بلك حتقيق مراب ذ   دينأل اجلوان  من الباطن  لتكون أساساً

                                                           
 1964عقمان أمني اجلوانية، أصول عقيدة وفلسفة ثورة، دار القلم،  (1)
 113املصدر السابق، ص  (2)



317 

بينهما رابطاة واعياة  ياث ت اا  الانفس واجلسام وتقايم التاوازن          ،  من اخلارجوالربان
 .(1)"بني احلياة الرو ية واحلياة الدنيوية لونسان على أساس من افخالقية العاملة

وليس حة شك يف أن اجلوانية تعكس معرفة ميتافي يقياة رو ياة فلسافية تضاع     
لايت يادخ  يف تيارهاا فالسافة مان أمقاال       يف إطار املقالياة الفلسافية ا   صا بها فلسفياً

وهاذا واضاح    ،سقرا  وأفالطون والغ ا  وديكارت واانت وهيغ  وبرجسون وهيدجر
ساارب أغااوار نال نسااتطيع أن "فاان ن  ،احلياااة اجلوانيااة اااام الوضااوح يف حتليلااه ملباااد  

ت ما   إال باهن حنياهاا بهنفسانا وأن ن    ،احلياة اجلوانية مهما استطعنا بافدوات العلمية
ال يساتطيع أن   فامن أ اداً   ،ال يساتطيع أن ماوت لناا    فكماا أن أ اداً   ،مس ولية معاناهتا
 اما يقول هيدجر. "حييا أو أن يفكر لنا

وهااذا التعاااطف العقلاا  أو اجلهااد اجلااوان  هااو عناادنا ضاارور  لكاا  حبااث قااويم  
قياة  لذا اانت اجلوانية منطوية على ميتافي ي ،ولك  مسعى صادق ،ولك  ثقافة عميقة

وهاا  أقاار  يف الواقااع إىل الرليااة  ،"ميتافي يقااا الرليااة الواعيااة"يسااميها عقمااان أمااني 
رلياة رو ياة نفساية ها  الرلياة باالعني الداخلياة أو عاني البصا ة اماا           "أو أهنا  ،الفنية

مااام حلظااات اإل"رليااة تسااج    ،"يقااول الغاا ا  أو بعيااون الااروح امااا يقااول أفالطااون     
 .(2)احلكمة والتجربة والرلية اإلنسانية اليت تتجلى فيها "الداخل 

مقا  الادين    "مقالية رو ياة "بعد هذا أن يعترب عقمان أمني اجلوانية  وليس غريباً
أن حيم  على خصوم املقالية وعلى املدنياة   أيضاً اما أنه ليس غريباً ،بعدها احلقيق 

 ،ن تكاون إال للاروح  الغربية اليت عادت الروح وبوأت العلم املااد  مكاناة ماا ااان ينبغا  أ     
بهن القاوة احلقيقياة ها  قاوة الاروح واملقا         راسصاً واجلوانية م منة إماناً"وهو يقولأل 

عاااا  املاااادة  ،وإن السااالطة الااايت ظفااار هباااا اإلنساااان علاااى العاااا  اخلاااارج     ،افعلاااى
ولقاد رأو غاناد     ،قد أضلته عن قوته افصلية اليت ه  املقالياة والرو ياة   ،وافجسام
شهد ذلك الصرا  الادمو  العنياف الاذ  قدماه الغار  إىل العاا  يف مساته         بعينيه م

هااذا القاارن  ااني جلااب إليااه أرو  االنتصااارات العلميااة فهالااه هااذا املاا يي الغريااب ماان    
إن التقاادم "أو ماان العلاام واجلهالااة فلاام يااددد  ينتااذ يف أن يصاايحأل   ،التقاادم واممجيااة

من  ق الروح و دها أن  أ   املادة مكاناً قد ،احلديث اما مقله الغر  يف أيامنا هذه
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وقيااد احلقيقااة والااربااة يف  ،فننااتي عاان ذلااك أنااه قااد بااوَأ العنااف عاارش النصاار  ،تتبااوأه
 ."ستعبادأصفاد الرق واال

فامن )أنيشاتاين( أ اد أقطاا       ،و  يكن هاذا رأ  غاناد  و اده يف أزماة العصار     
إال يف خلاق العبيادأل ففا  زمان      إن العلم   يساتصدم  تاى الياوم   "يقولأل  ،العلم املعاصر

ويف زمان السالم جيعا   ياتناا قلقاة       ،احلر  يستصدم العلم يف تساميمنا ويف تشاويهنا  
 .منهواةمرهقة 

فيناالوا   ،لقد انا ننتظر أن يستعني الناس بالعلوم على االنصاراف إىل احليااة العقلياة   
إن الساواد   ،لتلاة  مان ذلاك صا هتم العلاوم عبياداً      ولكان بادالً   ،بذلك أارب  ظ من احلرياة 

وهم يف أشد  ااالت   ،افعظم من العمال ينفقون زماهنم الطوي  الرتيب اخلا  من البهجة
 .  "على مرتباهتم الضتيلة وال منعهم ذلك من االرتعاد خوفاً ،التربم واملضق

وقبي  احلر  العاملية افخ ة أصدر العا  الطبيب الكسيس ااري  اتابه املشهور 
لك اجملهول( فصرَح بهن افزمة اليت يعانيها إنسان هذا القرن أزمة منش ها )اإلنسان ذ

 .(1)"عدم االنسجام بني القلب والعق  وبني الروح واملادة
وليس حة مان فارج    ،مروعة "غربة"لقد أوقع تقدم العلم التطبيق  اإلنسان يف 

أماااا  ،للمقالياااةويف االنتصاااار  "علااام الاااروح"لاااه مااان هاااذه الغرباااة إال بااام راز تقااادم يف 
الساالبيون أو العاادميون الااذين جعلااوا دينااهم التااهجم علااى ااا  مقاليااة يف الفكاار أو يف       

فااامهنم ال يسااايتون إال إىل أنفساااهم وإىل أمتاااهم وإىل    ماااا يقاااول ااااارل ياساااربز  ،العمااا 
 اإلنسانية.

فمناه ال   ،اماا يقاول املتنادرين    ،ال تستطيع أن تضع اخلب  وإذا اانت الفلسفة  قاً
تسااتطيع أن "وماان ثاام  ،"ع اففكااارأن تصاان تسااتطيع دائماااً"ددد يف القااول إهنااا مااربر للاا

 ."تصنع التاريخ
يف اسااتنادها إىل " ،أن الفلساافة اجلوانيااة  ،والااذ  الشااك فيااه عنااد عقمااان أمااني   

ودعوهتا الفكر إىل االلتفات إىل ذاته ليجد فيهاا سابب    ،ت اية الوع  اإلنسان  الشام 
 تقدم مناهجاً  ،"جيه النظر إىل اال تفال باملعنى والفكرة واملقالويف تو ،افشياا وقوامها

عن أناه يفساح الطرياق لدسام      فضالً ،ال ي ال اب  افمهية لفهم العا  وفهم اإلنسان"
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 "القيماة "و ااوزة الواقعاة إىل    ،وختط  ما هو اائن إىل ما  قه أن يكاون  ،املق  افعلى
 ،العلاو علاى  ادود الواقاع يف املكاان وال ماان      ويبث اإلمان بقدرة الروح اخلاالص علاى   

 ."واليقني حبرية الذات الواعية يف إصالح الفرد وإصالح اجلماعة
ماان  يااث إنااه جتاااوز للوجااود الظاااهر  –امااا أن الااذ  ال شااك فيااه هااو أن الاادين  

البعاد  "مقا    -احلاضر وإمان بوجود أباد  ال زماان   ااوز لتنا  واملكاان  املشااهد      
فمن االعتقاد بهن يف العا  ثنائياةأل عاا  الطبيعاة وعاا       ،يق  لونساناحلق "اجلوان 
املتعلااق بعارو الاادين باني عاااملنيأل    يشاد صاا به   ،أو عاام الشااهادة وعاا  الغيااب   ،الاروح 

 ،عامله الرو ا  اجلاوان  الاذ  يقتضايه أن يشاارك يف شا ون اجلماعاة باهوفى نصايب         
أن يوفاق باني أعماق  اجاات الاروح       وذلك إىل أن يهتاد  إىل الطرياق الاذ  يعيناه علاى     

 وبني أل م واجبات اجملتمع.
يوجه اإلنسان إىل ذلك البعد اجلوان  فيهأل يدعوه إىل  ،من  يث هو دين ،والدين

ويدعوه إىل اإلمان بوجود إله قاديم وجاوده هاو مصادر اا        ،اإلمان بقوة غيبية فائقة
 .(1)علم وعرفانا   روإماماته مصد ،وسلطانه أعلى من ا  سلطان ،وجود

دعامااة ااا  ثااورة واعيااة "وأهاام ماان هااذا الااه إن املقاليااة اجلوانيااة تباادو لصااا بها 
ذلااك أن اجلوانيااة ماان  يااث هاا  يف صااميمها فلساافة وعاا  ومقااال   ،"وإصااالح مسااتن 
شاعار افمار بااملعروف     ،قاد اختاذت لنفساها الشاعار اإلساالم  العملا       "وقصد وقيمة 

 ."عا  يصيب افمة الها ب  اإلنسانية بهسرهاوالنه  عن املنكر يف مكان من ال
ويدتب على هذا أن املقالية اجلوانياة إذا دعات إىل مراقباة النفاوس ورعاياة املقا        

فيكاون   ،فليس يف هذا دعوة لونسان إىل ترك العم  أو اعت ال العاا   ،ومراجعة القيم
ا  وا د إىل ممارساة  ب  إن موقفها من أول افمر دعوة  ،إليهم عالة على غ ه مفتقراً

دعاوة إنسااان   وبعباارة أخاروأل   ،ومان ثام الساع  والتشام  واملغااامرة يف الادنيا     " ،احلرياة 
 ."ه  تى يصلح اأ برانيهالغد إىل إصالح جواني

أن يكااون إعااالم هااذه الفلساافة وممقلوهااا هاام صاانا  التاااريخ     لااذا   يكاان غريباااً 
مساتن  يتبعاه عما  خاالق يقايم       فن اجلوانية تعرب عان وعا    ،ومشيدو دعائم البطولة

 ياة الفرد واجملتمع على القيمة الرو ية واملق  العليا امل سسة على دعائم الصدق يف 
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وهذا الت ديد للجوانية هو الذ  ينته  بصا ب اجلوانية  ،القول واإلخالص يف العم 
وال أن  ،إن اجلاوانيني ال يساتطيعون أن خيااطبوا إال النفاوس املمتاازة     "إىل تقرير القاول  

 (1)"يسمعوا أصواهتم إال للضمائر احلية
أن فلساافة حتاااول أن تاا اوج بااني الااذات واملوضااو  وأن جتمااع بااني العقاا           ذلااك

والقلب، وأن ت لف بني النظر والعم  وتدعو يف سرب الفكر وسالوك احليااة إىل خلاوص    
الشصصاية   ربياة وتعتاد يف ت  ،و انباة الريااا والتظااهر    ،واستواا السر والعالنياة النية 

 منها أن تهث  اففعال أشد وقعااً  وهتذيب النفس بالقدوة احلسنة واملق  الطيب اعتقاداً
بااهن مباينااة الرباناا  للجااوان  هاا  وجتاهااد يف تبصاا  أبناااا العصاار  ،ماان تااهث  افقااوال

اإلنساااان  أساسااا  يف  ااا  املشاااكالت مصااادر ااااق  مااان آفاااات اجملتماااع وإن العنصااار 
وأن ااا  إصااالح  قيقاا  يتطلااب   ،قااادرة علااى هدايااة اإلنسااان وأن افديااان  ،السياسااية

 يف الكم واملقدار. تغي اً
أل أماا القاورة فدياد القضااا     إن فلسفة هذا شههنا م  فلسفة ثاورة إصاال ية معااً   

علااى الفساااد الطاااغ  الناشااو ماان إهاادار القاايم العاليااة الاايت عاشاات عليهااا اإلنسااانية  
وأمااا اإلصااالح فينبغاا     ،املاديااة إىل الوجااود   ضااارتنا اقباا  أن جتاا   الواعيااة زماناااً 

مواجهة افزمة اليت يعان  منها اجلي  احلاضر ومنش ها فقدان الروح وضيا  اإلماان  
 (2)"وغربة اإلنسان

ومكن القول إن لفلسفة عقمان أمني اجلوانية م اياها اليت ال تنكر وداللتها الايت  
ومسااو اإلنسااان علااى  ،"التكنيااة"وجااه  رتكاسااة الااروح يفافهاا  اقاا   ،ال ينبغا  إغفامااا 

وهاا  ماان نا يااة ثانيااة دعااوو للماارح    ،الطبيعااة ورد إسااراف املاديااة إىل  اادود العاادل  
داللة  وه  أخ اً ،وإلحلاق ام مة بشطط املدنية احلديقة ،والتفالل ولسعادة اإلنسان

هاو فقاط   ولايس   ،وباني اإلنساان واأ   ، ية على أن مبدأ العالقة بني اإلنساان والعاا   
 وإمنااا هااو أيضاااً  ،العقاا  اجلاااف اخلااالص واحملاامااة املنطقيااة العاطلااة ماان ااا   ياااة    

الشااعور النااابق باحلياااة وبااالتوتر الرو اا  الااذ  حيااول اإلنسااان ماان  الااة الرليااة أو    
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ه مصدر حبيث يصبح الدين ومبادل ،الوع  الباطين إىل  الة الفعالية احلية اخلارجية
 .(1)فع  وتغي  وإصالح
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  الفرع الثاني

 جتديد الفكر الفقهي
 

نقصد بالتجدياد الفقها  جتدياد الشاريعة أ  العقا  العملا  الايت جتساد أ كاام          
فهااذا التجديااد يعااين فهاام املعنااى  وطبعاااً ،الااذار احلكاايم علااى الواقااع املطبااق والااواقع 

قياد   -باسام التجدياد والتطاوير   –افصل  للنص يف ضوا املكان وال ماان دون اخلاروج   
 على رو ه ومنتهاه ومبتغاه وقصده أمنلة

إال أهناا أشاربت معناى     ولغة ه  النهي الاديين وطريقاه،   وإذا اانت الشريعة أصالً
 بتناول  قوق اإلنسان. خاصاً

تشاك  لاب    -هبذا املعناى الضايق  –لرأ  شاخت بهن الشريعة  ولقد عرضنا سابقاً
 اإلسالم ولبابه.

وماا   ،وضاو  االجتاهاد يف اإلساالم   أو التارخي  لب ث م  هذا هو السياق الوجود
ال  ميتاااً  رفياااً فمنااه يظاا  حبقاااً  ،يف إطااار هااذا السااياق احلاا     جياار دراسااته  الياااً

وليس املهم يف نظرنا التغين مباا ااان فساالفنا مان قادرة اجتهادياة        ،عالقة له بالواقع
ناا الشارع    فقيماة تراث  ،وال اإلشادة بالقروة الشرعية الرائعة اليت خلفوهاا لناا   ،خارقة

مقدرة أبل  تقدير من  ياع الاذين درساوها دراساة تارخيياة موضاوعية مان املسالمني         
 وغ  املسلمني.

ونكتف  بهن ناذار اآلن ماا قالاه     ،ولسنا حباجة إىل اقرة الشهادات يف هذا السي 
الكوناات ليااون اساادووغ يف حماضاارات ألقاهااا يف جامعااة لناادن جاااا فيهااا أن الشاار         

الايت   ،... من أام  الروائاع "ا ما نظرنا إليه من نا ية بنيته املنطقية اإلسالم  يبدو إذ
فمذا سلمنا بالعقيدة اليت يقوم عليها الو    ،تستق  إعجا  البا ث  تى عصرنا هذا

أصبح من املتعذر علينا أن جند ثغرة ماا يف السلسالة الطويلاة مان القياساات       ،للرسول
وإذا  ،طق الشكل  أم من قواعد الن و العرب اليت حتتفظ بص تها سواا من نا ية املن
فاامن بعااق النظريااات ال تسااتدع  اإلعجااا    ،درساات حمتويااات هااذا املصاانع املنطقاا  
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فقاد توصا  ها الا العلمااا الشارقيون الاذين عاشاوا يف         ،ولكنها تق  الدهشاة  ،ف سب
ا مباا ،إىل الاانص علااى  قااوق اإلنسااان ،القاارن التاسااع باالسااتناد إىل مبااادئهم الكالميااة

 ،و صااانة الشصصااية وامللكيااة  ،تشااتم  عليااه ماان احلقااوق املتعلقااة باحلريااة الفرديااة    
ووصفوا السلطة العليا أو اخلالفة بههنا مبنية على التعاقاد.. وعناوا باذلك أن عقادها     

و  مان  لل ار  حيتا   ووضاعوا قانونااً   ،أمينااً  قاب  لولغاا إذا   تطباق شاروطه تطبيقااً   
ماا مكان ملقااتل  احلار  العاملياة افوىل أن حيماروا جتاهاه        التعاليم اإلنساانية النبيلاة   

واعتمدوا يف مباد  التسامح جتاه غ  املسلمني   يعتمد غربنا ماا ماثلاها إال    ،خجالً
 ."بعد ألف عام..

فهاذا الشار  يتنااول  قاوق      ،غ على خصائص للشار  اإلساالم   ل قول اسدوويد
ويتناااول تنظاايم اخلالفااة أو   ،ون اخلاااصأ  مااا يعاارف اليااوم بالقااان  ،اإلنسااان الفرديااة

ويتنااول أ كااام احلاار  أو مااا يعاارف اليااوم   ،السالطة أو مااا يعاارف اليااوم القااانون العااام 
ولكنااها ليساات نظاارة   ،فااالنظرة فيااه إىل القااانون هاا  نظاارة شاااملة   ،بالقااانون الاادو 

 ولكنها تستند إىل مسلمات اعتقادية ومباد  خلقية. ،قانونية  قوقية صرفة
هنا جاا الدادف يف االصطالح اإلسالم  باني الادين والشار  أو باني الادين      ومن 
 ،وجاااا وصااف الشااريعة بههنااا تشاام  االعتقااادات والعبااادات واملعااامالت        ،والشااريعة

بههناا أ كاام    "مادخ  الفقاه اإلساالم    "ووصفها الداتور حممد سالم مداور يف اتاباه  
هذا الشمول وصف اإلساالم الشاائع   ونشه من  ،اعتقادية وأ كام عقلية وأ كام عملية

 بيننا اليوم بهنه دين ودولة.
ومرد االعتقاد يف هذا الشمول إىل اآلية القرآنياة الايت ن لات علاى سايدنا حمماد       

اليوم أاملت لكم دينكم وأامت علايكم نعمايت ورضايت    ")ص( يف  جة الودا  ونصهاأل 
 ."لكم باإلسالم ديناً

وهذا الكمال يف التكوين اما أو ا  باه    ،نظرةوما دام لوسالم هذا الشمول يف ال
الاايت تلقااى فيهااا الااو   ماان ربااه يف مكااة     ،إىل حممااد يف الساانوات االثنااتني وعشاارين  

ة ينعم  وهو  قيقة غ  متغ ،فما هو  ال االجتهاد فيه؟ الو   هو من اأ ،واملدينة
فياه   يباذل  ،تغ وهاو رأ  ما   ،فيها اأ على اإلنسان حبكمته واالجتهاد هو من اإلنسان

ويفتعا  طاقتاه لبلاوغ     ،اإلنساان وساعه يف طلاب املقصاود     -اما يقول لناا علمااا اللغاة   –
 فما ه  العالقة بني  قيقة اأ ورأ  اإلنسان إن   نق  بني اأ واإلنسان؟ ،املعنى
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أ  فيماا   ،جند اجلوا  على هذا الس ال أول ما جنده يف أقاوال الرساول وأفعالاه   
 ،إىل اليمن قاضياً ،معاذ بن جب  ،د رو  عنه أنه بعث أ د الص ابةفق ،يعرف بالسنة

 فجرت بينهما قب  أن يغادر معاذ املدينة احملادثة التاليةأل
قاالأل فامن      ،ايف تصنع إن عرض لاك قضااا؟ قاالأل أقضا  مباا يف اتاا  اأ      "

كان يف  قالأل فامن   ي  ،قالأل فبسنة رسول اأ صلى اأ عليه وسلم ،يكن يف اتا  اأ
وقااالأل  ،قااالأل فضاار  بيااده علااى صاادر   ،قااالأل أجتهااد رأياا  ال آلااو  ،ساانة رسااول اأ

  "احلمد أ الذ  وفق رسول اأ ملا يرضاه اأ
وإن جهااد اإلنسااان الساااتنبا     ،ويعااين هااذا أن االجتاااهاد باادأ يف  ياااة الرساااول    

 به حملمد. ىاف كام الشرعية بعقله بدأ والقرآن ما ي ال يو 
علماا افصول وجود هذا التشارك بني اأ واإلنسان يف التشاريع مناذ   وي اد لنا 

فيقول ابن قيم اجلوزية وهو من أبرز تالمذة العا  احلنبل  ابان   ،أيام الرسول بالتواتر
 ،وقااد اااان أصاا ا  رسااول اأ صاالى اأ عليااه وساالم جيتهاادون يف النااوازل    "تيميااةأل 

وبعاد أن سارد    ،"النظار  علاى نظا ه    ويعتربون يف ،ويقيسون بعق اف كام على بعق
إن املقصاااود هاااو أن "قاااالأل  ،عاادة أمقلاااة علاااى اجتاااهادات الصااا ابة يف  ياااة الرساااول  

اااانوا يسااتعملون القياااس يف اف كااام ويعرفوهنااا بافمقااال  ،الصاا ابة رضاا  اأ عنااهم
وال يلتفت إىل من يقدح يف ا  سند من هذه افسانيد وأثر من هذه  ،وافشباه والنظائر

ها واخااتالف وجوههااا وطرقهااا جاريااة  اارو التااواتر املعنااو      دفهااذه يف تعااد  ،اآلثااار
 ،ويعين هذا أن الشريعة   تكتم  يف  ياة الرسول بالو   و اده  ،"الشك فيه. -الذ 

جااا ولياد حتااور وتعااون      أن ااتماالً ،باجتهادات الرسول وص به ولكنها ااتملت أيضاً
علماا افصول على أن يعتمدوا أربعة مصادر رئيسية  وهذا ما ل  ،بني اأ واإلنسان

افول مناها يف الاو   أو العقا     واملصادر   ،للتشريعأل القرآن والسانة والقيااس واإل اا    
ومن هنا جاا التعريف  ،واملصادر القالثة التالية من االجتهاد أو العق  اإلنسان  ،م اإل

... "بهنااه بااذل "املستصاافى" امااا وصاافه الغاا ا  يف ،االصااطال   افصااو  لالجتااهاد
وقااد ا تاااج املساالمون إىل االجتااهاد   "اجملتهااد وسااعه يف طلااب العلاام به كااام الشااريعة  

وأصااب وا أ ااوج إليااه بعااد أن  ،بااالرأ  والرسااول قااائم بينااهم يعلمهاام الكتااا  واحلكمااة 
 أن ال نيب بعده أو ال و   بعده إال ما جاا يف القرآن الكريم. م اداً ،توفاه اأ
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ودخا  يف  كام اإلساالم يف     ،دت هذه احلاجة بعد أن وقاع الفاتح اإلساالم    واشت
يق اماد  إىل مضيق جبا  طاارق ومان    ضأق  من قرن أقوام جدد اتد مواطنهم من م

 ،فاقتضى  كم  يع ه الا افقوام امل يد مان االجتاهاد   ،يا  آسيا إىل قلب أفريقيا
 فهقدم الص ابة عليه اما تعلموه من الرسول.

تب اخلليفة القان  عمر بان اخلطاا  إىل شاريح بان احلاار  بان قايس قاضا          وا
فامن أتااك ماا لايس يف اتاا        ،إذا أتاك فاقق فياه مباا يف اتاا  اأ   "الكوفة يقول لهأل 

فاامن شااتت أن  ،وال بساانة رسااول اأ صاالى اأ عليااه وساالم و  يااتكلم فيااه أ ااد    ،اأ
 ."لك. وما أرو التهخ  إال خ اً ،وإن شتت أن تتهخر فتهخر ،جتتهد رأيك فتقدم

وقد أدو اجتاهاد الصا ابة والتاابعني والعلمااا مان بعادهم إىل تكاوين علام الفقاه          
أ   ،"العلم باف كام الشرعية القابتة ففعاال املكلفاني خاصاة   "الذ  يعرفه الغ ا  بهنه 

 ،واملكروهة ،ةواملبا ة واملندوب ،واحملظورة ،العلم الذ  حيدد اففعال اإلنسانية الواجبة
ونشااه بعااد ذلااك علاام افصااول الااذ  يعرفااه الغاا ا  بهنااه علاام أدلااة اف كااام الشاارعية  

أ  العلاام الااذ  حياادد اففعااال اإلنسااانية الواجبااة       ،"القابتااة ففعااال املكلفااني خاصااة   
.. ومعرفة وجوه داللتها على اف كاام مان   " ،واملكروهة ،واملندوبة ،واملبا ة ،واحملظورة

 ،أو بعبارة أخرو فامن علام الفقاه هاو علام القاانون       "ال من  يث التفصي  يث اجلملة 
 وأما علم افصول فمنه فلسفة القانون.

 واحلنبل .  ،والشافع  ،واحلنف  ،وتكونت لدو السنة املذاهب افربعةأل املالك 
 تااى القاارن الرابااع امجاار  أو القاارن احلاااد  عشاار        وظاا  االجتااهاد مسااتمراً  

قف  با  االجتهاد لادو السانة علاى وجاه لايس مان الساه  حتدياده         ثم أعلن  ،امليالد 
 لدو الشيعة. و بينما ظ  البا  مفتو اًأو مكانياً زمنياً

 ،ويشاا  اباان خلاادون إىل افساابا  الاايت أدت إىل قفاا  بااا  االجتااهاد لاادو الساانة   
وملاا   ،وسد الناس با  اخلالف وطرقه ملا اقر تشعب االصطال ات يف العلاوم "فيقولأل 

ومان ال   ،وملا خش  مان إساناد ذلاك إىل غا  أهلاه      ،عن الوصول إىل رتبة االجتهاد عاق
أ  "عااواز وردوا الناااس إىل تقليااد هاا الا  فصاار وا بااالعج  واإل ،يوثااق برأيااه وال بدينااه 

فك  من اختص به من املقلدين و ظروا أن يتداول تقليدهم ملا فيه من  ،"افئمة افربعة
وعماا  ااا  مقلااد مبااذهب ماان قلااده منااهم بعااد    ،ذاهبااهمو  يبااق إىل نقاا  م ،التالعااب

 ال حمصول اليوم للفقه غ  هذا. ،تص يح افصول واتصال سندها بالرواية
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وقاد صاار أها      ،ومدع  االجتهاد مذا العهد مردوده علاى عقباه مهجاور تقلياده    
 ."اإلسالم اليوم على تقليد ه الا افئمة افربعة

يف افسابا  الشارعية املباشارة الايت أدت إىل      ويبدو لنا أنه مهماا  اولناا الب اث   
فامن هاذه افسابا  ال مكان أن تفصا  عان أسابا  مناو و اود           ،وقف  راة االجتهاد

 احلراة الفكرية يف اإلسالم بصورة عامة.
افصول العامة "وقد أشار إىل ش ا من هذا افستاذ حممد تق  احلكيم يف اتابه 

 ،الاايت ألقاهااا يف اليااة الفقااه بااالنجف افشاارف  املتضاامن احملاضاارات  ،"للفقااه املقااارن
تلكم العصور اانات ختشاى مان العلمااا ذو  افصاالة      يف والظاهر أن السياسة "فقالأل 

وهااام ال يهاااادنون علاااى ظلااام وال ينصااارون علاااى  –االساااتقامة يف السااالوك ويف الااارأ  
 ،هافهرادت قطع الطريق على تكوين أمقامم بمماتة احلراة لفكرية من أساسا  -مفارقة

 . "وذلك بسدها فهم منبع من منابعها افصلية وهو االجتهاد
باني الاذين عرفاوا بهها       ثنائيااً  فكريااً  وحنن نعارف اخلالفاات املذهبياة انشاقاقاً    

أو الفقاه أو   ،أه  النق  ساواا أااانوا مان علمااا احلاديث أو التفسا        ،النق  وأه  الرأ 
الااذين الت مااوا  ،ناا  والساانة أو العلمااااالكااالمأل الااذين الت مااوا بالاادفا  عاان الاانص القرآ

 حبرية العق  يف فهم النص.
فلمااا  ،وعاارف اإلسااالم جتربتااه الفكريااة اخلالقااة يف فاادة الصاارا  بااني الفااريقني 

قيق فه  النق  االنتصار على أه  الرأ  بالتواط  مع اف كام يف هناية القرن القان  
ل املساالمني ماان  ااال اخللااق   بااا  االجتااهاد انتيجااة ماان نتااائي حتااو     جاااا قفاا  ،عشاار

قلنااا أن االجتااهاد    ااديقاً وإذا اسااتعملنا تعااب اً  ،واالبتكااار إىل خااال التقليااد واالجاادار  
توقف اما توقفات ساائر وجاوه االبتكاار الفكرياة بانتصاار الفرياق اإلساالم  احملاافظ          

 مبصتلف فروعه على الفريق اإلسالم  اجملدد مبصتلف فروعه.
وهااو  ،ساا ال الرئيساا  الااذ  يشااغلنا  ااول اإلسااالم اليااوم  ويااق  هااذا االنتصااار ال

الس ال التا أل ه  نعترب اإلسالم شريعة  تهدين و ددين اما اانت ن عته الراج ة 
أو نعتاربه شاريعة مقلادين وحماافظني اماا       ،من القرن السابع  تى القرن القاان  عشار  

عشر؟.. إننا نكاد نهخذ باتت ن عته الغالبة منذ القرن القان  عشر  تى القرن التاسع 
وال  ،والتقلياد واحملافظاة مان نا ياة أخارو      ،هنا بدادف االجتهاد والتجديد من نا ياة 

فاال   ،ب  إن النظرة اإلسالمية ما دامت تسو  بني الدين والشريعة ،نفع  ذلك اعتباطاً
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ماا  ا ،بد أن نعترب االجتهاد مبدأ التجديد يف اإلسالم؟.. أو مبدأ احلرااة يف الادين الاه   
 يسميه الفيلسوف الشاعر البااستان  حممد إقبال.

وحياول أ د علماا افزهر افستاذ عبد املتعال الصعيد  أن جيياب علاى سا النا    
 "مساااهأل  وذلااك يف اتااا  أصاادره أخاا اً ،بالتهايااد بااهن اإلسااالم دياان واجتااهاد وجتديااد

تند افسااتاذ ويساا ،"اجملااددون يف اإلسااالم ماان القاارن افول امجاار  إىل الرابااع عشاار    
أن أرياد اإلصاالح ماا اساتطعت     "الصعيد  يف جوابه هذا إىل أية من القرآن جاا فيهاأل 

هو الذ  بعاث يف  "وآية أخرو جاا فيهاأل  ،"وما توفيق  إال باأ عليه توالت وإليه أنيب
منهم يتلو عليهم آياته وي ايهم ويعلمهم الكتاا  واحلكماة وإن ااانوا مان      افميني رسوالً

إن اأ يبعاث ماذه   "ويستشهد حبديث ينسب للرسول جااا فياه    "  ضالل مبنيقب  لف
ويصاور لناا بعاد ذلاك اإلساالم يف       ،"افمة على رأس ا  مائة سنة من جيادد ماا ديناها   

 ماجملتهااادين أ مافئماااة أ م الاااة جتااادد متواصااا  ساااواا أااااان ذلاااك بقياااادة اخللفااااا أ  
ماااع الشااايخ حمماااد رشااايد رضاااا    املصااال ني العصاااريني إىل أن ينتاااه    مالساااالطني أ

 باملصل ني العصريني الشيصني  ال الدين اففغان  وحممد عبده.
ويفساار لنااا رأ  افسااتاذ الصااعيد  الساابب يف أن ااا  دعااوة إسااالمية لتجديااد       

 الشريعة اقدنت بالدعوة الجتهاد جديد باالعتماد على افصول.
ويف  ،ني املسالمني فادعا  ياع املصال     ،وقد  د  مق  هذا يف النهضاة احلديقاة  

ب  إن الشيخ حمماد عباده    ،إىل إعادة فتح با  االجتهاد ،مقدمتهم الشيخ حممد عبده
 وقام باجتهادات جديدة. ،نفذ ما دعا إليه

 ،ولك  نستطيع أن نستجل   قيقة عالقة هذه االجتاهات التجديدياة باالجتاهاد  
 ،ا ياة افولياة الفقهياة   ماا يعاين فاتح باا  االجتاهاد مان الن       حيسن بناا أن نساتطلع أوالً  

اليت وضعت يف أيدينا منذ عهد  ،ويبدو لنا أن معناه هو أن نصطنع افدوات االجتهادية
مان القارآن والساانة   والايت زااهاا علمااا افصاول يف اسااتنبا  أ كاام جديادة        ،الرساول 

هاا  القياااس  ةوهااذه افدوات االجتهادياا ،العصاار الااذ  نعااي  فيااه تتفااق مااع متطلبااات
 الست سان واالستصالح واالستص ا ...واإل ا  وا

آخر يف احلكم الشرع  الحتاد بأحلاق أمر "وتعريف القياس لدو افصوليني هو 
هو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد يف عصر ما على  كام  "واإل ا   ،"بينهما يف العلة

لوجاه   ،العدول باملساهلة عان  كام نظائرهاا إىل  كام آخار      "واالست سان هو  ،"شرع 
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بناااا اف كااام الفقهيااة علااى مقتضااى  "واالستصااالح هااو  ،"يقتضاا  هااذا العاادول أقااوو
..استبقاا احلكام القابات يف الا من املاضا  علاى      "واالستص ا  هو  ،"املصا  املرسلة

 "إىل أن يوجد دلي  يغ ه أو يرفعه مستمراً واعتباره موجوداً ،ما اان
مس باني مبادأين أساساينيأل    ويداوح اصاطنا  هاذه افدوات الياوم اماا تاراوح بااف      

قاد   "ال مساغ لالجتهاد فيما ورد فيه نص قطعا  صاريح  "املبدأ افول الذ  جي م بهنه 
واملباادأ القااان  الااذ  يقااول بهنااه إذا   ،يكااون ماان القاارآن أو ماان احلااديث أو ماان اإل ااا  

 ،تعارض النص واملصال ة يف غا  االعتقاادات والعباادات قادمت املصال ة علاى الانص        
 ،القائلني هبذا الارأ  باني علمااا السالف العاا  احلنبلا  جنام الادين الطاويف         ومن أبرز 

ونشارت لاه رساالة مناذ سانوات قليلاة يشارح فيهاا          ،الذ  عاش يف القرن الراباع عشار  
ويعترب الطويف أن الرسول يعرب هبذا احلديث عن روح  ،"ال ضرر وال ضرار"قول الرسول 

وهاو   ،...نف  الضرر واملفاساد شارعاً  "احلديث  ويعين ،عاماً الشريعة اإلسالمية تعب اً
وهذا يقتض  تقديم مقتضى احلديث على  يع أدلة  ،نف  عام إال ما خصصه الدلي 

وأدلااة الشاار  يف نظاار  "وختصيصااها بااه يف نفاا  الضاارر وحتصااي  املصاال ة..  ،الشاار 
ماا  ...إ"يقول الطاويفأل إن الانص واإل اا      ،الطويف تسعة عشر أقواها النص واإل ا 

إذ قااد اتفقاات  ،هااا نعماات وال ناا ا  افاامن وافق ،هااااأن يوافقااا رعايااة املصاال ة أو خيالف 
وه  الانص واإل اا  ورعاياة املصال ة املساتفادة مان قولاه         ،افدلة القالثة على احلكم

 ،وإن خالفاهاا وجاب تقاديم رعاياة املصال ة عليهماا       "ال ضرر وال ضارار "عليه السالم 
اماا تقادم    ،ال بطريق االفتتات عليهما والتعطي  مما ،بطريق التصصيص والبيان مما

...الساابب املاا د  إىل "وتعريااف املصاال ة هااو أهنااا  ،الساانة علااى القاارآن بطريااق البيااان 
وحبسااب الشاار  هاا  الساابب املاا د  إىل   ،الصااالح والنفااع االتجااارة امل ديااة إىل الااربح 

 ،ار  حلقه االعباادات ثم ه  تنقسم إىل ما يقصده الش ،مقصود الشار  عبادة أو عادة
 "وإىل ما يقصده لنفع املصلوقني وانتظام أ وامم االعادات

ولاذلك يت اتم    ،ويقصد الطويف أن اأ راعى  قوقه و قوق البشار يف العباادات  
فاامن اأ ال يقصااد  ،وأمااا العااادات واملعااامالت ،فيهااا اتفاااق الاانص واإل ااا  واملصاال ة

ولاذلك يارجح فيهاا رعاياة املصال ة علاى        ،منها إىل خ  الناس ومصااحلهم و قاوقهم  
 ."فن رعايتها يف ذلك ه  قطب مقصود الشر  منها"النص واإل ا  
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ورأ  هذا العا  السلف  احلنبل  الذ  تتلمذ على ابن تيمية يقيد  رية اإلنسان 
 ،ويطلقها يف املعاامالت أ  فيماا هاو ماتغ      ،يف االجتهاد يف العبادات أو فيما هو ثابت

فالراجح عناده روح الشاريعة ومقاصادها ال     ،تفق االجتهاد مع النص أو   يتفقسواا ا
ويلتقا  معااه يف الارأ  مان احملادثني الشاايخ حمماد عباده فيقااول        ،نصوصاها و روفهاا  

اتفااق أهاا  امللااة  "وهااو يقااول يف ذلااكأل   ،بدجاايح العقاا  علااى الاانص إذا تعااارض االثنااان  
أناه إذا تعاارض العقا  والنقا  أخاذ مباا دل       ممن ال ينظر إليه على  اإلسالمية إال قليالً

وبقاا  يف النقاا  طريقااانأل طريااق التسااليم بصاا ة املنقااول مااع العجاا  عاان  ،عليااه العقاا 
وطريق تهوي  النق  مع احملافظة علاى قاوانني    ،وتفويق افمر إىل اأ يف علمه ،فهمه

ا  وصا يح  اللغة  تى يتفق معناه مع ما أثبته العق  وهبذا افص  الذ  قام علاى الكتا  
 ،وأزيلت من سبيله  ياع العقباات   ،السنة وعم  النيب مهدت بني يد  العق  ا  سبي 

 "واتسع له اجملال إىل غ   د...
فامن ماا أراده    ،ااان ظااهر الانص    ورأ  حممد عبده مستمد من اعتقااده بهناه أيااً   

جتهاد هبد  مع  كم العق  وسواا أأطلقنا  رية اال اأ منه ال مكن إال أن يكون متفقاً
  .يظ  علينا أن حندد أص ا  احلق يف االجتهاد ،املصل ة أو هبد  العق 

با  إن   ،إذا توفرت له افسبا  العلمياة املفضاية إلياه    ،إن لك  مسلم  ق االجتهاد
فاإلساالم هاو    ،ما دام يراع  يف ذلك افصول املعتمادة  ،على ا  مسلم واجب االجتهاد

ويكاااد جيماع ابااار العلماااا واجملتهاادين   ،ادياة مطلقااة يف هاذا اجملااال دموقراطيااة اجته 
أن "وياذهب ابان  ا م افندلسا  إىل      ،على أن االجتهاد فريضة على ا  من يقدر عليه

ويساتدل علاى ذلاك     ،"وال حي  ف د أن يهخذ بقول أ د من غا  برهاان   ،التقليد  رام
ماا   دوناه أوليااا قلايالً    اتبعوا ما أن ل إلايكم مان ربكام وال تتبعاوا مان     "باآلية اليت تقولأل 

والعاام  والعاا  يف   " ،وي اد أن الص ابة والتابعني أ عوا على نباذ التقلياد   ،"تذارون
 "ذلك سواا وعلى ا   ظه الذ  يقدر عليه من االجتهاد

ويعاين هاذا أن    ،ب  إن على ا  مسلم واجب االجتهاد ،إن لك  مسلم  ق االجتهاد
عم  الصا  للمستوو الذ  ي هله فن يبلا  مرتباة   على ا  مسلم أن يرتفع باملعرفة وال

 ."طلب العلم فريضة على ا  مسلم ومسلمة"ومن هنا جاا قول الرسولأل  ،االجتهاد
فاالجتهاد هو  ،إن ا  مسلم مشر  وإذا قلنا إن ا  مسلم  تهد عنى قولنا أيضاً

أ وأراده وبااذلك نعااود بالتشااريع إىل أصااله الااذ  أراده ا   ،طريااق التشااريع يف اإلسااالم 
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فادك االجتاهاد يف اتاا  اأ     ،الرسول  ني أعلن قب  وفاته أنه ال نايب وال و ا  بعاده   
وماا إذا ااان    ،وأما تنظيم الطريقة اليت حيسن أن جير  فيهاا االجتاهاد   ،بعده لونسان

ماان شااهن   فمنااه هااو أيضاااً  ،اففضاا  أن ياادك لنفااراد أو للمجااامع أو ميتااات اقيليااة   
 اإلنسان.

فاامن  ،ماات عمليااة االجتااهاد نفسااها أو عمليااة التشااريع مساا ولية اإلنسااان   فمااا دا
 مس ولية اإلنسان. أعطاها الشك  التنظيم  هو أيضاً

وحتملتاها بعاد    ،وقد حتملت اجلماعة اإلسالمية هذه املس ولية يف عهد الرساول 
با    ،ال اهداة لالجتاهاد أو التشاريع   ،واختذهتا ،للسلطة فاختارت اخلالفة شكالً ،وفاته

 اهداة تنفيذ الشر  الذ  جيتهد فيه اجملتهدون.
  ماان فااال خياارج عاان اونااه وا ااداً  ،أو قااد ال يكااون واخلليفااة قااد يكااون  تهااداً 

 جتاه اأ وجتاه افمة. ،عن اجتهاده وال خيرج عن اونه مس والً ،اجملتهدين
وامااا اااان للمساالمني بعااد الرسااول  ريااة اختيااار شااك  احلكاام الااذ  اتفااق مااع        

 ،أشكال احلكم  فمن مم أن خيتاروا اليوم أيضاً ،م ومصاحلهم بعد وفاة الرسولعاداهت
ماا دام هاذا االختياار ال يتناافى ماع روح الشاريعة        ،اليت تتفاق ماع عااداهتم ومصااحلهم    

 ومقاصدها.
فاااملرجع يف اختياااار هاااذا الشااك  اماااا ااااان بعااد وفااااة الرساااول إلرادة افماااة أ     

والتشريع فيما يتعلق  ،فللسواد افعظم أو فاقرية أبنائهاوإذا تعذر اإل ا   ،إل اعها
مسا ولية افماة    باملعامالت سواا ما دخ  مناها يف القاانون اخلااص أم العاام هاو أيضااً      

وأما التشريع  ،وهذا التشريع املتغ  هو  ق اإلنسان ،تتغ  أ كامه بتغ  ال مان واملكان
 قرآن  ق اأ.فمهنا اما نص عليها ال ،املتعلق بالعبادات

هذا ونش  إىل أن مسائ  التجديد يف التشريعات اان موضو  اهتمام العديد من 
يف  رجال الفكر يف الشريعة اإلسالمية وغ ها ال سيما أن هذا التجدياد ااان ضارورياً   

 موضوعات مق  قانون اف وال الشصصية واحلدود الشرعية وغ ها.
 يةألهذا وسنفرغ على حبقنا هذا الفرو  اآلت
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 األول املطلب
 ديد الفكر الفقهي لعبد اجمليد تركيقراءة ملقال جت

ينااادرج الكتاااا  يف هااام هاااو مواصااالة جهاااود املصااال ني واجملاااددين التونسااايني      
ال غنى عناه للتعاما  ماع     املعاصرين يف دفع املمارسة االجتهادية اجلريتة واحلرة هنجاً
وير  متصااا  مااع املرجعيااة   اإلشااكاليات والت ااديات الراهنااة ماان موقااع حتااديق  تناا     

 .(1)ا فيها الدا  افصو  الكالسيك النصية مب
جيمااع بااني احلاادس النقااد  التااارخي  لوضااع  ومااذا الغاارض يتبااع امل لااف منااهجاً

 ،اف كام والفتاوو الفقهية يف سياقها التارخي  والتهويل  النسيب مما يسه  جتاوزهاا 
طرو ة حبدة على املسلم يف عصر العوملاة  واملعاجلة العملية للعديد من اإلشكاليات امل

باني إاراهاات وضاوابط     مرضاياً  والت ديث القسر  جملتمعاات غادت تعاي  انفصااماً    
 الواقع اجملتمع  ووفائها وانشدادها املت ايدين لدينها.

وقااد عاااجل امل لااف هااذه املواضاايع واإلشااكاالت بقسااميها النظاار  والتطبيقاا  يف   
املشااروعية يف التشااريع اإلسااالم  يف مواجهااة "لة جا ئني اااب ين خصااص أوممااا ملساه  

اإلبادا  املساتمر يف التشاريع اإلساالم  أو وهام      "وخصص ثانيهما ملساهلة   "النقد احلر
وينقسام ااال اجلا ئني إىل فصاول قصا ة متداخلاة يكارر بعضاها          ،"غلق با  االجتاهاد 

ن الكتا  قد صي  مع اإلشارة إىل أ ،دون أن يفقد العم  و دته النسقية ،اآلخر أ ياناً
 بلغة فرنسية رفيعة ودقيقة.

ويذهب امل لف يف اجلا ا افول مان الكتاا  إىل توطتاة منهجياة هاماة خيصصاها        
وايف حتولت اف كاام الشارعية مان  اال االجتاهاد املفتاوح وغا          ،ملسار تقنني الفقه

قهياة  املقيد إىل وضع التعقيد والتقنني لوضاع  اد الخاتالف املرجعياات واملادونات الف     
 على و دة افمة واستقرارها. الذ  ينعكس سلباً

يال ظ الدا  أنه  تى منتصف القرن القالاث امجار    يكان     ،من هذا املنظور
 منع أ  عا  من  ق االجتهاد وإبداا الرأ  يف املسائ  الشرعية.

                                                           
عبااد اجمليااد ترااا ، جتديااد الفكاار الفقهاا  اإلسااالم أل إجابااات علااى بعااق افسااتلة والت ااديات         (1)

 2002)بالفرنسية(، بيت احلكمة، تونس، 



332 

ويرجااع ترااا  فعمااال جوزيااف شاااخت وليغاا  بروفنسااال ليكشااف عاان خلفيااات   
ويااربز دور اإلمااام الشااافع  يف هااذا املسااار      ،قواعااده افصااولية  تاادوين الفقااه ووضااع  

باعتبااار أن مشااروعه الااذ   ظاا  بم ااا  واسااع اقاا  يف احلااد ماان  قاا  اخلااالف       
 ،الفقه  ووضع قواعد مل مة ملمارسة االجتهاد حبسب ضوابط النص يف هذا الساياق 

 ،أبرزها رساالة  من ،يذهب الدا  إىل أن هذا املشرو  قد مهدت له مبادرات ومشاريع
ه( للصليفاة العباسا  املنصاور )رساالة يف الصا ابة( الايت ينصا ه        140ابن املقفاع )ت  

وحبساب ابان املقفاع فامن      ،فيها بوضع  د للفوضى التشريعية اليت تنذر بتم يق افماة 
اخلالفات الفقهية ترجع لعااملني أساسايني مهاا مان جهاة تقياد أها  اا  مصار بعما            

 .ةقياسات واستدالالت خاطتة أو فعالأخرو تطبيق ومن جهة  ،وفتاوو سلفهم
ويتمقاا  احلاا  الااذ  يقدمااه اباان املقفااع يف أن يفاارض اخلليفااة مدونااة تشااريعية      

 مل مة حيم  الناس عليها بالقوة واإلاراه إن اقتضى افمر ذلك.
وعلااى الاارغم ماان أن هااذا املشاارو    ينجاا  ولقاا  معارضااة ابااار الفقهاااا الااذين   

ولكان قيماة رساالته تكمان يف توجياه       ،فانتهى صريع أفكااره  ،ع زنديقاًاعتربوا ابن املقف
النظاار إىل أساابا  وفاااطر اخلااالف الفقهاا  وضاارورة بلااورة قواعااد لتقاانني وتهصااي    

 اف كام الشرعية.
ويكشف الدا  عن بعق الروايات اليت تذار أن ثالثة من اخللفاا العباسيني هم 

 ز مشرو  ابن املقفع.املنصور واملهد  والرشيد  اولوا إجنا
وخاطب افولون منهم اإلمام مالك ابن انس يف هذا الغرض لفارض منهجاه علاى    

بهن ص ابة رسول اأ صلى اأ عليه وسلم قد افدقوا يف بالد  فرفق حمتجاً ،افمة
 وفتاوو ال جيوز إلغالها. اإلسالم وبقوا أ كاماً

ساالطة السياسااية ملااذهب ماان فاارض ال بااديالً فمشاارو  الشااافع  إذن مقاا  خيااارً
مكان مان الغاياة نفساها      حمكمااً  للفوضى التشريعية بتقدماه مناهجاً   وا د يضع  داً

 عن طريق وضع قواعد دقيقة لقرااة النص واستنبا  اف كام منه.
تساعى لرصاد و صار     "تقنياة بيانياة  "يتمق  هاذا املناهي  ساب عباارة الداا  يف      

( افاقر 150كوص عن عقالنية أب   نيفة )تالتهوي  يف القياس الشكل  مما يعين الن
( 179يف  اني اعتماد اإلماام مالااك )ت    ،)افخاذ باالرأ  واالست سااان(   ونسابياً  تطاوراً 
 .بني نصية الشافع  واعتماد أب   نيفة على الرأ  وسطاً موقعاً
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افصاو  ها     يويرو الداا  إىل أن اإلضاافة افهام الايت قادمها الشاافع  للمناه       
امااا يقتضاا    ، ااا  الااذ  أصاابح يتطلااب موافقااة العلماااا بهاملااهم      إعااادة تصااور اإل 

ولااذا فاإل ااا  احمللاا  احملاادود مبصاار ماان      ،االسااتناد حلااديث ال مطعاان يف صاا ته  
 .افمصار ولو اان املدينة ومكة والكوفة والبصرة ليس مل ماً

باا  هااو امااال تاادل اااق  ماان  ،فردياااً إن هااذا املشاارو  ال مكاان أن يكااون مشااروعاً
رات إساااداتيجية مشاااداة باااني الفقهااااا والسااالطة السياساااية فغاااراض جامعاااة امل شااا

لكااان النتيجاااة العملياااة ماااذا الت اااول اجلاااذر  يف    ،)االنساااجام العقاااد  والتشاااريع (
 ال يبقاى هامشااً   ،املمارسة التشريعية تكمن يف فرض تصاور أ ااد  لل قيقاة الفقهياة    

 لو ا  والرأ . متسعاً
ى تبلاور هاذه الن عاة بادأ احلاديث عان إغاالق باا          ولذا   يكد ينقض  قارن علا  

الااذ  ال معنااى لااه يف تقليااد ديااين ال اهنااوت فيااه وال م سسااة دينيااة حتتكاار   ،االجتااهاد
 قرااة النص.

ولااذا فاامن املشاارو  احلديااد للفقااه املعاصاار ال بااد أن يتجاااوز القيااود املنهجيااة          
السااتناد إليهااا يف  دامهااا وا افصااولية القدمااة  تااى ولااو اااان الدااا  ياادافع عاان ا        

 الاايت   تكاان حتااوالً ،للتعاماا  مااع حتااديات احلداثااة هاد اجلاار ا املطلااو  راهناااًاالجتاا
فاملهم هاو أن يساتعيد االجتاهاد طابعاه اإلباداع        ،وإمنا ه  ه ة بنيوية جذرية داخلياً
 ثراا الدا  الفقه  القديم.  راية العصور احلديقة ومستقمراً مستوعباً ،اخلالق

 ،ا  منهجه املقدح بسميت العقالنية واإلبدا  داخ  املشروعية الداثيةويصف الد
باالستناد إىل بعق الدراسات احلديقة اهعمال احلالق زياف ووهام إغاالق باا       مبيناً

االجتااهاد باعتبااار أن الفقااه اإلساااالم   ااافظ علااى الااارغم ماان الساالطة السياساااية        
 واملعرفية على مواصلة جتديد نسقة الداخل .

ياربط باني إلغااا التعددياة الفقهياة واهنياار دولاة اخلالفاة الايت           ،هذا الساياق  ويف
 عوضتها املمالك السلطانية.

إن النموذج االجتهاد  املقدح يقوم على الوفاا ملقاصاد الشاريعة وتارجيح احلكام     
يف علااوم الاانص وآليااات    قيقياااً ممااا يتطلااب تعمقاااً  ،الفقهاا  افاقاار مالامااة للعصاار  

تتم اور  اول    ،ويقادم الداا  منااذج تطبيقياة ماذا املناهي       ،ة واحلديقاة التهوي  القدما 
 أ كام ال واج وافسرة واحلدود الشرعية.
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أن هااذا الفقيااه   يسااتند الدااا  إىل اباان  اا م معتاارباً   ،وجصااوص قااانون افساارة 
علاى الارغم مان     ،افندلس  ااد أن يتبنى صرا ة مقياس العادل املطلاق باني اجلنساني    

 .بالنص املتمسك  رفياً مذهبه الظاهر 
يف تفس  االجتاه اإلسالم  التادرجي  ملناع    وال يقدم الدا  معطيا جديدة ااماً

تعادد ال وجاات يف ساياق ثنائيااة التوجاه افخالقا  للعدالاة الااذ  يقتضا  إبطاال هااذا         
ومراعاااة الوضااع االجتماااع  القااائم الااذ  يتطلااب احلااد افدنااى ماان احلفاااث    ،التعاادد
 ،يف  تمع حمار  يتعارض ملاوت الرجاال يف املعاارك     بالتعدد ضرورياً فالسماح ،عليه

مماا  ادا باابعق    ،ولكان ماع تهاياد مطلااب العادل والادعوة إىل االاتفااا ب وجااة وا ادة       
الفقهاا اإلصال يني إىل السا  يف اجتااه مقصاد الشار  بملغااا التعادد )موقاف علمااا         

 .ال يتونة الداعم لوصال ات البورقيبية(
اليت ال ت ال تهخذ هباا بعاق الادول     ص العقوبات اجلنائية يف اإلسالمصوأما ج

الاايت إقامااة تااوازن بااني    "العدالااة املشااروعة "فيااتعني التعاماا  معهااا ماان منطلااق    ،اليااوم
و قااوق   ،معيااارين أساساايني مهااا ا اادام  قااوق اأ املتجساادة يف صاارامة العقوبااة        

يلجه إىل افدلة املهلوفة ليبني  ضاًوهنا أي ،اإلنسان اليت تقتض  ختفيف تطبيق العقوبة
أن  معتاارباً ،اساات الة تطبياق احلاد الشاارع  ماا عادا يف  الااة اإلقارار      صاعوبة وأ يانااً  

 .النظام اجلنائ  اإلسالم  يقوم على الرد  من  يث املقياس ال من  يث اإلجناز
م وخيلص الدا  إىل أن  راة االجتهاد املعاصارة وإن اانات يف بدايتاها افوىل تان    

 أن متطلبات اإلبدا  الفقه  تتم ور يف النقا  التاليةأل معترباً ،عن بعق احليوية
يتعني على االجتاهاد اجلدياد أن يتجااوز  يا  الدجايح واالنتقااا باعتباار  جام         -

 .الت ديات امائلة اليت تطر ها احلداثة على الققافة واجملتمع املسلمني
ذ  هاااو أداة منهجياااة راساااصة يف اعتمااااد املقيااااس التااادرجي  احلراااا  املااارن الااا

 النصوص القرآنية.
اعتماد املقياس النقد  احلر باعتبار اإلسالم من  يث رو اه ونصوصاه دعاوة    -

  .للتفك  احلر وممارسة معرفية و تمعية ال تقييد فيها وال انغالق
ويف نظرناا جياب فاتح باا  الارأ  واالجتاهاد يف الفقاه إىل أقصاى  ادوده حبياث           

ثم تهت  السياسة التشريعية لتهخاذ   ومبدعاً وحملالً يار فقه  موار ناقداًيتولد لدينا ت
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أاقاار ماان ردود فعاا  سااريعة وآنيااة    -يف الااوطن العرباا  –وهاا  لاادينا   ،التيااارهااذا ماان 
 وظرفية؟

هذا ما جييب عليه املقال الذ  نشرته  لة االجتاهاد املوساوم بعناوانأل قارااة يف     
 يم سروش مراجعة الداتور وجيه اوثران القبق والبسط يف الشريعة لعبد الكر

 
 املطلب الثاني

 (1)قراءة يف القبض والبسط يف الشريعة

يعاارف سااروش نظريتااه يف مواقااع عاادة يف الكتااا  وماان أوجااه هااذا التعريااف أن    
( وأن ا  نظرية إبستمولوجية واقعية تقول 185فهمنا لك  ش ا مت رك ومت ول )ص

ماذا التمييا  ميا  ساروش باني الشاريعة باذاهتا         اًووفقا  ،بالتميي  بني الش ا والعلم به
  .أ  املعرفة الدينية ،وبالتا  بني الدين بذاته واملعرفة به ،وفهما البشر 

أمااا فهاام   ،فالشااريعة باعتقاااد املاا منني قدسااية ااملااة وإميااة املصاادر واملنشااه       "
 و  يكان يف أ  عصار مان العصاور ااامالً      ،الشريعة فال يتصف به  من هذه الصفات

عان املعاارف البشارية أو     وال مساتغنياً  ،مان اخلطاه واخللا     وال بعياداً  وال نقياً وال ثابتاً
وهو ليس مبنهو عن حترياف احملارفني    ،وال إمياً ،ومنش ه ليس قدسياً ،عنها مستقالً

 .(31)ص "وال أبدياً وليس خالداً ،أو الفهم اخلاطو لذو  العقول القاصرة
يقاولأل   ،به سروش املعرفة الدينية باملعرفة التارخيية( يش36ويف الفص  القان  )

ولايس فن االاتشاافات التارخيياة ت ياد      ،إن علم التاريخ يتطاور وتعااد صاياغته دائمااً    "
وفن االاتشاافات العلمياة اجلديادة     ولكن فن فهم امل رخ لل واد  يتطاور ايفيااً   ،"امياً

املا رخ اجملها  بالوساائ  العينياة     و ،تفتح منافذ جديدة للت قيقاات وافحباا  التارخياة   
ثم يعود إىل النقطاة   "والنظريات اجلديدة يتواص  إىل الفتو ات التارخيية اجلديدة...

( هذه ه   اال املتصاد  للمعرفاة الدينياة     325ص ،)اغتناا العلوم من بعضها البعق
تغن علياه أن يسا   ،مان أ  اختصااص   أم عا  االم أو با قااً  أم مفسراً سواا أاان فقهياً

                                                           
لشريعة، نقلتاه مان الفارساية إىل العربياة الاداتورة دالل      عبد الكريم سروش، القبق والبسط يف ا (1)

 تعليق ومراجعة ونقد الداتنور وجيه اوثران  2002عباس، منشورات دار اجلديد، ب وت 
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ااا  هااذا  اضاار يف فهاام  ،بالتاااريخ ومنهجااه وبالفلساافة وعلاام االجتمااا  وعلاام اإلناسااة
 .(43)ص "الدين

و ااد   ،ماااذا حيصاا  إذا اصااطدمت املعرفااة الدينيااة باملعرفااة البشاارية العلميااة   
التناقق؟ يش  ساروش هناا إىل موقاف غاليلياه يف  ا  التنااقق بفهام جدياد للادين          

 ولدوره.
فلماا   ،السبع بالنسبة إىل القدماا منسجمة وعلاوم زمااهنم  اانت نظرية السموات 

فهاو ااان   "مان جاراا التنااقق     خلاق هاذا الغاليلياه أملااً     ثبت بطالن هذه النظرية علمياً
فرأو أن الدين يعلام النااس اياف يصاعدون      ،"حيدم العلم ويف الوقت نفسه اان متديناً

 (48)ص "ماا وايف تت ركوال يعلمهم ايف تتكون الس ،إىل السماا أ  إىل اجلنة
إذن العلوم العصرية ه  اليت تطرح افساتلة علاى الادين وعلاى الشاريعة وتساتق        

وال مكان أن تطارأ    ،وأن أستلة ا  عصر ها  وليادة علاوم ذلاك العصار      ،افجوبة عليها
 فاامن افسااتلة وثانياااً ،ومبااا أن العلااوم تتجاادد ،علااى بااال أ ااد قباا  نضااي العصاار علمياااً

 (68ومن هذا املنطلق تبقى املعرفة الدينية يف جتدد مستمر..)ص ،افجوبة تتجدد
ومنااذ أواسااط القاارن التاسااع عشاار   ،ذلااك أن اااق ين ماان اإلصااال يني املساالمني 

 اولوا تقديم قرااة تهويلية للنصاوص منساجمة إىل  اد ماا ماع  اجاات        ،و تى اليوم
  الظاريف املتا امن   ولكن احملاوالت ذهبت يف جلها ماذهب التربيار اإلياديولوج    ،العصر

واانت احملااوالت   ،مع واقعة أو  د  أو دعوة سياسية أو اجتماعية أو جادة اقتصادية
اتوسايع   ،يف معظمها تتناول  ق  الفقاه وأ كاماه يف نطااق مان االجتاهاد الكالسايك       

 ،تهويلياً أو االجتهاد مبسائ  الفائدة أو تفس  بعق اآليات تفس اً ،نسيب حلقوق املرأة
سروش فمنه حياول إ دا  تغاي  يف املناهي مان داخا  أصاول الادين أ  مان خاالل         أما 

فن  ،وعدته يف هذا االقت اام الفلسافة واإلبساتمولوجيا والعلاوم الطبيعياة      ،علم الكالم
لدو اإلنسان املعاصر بني معرفته باإلنسان ومعرفته بالطبيعة وافلسنية  هناك تاللماً

 جيب أن يشم  فهم اإلنسان للدين.هذا التاللم  ،وافندوبولوجية
من هذا االقت ام هم رجال الدين الذين حيملهم مس ولية  وأاقر الناس استهدافاً

ا  ال نكاون بعيادين عان    "يقولأل  ،بعد املققفني التنويرين عن الدين يف تارخينا املعاصر
عد عن افنصاف نقول إن ما أظهره بعق املفكرين التنويريني يف تارخينا املعاصر من ب
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وإمنا اان سببه أن الدين الذ  عرض عليهم    ،الدين   يكن سببه احلقد على الدين
 .(108)ص "يكن مليح الصورة...
أن املعرفااة اجلدياادة لونسااان واجملتمااع والطبيعااة فريضااة علااى       "لااذا يسااتنتي  

 .(112)ص "املتكلمني ورجال الدين اليوم
أن املعرفااة "ا غاا  أنااه ياارو  لمشاااجرة( مااع اااق ين ماان هاا ال  ويسااتعد سااروش )ل 

 .(123)ص "الدينية مباراة عقلية حمتدمة ال تتضرر من هذه املشاجرات ب  تغتين هبا
 ،فكرياة ف ساب   ،ال ندر  إن اانت أفكاار ساروش ستقتصار علاى إثاارة مشااجرة      

ذلك أن افستلة اليت يطر ها من خاالل تطبياق مناهي افندوبولوجياا اللغوياة الققافياة       
 ،رآن افيلة و دها بمثارة فاوف وهواجس جي  اب  من رجاال الادين  على النص الق

 وهذه مسة اربو من مسات شصصيته العلمية اجلريتة والنقدية إىل أبعد احلدود.
وما أرسلنا من رسول "الالفت يف هذا النقد اجلر ا دفعه بتفس  اآلية القرآنيةأل 

يف  ياث يطالاب ساروش آياة اأ     إىل  ق  املنهي افندوبولاوج  الققاا   "إال بلسان قومه
بااا  مباااا يقتضااايه التفسااا     ،الطالقاااان  بعااادم االاتفااااا بالتهويااا  االنتقاااائ  لتياااات    

( 136-135مبعنى أن تكون الرسالة بلغة القاوم وثقافتاهم )ص   ،افندوبولوج  الققايف
 ؟فماذا يدتب على هذا معرفياً

لفكارة اجلريتاة   يف حبث مستق  سقط من الد ة العربياة يوساع ساروش هاذه ا    
)تارجم إىل العربياة يف فصا  مان      "الذات  والعرض  يف افديان"ويشر ها حتت عنوان 

النساااصة الفارساااية(. لتقاااديم وجهاااة نظاااره يف معناااى الاااذات  )اجلاااوهر ( والعااارض    
وتقريبها إىل الفهم يتوقف سروش عند ثالثة أمقلة بلغات ثال  تفيد املعنى الوا د أ  

 لنقرأ معه هذه الكلمات القال  املستصدمة يف لغات ثال أل ،هرالروح أو الذات أو اجلو
 اام  التواب  إىل ارمان )مق  فارس (-
 اهخذ الف م احلجر  إىل نيواسي  )مق  إنكلي  (-
 اناق  التمر إىل البصرة )مق  عراب  عراق (-
 بياد  ،املدلول اجلوهر  أو ق  الروح اجملردة )الذات( مذه افمقال القالثة وا ادة "

أهنا روح أرتدت ثالثة أزياا فتلفة تتضمن ألوان القوم خاطوها وثقافتهم وجغرافيتهم 
ويعلق على املقارنة بني افمقلة القالثاة مان زاوياة افخاذ يف االعتباار اخاتالف        ،"ولغتهم

 مبال ظات منهجية ثال أل ،اجلغرافيا الطبيعية والعادات الققافية واللغة
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 مب تواها الداخل  القابت قوام هذه افمقال وهواياهتا-
 املظاهر العرضية تظهر بوجود وأشكال جد متنوعة-
 منا  العرض  هو إمكان ظهوره بشك  آخر.-

اللغااة العربيااة  وحيااول سااروش أن يطبااق هاذا املنااهي علااى الاانص القرآنا  معتاارباً   
والققافيااة العربياااة السااائدة  اااني ناا ول الاااو   هاا  املظااااهر العرضااية أو افشاااكال      

هذه اللغة والققافاة العربيتاان تت لياان يف     ،اليت ي د  عربها املعنى اجلوهر  الظاهرة
فعلى سبي  املقال يذار القرآن نساا اجلناة باههنن    ،استصدام مهلوفات العر  وعاداهتم

 ااور "وأهناان يسااكن يف اخليااام    ،أ  سااوداوات العيااون ولساان زرقاااوات العيااون     ، ااور
أفال ينظرون إىل اإلب  "ظر إىل اإلب  وخلقتها يوص  الناس بالن ،"مقصورات يف اخليام

 ."ايف خلقت
 الهتاا الصايفية   ويت د  عن قبيلاة قاري  ور   ،يستصدم القرآن التقويم القمر 

 ويذار الدوا  اليت يعرفها ااخلي  واإلب  واحلم . ،وحيك  عن أبن مب ،والشتوية
لعنااف والتقاليااد  الااها دالئاا  علااى أن اللااون العرباا  والرائ ااة العربيااة واخللااق وا   

ثام خيلاص    ،والعادات والبيتة واملعيشة العربية أ اطت النواة املرا ية للفكر اإلساالم  
وبعااد أن يسااهب يف ذااار املفاردات املعروفااة املتداولااة يف البيتااة الققافيااة يف   ،إىل القاول 
حناان هنااا  يااال  موعااة ماان العرضاايات وبااالرغم ماان طابعهااا العرضاا      "اجل ياارةأل 
 "أهنا سامهت مسامهة اب ة يف تشك  احملتوو الداخل  إال ،واخلارج 

معنى هذا الكالم أن لبوس الققافة القومية من لغة "ما معنى هذا الكالم؟ جييبأل 
وأذواق وأساليب  ياة ونقا  ضعف وقوة عقلية وخيالياة وعاادات وتقالياد ومسالمات     

ع عليااه وخيلاا ،فكريااة و خاا ين لغااو  ومفاااهيم  يضاايف علااى جسااد العقياادة والفكاار   
ويستشااهد جبااالل الاادين الروماا  عناادما يتشااكى ماان  ،"نواقصااه واماالتااه ال حمالااة...

  ."ليس للوجود لسان يتكلم به"اللغة يف ضيقها أن تتسع للتعب  عن الوجود 
أو إشاكالية اللغاة أو    ،علاى فهام أبعااد   قد يساعد  افداضياً ويطرح سروش س االً

تبقاى عرضايات اإلساالم ها  نفساها لاو نا ل        الققافة اليت شكلت لبوس اإلساالمأل ها    
 القرآن بلغة أخرو؟
أل ال جادال يف أن اإلساالم لاو نا ل يف اليوناان أو امناد أو باالد الاروم         جييب أيضااً 

بدل احلجاز لكانت عرضايات اإلساالم اليوناان  وامناد  املتغلغلاة إىل أعمااق طبقاات        
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ولاوفرت الفلسافة اليونانياة     ،ربا  عان اإلساالم الع   ااب اً  النواة املرا ية ختتلف اختالفاً
ومنظومااة مفرداتيااة خاصااة لاانيب    ،املتينااة علااى ساابي  املقااال أدوات لغويااة ومناهجيااة   

امااا أن اإلساالم اإليرانا  وامنااد  والعربا  وافندنوساا      ،اإلساالم تغا  معااا  خطاباه   
مان اإلساالم ختتلاف عان      اقا  أمناطااً   ،وبعد قارون مان الت اوالت والتفااعالت     ،اليوم
وال تقف التباينات  ،ضها شهادة أدبياهتا ونتاجاهتا )إىل جانب املشداات فيما بينها(بع

 .(191عند ختوم اللغة والظواهر ب  اتد إىل أعماق الوع  والققافة الدينية )ص
يف مسااار هااذا الااتفك  باسااداتيجيات علميااة اااربو ال تقااف عنااد    وصاا  سااروش

ج  لبعق اآليات اما فع  ج  اإلصال يني  دود االجتهاد الفقه  والتهوي  اإليديولو
متجااوز   ،ب  التفك  بال هاوت إساالم  عاامل  جدياد     ،وهنوداً وعرباً اإلسالميني فرساً

ليساات ماان  ،للققافااات واللغااات القوميااة الاايت صاابغت اإلسااالم طااوال قاارون بعرضاايات
 الهاوت يبقاى علاى اجلاوهر  والاذات  يف اإلساالم       ،ذاتيات اإلسالم اما يقول ساروش 

ولكاان يفسااره مبناااهي علااوم اإلنسااان    ،وال يلغاا  العرضاا  مبااا هااو معطيااات تارخييااة   
 واجملتمع ويتجاوزه إىل ما هو عامل  وإنسان  ومستقبل .

اللجاوا   "واماا يبادو   مان قرااتاه بالتوجهاات اآلتياةأل        -حي  سروش هذا املهزق
روما  و اافظ   ولذا يكقر من االستشهاد بشاعر جاالل الادين ال    ،إىل اخلطا  العرفان 

الما أراد أن يعرب عن  الة معرفية معقدة أو  ال إمان  وتوق إىل اخلالص  ،الش از 
 من القلق والتوتر

اللجوا إىل الفلسفة وإىل إبستمولوجيا العلوم وفلسفاهتا وتااريخ تطورهاا ليقايم    -
 ماان املنظومااة الفلساافية يتعاااي  فيهااا بوئااامأل امليتااافي يق  مااع نظريااة الكااون يف   نوعاااً

 مع اإلمان الديين. ،الفي ياا اجلديدة
 ،قااد ينطبااق علااى هااذه التوجهااات مااا يقولااه باشااالر يف تكااوين العقاا  العلماا           

إن العلم املعاصر هو أاقر فاهاقر  "على برغسون  واعتماداً ،والت لي  النفسان  للمعرفة
املتكونة وأن الكائن احل  يكتم  بقدر ما يستطيع الوصول بني  ياته  ،يف التهم  تهمالً

إن اإلنساان إنساان فن سالواه املوضاوع       ،وأزمناة وأمااان أاارب    ،من حلظة ومان مكاان  
 "التبصر هو شك  أول من أشكال التوقع العلم  ،وال حملياً ليس مباشراً

هذه املنظمة الفكرية تقوم إذن علاى أبعااد ثالثاة يف املعرفاة اجتمعات يف شاصص       
 "أزمنة وأماان أارب" " ظة واملكانالل"استطا  أن يوص  بني  ياته  "متبصر"
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وإساالم  يف حلظاة    ،Scientistالل ظة واملكان يتلصصان يف تهما  با اث علما     
 ،والتهما  جيار  هناا يف دروس التجرباة ودالالهتاا      ،ما بعاد القاورة اإلساالمية يف إياران    

ولكاان يف مااا يتجاااوز الااراهن اإليااديولوج  والسياساا  الااذ  اسااتولت عليااه طبقااة ماان  
والية "ويف صبغة  ،لدين حتاول تهييده يف م سسة  اامة باسم الدين والشريعةرجال ا
فيجار  التواصا  معهاا     "أماا افزمناة وافمااان افاارب    " ،وم سساهتا السلطوية ،"الفقيه

عاارب التهماا  بااالكون والفلساافة واملعرفااة لل دسااية )العرفااان( وإبسااتمولوجيا العلااوم         
تغيااب الل ظااة   ،يف هااذا التهماا  املتعاادد البعااد   ،الطبيعيااة منااها واإلنسااانية  ،املعاصاارة

 ،لكنها تبقى  اضارة بمحلااح وعماق يف باطناه وجاوهره      ،السياسية يف ظاهر اخلطا 
ااا  معرفااة بهبعادهااا   ،يطاارح إشااكالية املعرفااة  ،فهااو إذ يسااكت عاان السياساا  الااراهن 

ها   فكياف   ،فمذا اانت املعرفة الدينية ه  معرفة بشارية نسابية   ،إبستمولوجية أي 
 ، ال املعرفة يف  ال التاريخ والسياسة؟ إن التغ  هو القاانون احلااام يف اا  معرفاة    
والنتيجة العلمية اليت يوص  إليها مق  هذا الت لي  ه  أن ترفع السلطة يدها عن ا  

واملقصاود باملعرفاة اا      ،واملقصود بالسلطة أ  سلطة وخاصة إذا اانات دينياة   ،معرفة
على أن هذه  ،دين أم بالطبيعة أم باإلنسان واجملتمع والسياسةمعرفة سواا أتعلقت بال

هاا   ،النتيجااة املتضاامنة والاايت ساابق أن عاارب عنااها سااروش صاارا ة يف اتابااات سااابقة 
 ظاهرة فكرية وثقافية جير  جدل غين  وما يف اجملتمع اإليران  اليوم.

اسااا  التساااالالت الااايت تق هاااا هاااذه املنظوماااة الفكرياااة مااان زاوياااة اجلااادل السي 
 واالجتماع  والققايف اق ةأل

ما تهث  أفكار سروش يف احلياة الققافية والسياسية يف اجملتمع اإليران  اليوم؟ -
 ما هو مكاهنا يف تيار اإلصال ية اإليرانية؟

 ما مستقب  مق  هذه اففكار يف  تمع إسالم  متدين ااجملتمع اإليران ؟-
ن وقاع هاذا التغرياب يف الققافاة العربياة      ماذا يعين نقلاها إىل العربياة؟ ومااذا ااا    -
  ويف ثقافة النصب بصورة خاصة؟ ولدو اإلسالميني العر  أيضاً ،عموماً
هاا  صاا يح مااا يقولااه أ ااد اتابنااا العاار  يف  ااال املقارنااة بااني الشاامهدين         -

إن اجملتماع اإليرانا  يناضا  مان أجا  دخاول هاذه        "الققافيني العرب  واإليران ؟ يقاولأل  
أن النظااام السياساا  الشاامو  يف إيااران يساامح بقاادر مااده  ماان   "و  ،"االقوقعااة ذاهتاا
فال  ،أما عندنا ،مبا يف ذلك التعب  الذ  خيضع شرعيته ذاهتا للمسهلة ، رية التعب 
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يكود يكون هناك نظام وا د يسمح بذلك املستوو من احلرية والتعددية الفعلية الاذ   
 ."تتمتع به إيران الشمولية

منشاورات مراا     ،ملاف إياران ماا بعاد اإلساالمية      ،رلو مغايرة يف ،حممد سعيد"
  1999 ،"القاهرة لدراسات  قوق اإلنسان

ما أسبا  هذا اجلفاف الذ  يال اظ يف احليااة الققافياة والسياساية العربياة؟      -
لكنااه إنتاااج  ،صاا يح أن هناااك بعااق اإلنتاااج الراقاا  واجليااد يف  ااال الفكاار العرباا    

 يصا  إىل أوساا  النصباة الققافياة العربياة ليشاك   الاة        وال ،مع ول يف دوائار ضايقة  
يشاهد   ،يف  ني أن بعق اإلنتاج العرب  اجليد واملع ول عربيااً  ،فكرية أو تيارات أفكار

 ،ومتابعة من جانب  موعاات مان املاققفني اإليارانيني     تر ة له إىل الفارسية ورواجاً
علاى اف ادا  وانفعاالهتاا     فه  احنصر صصب الققافة احلشود وردود فعلها الصاخب

اليت ال تعرب عن أ  وع  بالتاريخ وبت والته ومتغ اتاه ومسااراته املساتقبلية  تاى أهناا      
امااا نشااهد ذلااك يف مااا نساامعه علااى  ،تسااقط يف أفصاااخ ثقافااة االسااتبداد واملسااتبدين

وهاو   ،"نابق الشاار  العربا    "بعق الفضائيات العربيةأل عندما تتلقى هاذه ماا تساميه    
با  رمبااا صارخة الناا   افخا ة أو مشاارجة ماا قباا       ، أرو فيااه  يااة وال أمااالً ال ،نابق 
 املوت.

 

 املطلب الثالث
 وقانون البشر ،قراءة ملقال شريعة اهلل

 (1)احلرية واملساواة واملرأة يف اإلسالم )ليلى بابس وطارق أوبرو(
م  يااذهب طااارق رمضااان يف اتاباتااه افخاا ة إىل الرهااان علااى أن الفكاار اإلسااال  

أوروباا علاى ياد صانف جدياد مان املفكارين املناد ني يف آن وا اد داخا            يف سيتجدد 

                                                           
(1) Leila Babes oubrou: loi des homes Libeirte،Egalite et Femmes en Islam.Allin Michel –paris 

2002. 366p 

ومااا  273ص  1993لعااام 19لساايد ولااد أباااه  لااة االجتااهاد. باا وت، عاادد   قاارااة ونقااد علااد اأ ا 
 بعدها
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 ، ق  املشروعية اإلسالمية وداخ  احلق  الفكر  افوروبا  الاذ  نشاهوا وتكوناوا فياه     
 بعد أن ع  مطلب التجديد يف الفضاا اإلسالم  افصل .

اة والنساااا يف واملساااو ،شااريعة اأ وقااانون البشاارأل احلريااة   "وال شااك أن اتااا   
 ،من تهليف ليلى بابس وطارق أوبرو ساطع علاى صا ة توقاع طاارق رمضاان      "اإلسالم

 ،وامل لفااان ملاان ال يعرفهمااا مهاااأل عاملااة االجتمااا  ليلااى بااابس افسااتاذة يف جامعااة لياا    
وقااد عرفاات بكتابيهااا املشااهورين الصااادرين يف فرنساااأل    ،مت اادرة ماان أصاا  ج ائاار  

والشايخ   ،"اإلساالم الاداخل   "و  "شابان املسالمني يف فرنساا   اإلسالم الوضاع أل دياناة ال  "
طااارق أوباارو إمااام جااامع بااوردو ماان أصاا  مغرباا  وأ ااد زعماااا املنظمااات اإلسااالمية    

قريااب يف افصاا  ماان مدرسااة اإلخااوان املساالمني  تااى ولااو ااناات اتاباتااه       ،الفرنسااية
غا  ماهلوفني    وفتاويه تتجاوز هذه املدرسة يف غالب اف ياان وتانم عان انفتااح وجتادد     

 لدو التيار اإلسالم  اإل يائ .
يف قضاايا   ،طويا  وممتاع باني املا لفني     كتا  الذ  نقدمه هو عبارة عان  اوار  وال

تتم ور  ول ثاال  مساائ     ،تطرح اليوم حبدة يف الفقه اإلسالم  ،إشكالية و ساسة
 رئيسيةأل
 ممسهلة املساواة يف اإلسال–مكانة املرأة –من لة احلريات الفردية -

وينقسم الكتا  من هذا املنظور إىل قسمني خصص أومماا لوجاباة علاى سا ال     
وما يربط به من أ كام تتعلق  ،(1)وخصص ثانيهما لفقه املرأة "ه  اإلسالم دين إاراه؟"

  .باالختال  واحلجا  وال واج وتو  املرأة للوظائف الدينية واملدنية
رض ه  التنويه بسمات الصارا ة  ولع  أهم مال ظة مكن أن منهد هبا مذا الع

واالنفتاح واحلس النقد  الصارم والتهسيس العلم  اليت طبعات هاذه احملااورة الايت ال     
با  نعتقاد أن    ،يف الكتاباات العربياة الرائجاة    ال جند ما مقاالً ،شك أهنا فريدة يف باهبا

مقا  هاذه   ظروف التشدد والرقابة على اففكاار القائماة يف الابالد العربياة حتاول دون      
 املبادرات السجالية اجلريتة.

ولتن اان امل لفان جيتمعان يف احلرص على التجذر داخ  املشاروعية اإلساالمية   
فمهنماا خيتلفاان أشاد االخاتالف مان  ياث الرلياة         ،والتمسك بالنصوص امل سساة ماا  

                                                           
 .2001، سنة 1 د. برهان زريقأل املرأة يف اإلسالم، دمشق، دار انعان،  (1)
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هخالقيااات ب  تااى ولاو اااان الت امااً   ،ممااا أضافى علااى  وارمهاا  يويااة فائقاة    ،واملناهي 
   املناظرة.وآدا

ولعاا  حمااور االخااتالف افساساا  بااني منااهج  املاا لفني راجااع إىل تصااور فلساافة   
أ  حتديااد من لااة اف كااام التشااريعية داخاا  النسااق اإلسااالم      ،التشااريع يف اإلسااالم

مان مقوماتاه الشااملة أم ها  أ كاام ظرفياة حمكوماة         ثابتااً  الواسعأل ه  تشاك  مقومااً  
 وبالتا  ليست من املكونات اجلوهرية للدين؟ ،بققافة ووضعية اجملتمع اإلسالم 

وماان الواضااح أن ليلااى بااابس تاادافع عاان املوقااف القااان  باالسااتناد دون شااك إىل   
لكان مان خاالل  هاود      ،أعمال نصر  امد أبو زيد وسعيد العشماو  وحممد الطاليب

يعضاد اطااال  واساع علااى النصاوص اإلسااالمية القدمااة     ،تاهويل  ومنااهج  خااص هبااا  
 تابات احملدثنيوعلى ا

ولايس   ،تذهب ليلى بابس إىل أن اإلسالم هو يف افساس خطا  أخالقا  شاام   
ب  إن ماا يادعى بالفقاه اإلساالم  قاد أسااا أشاد اإلساااة إىل          ،مدونة أ كام تشريعية

 هذا اخلطا  افخالق  املطلق القائم على معيار العدالة واملساواة ورفق اإلاراه
ولايس مان الضارور  أن     ،"تتميم مكاارم افخاالق  "ا فالنيب )ص(  دد مهمته بههن

ياانجم عاان واجااب افماار باااملعروف والنااه  عاان املنكاار تقاانني تفصاايل  وهنااائ  ف كااام    
ذلك أن عقاد افماناة الاذ  ياربط اخلاالق جلقاه يقتضا  حتما           ،تنظيم ش ون البشر

فها اإلنسااان املساا ولية شاا ونه الدنيويااة ضاامن الضااوابط والقاايم افخالقيااة الاايت وصاا  
 الدين.

أ  حتويا  الادين إىل    ،وترفق بابس يف هذا السياق التصور الطبيعان  لوسالم
ولاذا   ،الهوت طبيع  يتماهى فيه الدا  التاهويل  واملمارساات املعرفياة جباوهر الادين     

بني خطا  أخالق  شاام  ومدوناة تشاريعية     ظاهراً فالوع  اإلسالم  يواجه تناقضاً
ع بينات اجتماعية وثقافية حتكمها االعتبارات الظرفية ه   صيلة نو  من التوافق م

وإمناا   ،ولذا ف   هذا التناقق غ  ممكن داخا  النساق التشاريع  اإلساالم      ،املتغ ة
وبلورة أدوات تهويلية جديدة اكن من اقتفااا   ،بتجاوزه بمعطاا افولوية ملقاصد الشر 

صفته خطوة مقبولة يف اجتاه روح واجتاه النص والنظر لك  ما جيسد العدل ويوطده ب
 .اإلسالم الص يح
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للمقااييس افصاولية القدماة وللادا  الفقها        أما طارق أوبارو الاذ  يظا  وفيااً    
علاى آفاقاه الر باة املتساعة      مراهنااً  ،علاى التجدياد مان داخلاه      تى ولاو ااان  ريصااً   

فينطلق من تصور تراييب ياو  للادين مان  ياث هاو يف آن وا اد خطاا          ،للتجديد
ولاااذا يااارفق التمييااا  باااني اإلمااا    ،ويف تطبيقاااه مروناااة واساااعة ،اليسااا  مااان الااادين
فاإلسااالم  ،باا  هناااك تاارابط وانسااجام بااني البعاادين يف اإلسااالم ،واإلنسااان  يف الاادين

لكان هاذه العالقاة باني      ،يتعام  مع وضاع اجتمااع  وتاارخي  وثقاايف ال باد أن يعكساه      
باا  يساامها التاااداخ  بااني القوابااات     ،بالاادال واملوضااو  ليسااات عالقااة أ اديااة اجلانااا    

امااا يف باااق   اااالت الاانص   ،واملواجهااات النصااية والواقااع املوضااوع  ففاا  التشااريع  
 ،فالتشريع من هذا املنظور وثيق الصلة بالقيم اخللقية ،هناك القابت واحلرا  واملتغ 

 ،ذلاك أن اخلطاا  القرآنا  هاو قبا  اا  شا ا حمما  بالداللااة         ،وال مكان فصاله عناها   
ولكن ما هو معياار خلقا  هاو بالضارورة      ،ومرتك ة هو بناا القيم الفردية واالجتماعية

 تااى ولاو ااان ماان الواضاح أن القارآن ال يسااعى إىل التشادد يف التقاانني       ،ملا م قانونيااً  
 سواا يف الشهن القيم  أم الالهوت  أم الدبو  أم التشريع .
عاد افصاولية واملاذاهب    ويقف طاارق أوبارو بشادة ضاد ن عاة القطيعاة ماع القوا       

جااط وسااط يف اسااتكناه نصااوص املرجعيااة بااني النصااانية    لباااًامط ،الفقهيااة القدمااة
والرم يااة املغاليااة  ،فالنصااانية تاا د  إىل اجلمااود والتطاارف ،املغاليااة والرم يااةاملغلقااة 

تقض  إىل الت رر مان ضاوابط الادين وال تبقاى مناه غا  تادين أندوبولاوج ... ويارو          
باعتبااار أن ااا  فقااه ال بااد أن يسااتوعب   ،إىل فقااه جديااد مااة حباجااة فعااالًأوباارو أن اف

لكن ال مكن أن يتم  ،ثقافة و ضارة اجملتمع والعصر ويستند ملشرو   تمع  متكام 
اجلاناب اخلاارج    "ويعارف أوبارو الشاريعة بههناا      ،ذلك دون ضوابط وقواعاد الشاريعة  

وها  موضاو  علاوم النقا  مان       ،"عمن الدين الذ  يتضمن الشاعائر وافخاالق والتشاري   
والفتاوو   ،ثابتااً  وصياغتها تتم مان خاالل منطانيأل احلكام بصافته معيااراً       ،فقه وأصول

 .متغ اً بصفتها معياراً
 وأخالقياااً إذن ماان  يااث هاا  إطااار املشااروعية يف اإلسااالم )ثقافياااً     ،فالشااريعة

ه اف كاام والفتااوو   ن هاذ حبياث إ  ،( تتجاوز التطبياق اآل  لن كاام والفتااوو   وقانونياً
 مكن يف بعق السياقات ومن منظور مقاصد الدين ومصاحله أن تكون مقبولة نظرياً

 إن ه  خالفت روح الدين ورسالته. مرفوضة إجرائياً
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إن الداي  على افبعاد التشريعية يف ذاهتا بدون إخضااعها للمنظاومتني العقدياة    
ل مواضيع احلرية واملسااواة واملارأة   والقيمية لوسالم هو سبب ا  اجلدل احملموم  و

 اخلالف املنهج  بينهما  ول مكانة التشريع يف اإلسالم ومدو إل امية أ كامه.
اليت تعتربهاا ليلاى باابس     ،ومن أهم هذه املوضوعات اخلالفية مسهلة احلدود اجلنائية

 هرية.وليست من ثوابت الدين اجلو ،عقوبات م قتة حمدودة بسياقها التارخي  واجملتمع 
فاإلسااالم  ااريص بالنساابة مااا علاااى وضااع  ااد لن عااة اإلنسااان إىل الغلاااو يف         

قصوو ال جيوز جتاوزها  فكانت هذه العقوبات اليت نص عليها القرآن أ كاماً ،العقوبة
 وأاقار انساجاماً   لكن ال مانع من تعويضها به كام أاقر ختفيفااً  ،يف القساوة والصرامة

ماة لظاروف العصار وثقافتاه الايت ها        اة وأاقار مال مع روح اإلسالم السم ة املتساحم
من حمددات التشريع ومقوماته باعتبارها تدخ  يف عقد افمانة واملسا ولية باني    دوماً

 .اخلالق وعباده
الااذ  بلااوره املفكاار التونساا   "السااهم املوجااه"ياا  يف هااذا السااياق إىل مفهااوم وحن

 التشريع على  رفية احلكم. حممد الطاليب للتعب  عن أولوية املقصد والغاية يف
من هاذا املنظاور تارفق ليلاى باابس بشادة عقوباة الارجم واجللاد وتعتربهاا غا             

اماا تارفق  اد الاردة معتاربة أناه يتنااقق ماع مبادأ عادم            ،مستساغة للذوق املعاصار 
 اإلاراه يف الدين وليست له أدلة واض ة يف النص القرآن .

سااالم تقااوم علااى مباادأ قساااوة احلكاام  أمااا أوباارو فاا و أن فلساافة العقوبااة يف اإل 
 ،فالغرض من العقوبة ليس اجلا اا وإمناا الارد     -است الة تطبيقه وأ ياناً–وصعوبته 

لكا  تطباق باالنظر إىل     حبيث حياق للمارا أن يتسااال ها  وضاعت هاذه احلادود فعااًل        
 صعوبة توفر شرو  إقامة احلد..

 نوهو ساقط عم ،نتهاك العلينال ينفذ إال باإلقرار الصريح أو اال د ال نا مقالً ف
أمااا الاارجم الااذ  تصاافه بااابس      ،تااا  قباا  مقولااه أمااام القاضاا  امااا ياارو احلنابلااة      

ولاذا   ،فلتن اان ورد يف أ اديث صا ي ة إال أناه   يارد عان طرياق التاواتر       ،بالبشاعة
أماا  اد الاردة فلايس      ،با  هاو رأ  شااذ ال ضا  مناه      ،مان الادين   فمنكاره ليس خروجااً 

 ،وقد أ جم البصار  عان ذااره   عليه و ديقه ليس متواتراً  معاً برو أمراًبالنسبة فو
اما   يقبت أن النيب )ص( طباق هاذا احلاد الاذ  يناقضاه صالح احلديبياة الاذ  أقار          

 لقري  حبق الرجو  عن اإلسالم.
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أ   ،"من بدل دينه وفاارق اجلماعاة  "ويذهب أوبرو إىل أن املقصود حبد الردة هو 
 ،ن عم  على زع عة افمن وإشعال الفتنة وهتديد السالم االجتمااع   بعبارات  ديقة م

 ويستند هذا الرأ  فقوال بعق العلماا من أمقال إبراهيم النصع  وسفيان القور .
فتتسااال ليلاى باابسأل     ،ويستهثر فقه املرأة وافسارة باجلاناب افوفار مان الكتاا      

 فمن   تكن غائبة تشاريعياً  ،سالم قانونية فعلية يف التشريع اإل ه  تشك  املرأة ذاتاً"
وتادل  علاى هاذا الارأ  به كاام       ،ال تتمتع بكام  افهلياة  فه   اضرة بصفتها قاصراً

وتشاا  إىل بعااق جوانااب التميياا  بااني الرجاا     ،الشااهادة والواليااة علااى الاا واج والداااة 
 واملرأة يف أ كام الصالة والصوم واحلي.

باالدا    منفتح وإن ظا  يف الغالاب مقياداً    ويرد أوبرو على هذه اإلشكاليات بعق 
فبالنسبة له أرسى اإلسالم  ،الفقه  ولو أ سن استقمار هوامشه واختالفاته الداخلية

وا  خالف يف طبيعة اف كام املتعقلة هبما له أسبا   ،مساواة ااملة بني الرج  واملرأة
 .بيولوجية أو اجتماعية أو هو من افعراف والتقاليد غ  املل مة

مان   قااً الالذ  طالبات ليلاى باابس بت رماه إنط     فبصصوص تعدد ال وجات مقالً
قرااة جديدة للنص تستند الست الة العادل باني ال وجاات وتقاوم علاى أولوياة مقصاد        

 ووضع قياوداً  ،يرد أوبرو باست الة تعام  اإلسالم بواقعية معها ،املساواة بني اجلنسني
ويساتند يف هاذا الباا  إىل رأ      ،ا  رفضاها صارمة لتنظيمها وأعطى للمرأة  ق اشد

العالمة املغرب  عالل الفاس  الذ  ذهب إىل  د القول إن للدولاة  اق حتاريم التعادد     
  اانت له آثار سيتة على اجملتمع. إذا

يكاارر  ،للتمييا  ضااد املارأة   وجصاوص أ كااام الدااة الاايت اعتربهتاا ليلااى باابس مقاااالً    
ر تفاوت نصييب الرج  واملرأة يف امل ا  من قبي  تو  الرجا   املهلوفة يف تربي ةفدلاأوبروا 

بيد أنه اعدف بهن وضعية تفكك افسرة التقليدياة   ،ملس ولية اإلنفاق والقوامة على افسرة
مان خاالل الوصاية     ،تستوجب بعق التعدي  يف هذه اف كام داخا  املشاروعية اإلساالمية   

  ا .إليس مدار  "صية لوار ال و"أن  ديث  معترباً ،اإلل امية لننقى
 يث رد أوبرو علاى اهتاام ليلاى     ،واذلك الشهن يف موضو  االختال  واملصاف ة

بابس التشريع الفقه  بالنظر للمرأة اصطر وجس بالقول إن أ كام احلجا  والفص  
أن اجملتمع اإلسالم   معترباً ،ه  من افمور االجتهادية املرتبطة بافعراف االجتماعية



347 

يف ص ة أسانيد اف اديث اليت اناع اخللاوة    مشككاً ،فتلطاً  تمعاً ل اان دوماًافو
 وحترم املصاف ة.

 مل مااً  تذهب ليلى بابس إىل أن تغطياة الشاعر ليسات أماراً     ،وجصوص احلجا 
 وإمناا وضاعت آياات احلجاا  خصيصااً      ،يف اإلسالم ولايس حاة ناص صاريح يفرضاها     

علاايهن ماان   ات اال تشااام رعايااة ماان وخوفاااً  ل وجااات الاانيب )ص( وطلااب ماان امل مناا   
 اا.ذاإلي

بني مشدد يفرض تغطية  ،ويستعرض أوبرو يف رده خالف الفقهاا يف عورة املرأة
اام  اجلسم مبا فيه الوجه ومتساه  يعمم نطاق ال ينة املسموح هبا إىل بعق الشاعر  

ق  الفقيه ب  إن البعق مسح بالشعر والقدمني  سب ما ن ،وج ا من الساعد والساق
وخيلص أوبرو إىل القول إن اإلسالم   حيادد شاك  لبااس     ،التونس  طاهر بن عاشور

م لباسااها وضااعها املهااين  ئاااملاارأة وإمنااا طالبااها باحلشاامة والتسااد و  مااانع يف أن يال  
 والعمل .

 ،ثانويااً  وإن اسك أوبرو يف هناية املطاف مببدأ تغطية الشعر إال أنه اعتاربه أماراً  
أن مبادأه يف افمار هاو املسالك      مبينااً  ،الداي  على املوضاو   رافضاً ،اا الل يةمق  إعف

 ."الفتوو السلبية باإلمهال")رلة بافمة( أ   "الصمت املبدئ "القرآن  املتمق  يف 
 

 املطلب الرابع
 يف الفكر اإلسالمي قيم التمدن

هي التجارييب  عندما انفت ت أوروبا على احلضارة الغربياة اإلساالمية أخاذت املنا    
أماا فيماا يتعلاق     ،أ  علوم الطب وامندسة والبصريات وفتلف إجنازات العلم العربا  

وهاذه فعلتناا يف    ،فقد ا تفظت بقساماهتا املميا ة   ،بالعناصر الفكرية وبالقيم الققافية
فقااد ااناات عيااون الطهطاااو  وحممااد علاا  مفتو ااة علااى         ،بدايااة يقظتنااا احلديقااة  
أما يف اجملااالت الفكرياة والفلسافية ويف تصاورات الكاون و       ،الت ديث املدن  والدنيو 
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فلقاد ااان هنااك وعا  بضارورة احلفااث علاى مميا ات          ،الققافة والقايم وافخالقياات  
 وهذا هو عني موقف  ضارتنا يف العصر الوسيط ،(1) ضارتنا

ولع  املناض   ال الدين اففغان  عرب عن هاذه احلقيقاة يف الكاق  مان مواقفاه      
قالأل البد من  راة دينية لقلع ما رسخ يف عقاول العاوام واخلاواص مان فهام       ،اتهواتاب

إذ ال بد مان باث    ،بعق العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غ  وجهها احلقيق 
العقائد احلقة بني اجلمهور وشر ها مم علاى وجههاا املناساب وللاها علاى حماملاها       

 (2)ا وآخرةالص ي ة اليت تقودهم ملا فيه خ هم دني
و  "الفائاادة"الاايت ال يدتااب عليهااا إال  "للمكتساابات العلميااة"املاارادف  "التماادن"وقولااهأل 

غا  مادن ااب ة    "فهاذه املكتسابات ال تناتي     ،فليس هو التمدن احلقيق  ،"الربح"و  "الكسب"
وأبنيااة شااافة وقصااور م خرفااة ومعاماا  ينسااي ويصاانع فيهااا القطاان واحلرياار بهصااباغ      

 وا تكار جتارات أتت مم بقروات وانوز..   ،ومعادن ومناجم ،ألواهنا ايماوية فتلفة
الياوم لايس ماا مان مميا  ساوو التفانن بااخدا  املادافع           ،فافمم الراقية املتمدناة 

لو  عناا اا    "وحنن  ،"املريعة واملدمرات والقذائف وباق  املصربات القاتالت لونسان
 دنية تلك افمم من خ  وضاعفناه أضاعافاً ما يف ذلك من املكتسبات العلمية وما يف م

ال "فمنااه  ،"ووضااعنا يف افخاارو احلاارو  وويالهتااا ،مضاااعفة ووضااعناه يف افااة مياا ان
وافة احلارو    ،شك أن افة املكتسبات العلمية واملدنية والتمدن ه  اليت تن ط وتغور

 .(3)"وويالهتا ه  اليت تعلو وتفوز
 و ويف تلك النتيجة إن هو إال جه  حماق  فالرق  والعلم والتمدن على ذلك الن"

إذ اإلنسااان اليااوم هااو أ ااط درجااة ماان إنسااان       ،(4)"ومهجيااة صاارفة وغايااة التااو     
يف  ،فنااه رمبااا يكااون لونسااان يف دوره افول  " ، تااى وماان احليااوان الناااهق   ،اجلاهليااة

                                                           
، 40، ص984، 1امويااة والاادا أل ناادوة شااارك فيهااا تبااة ماان املفكاارين، دار الكلمااة، باا وت،        (1)

 مداخلة د. حممد عمارة
، با وت افهلياة   914 – 1798افظةأل االجتاهات الفرياة عناد العار  يف عصار النهضاة      على احمل (2)

، وانظار رضاوان زياادةأل العار  وحتاوالت خطااهم، املقاال الساالف         77ص980، 3للنشر والتوزيع،  
 66الذار ص

 431خاطرات )احلر  والسالم( ص  (3)
 431املصدر نفسه، ص  (4)
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معاذرة يف طلاب احلاجياات لل يااة بساهم وقاوس        ، روبه الو شاية وعواما  اجلاهلياة   
ليس لل اجيات ب  فدنى صور "تستعم  فأما املعدات املدمرة املهلكة  ،"مسهر وسيف 

.. إذن فاإلنساااان يف مدنيتاااه احلاضااارة ويف مكتساااباته العلمياااة وافدبياااة    "الكمالياااات
ويف مرضاة  ،أو استقمار ثروته منها ،والعملية ويف بذل حرات سعيه يف سبي  احلرو 

تلااك املواقااف الاايت ال تقفهااا احليوانااات وال     ووقوفااه فيهااا   ،موقاادها أو رضااائه عنااها  
 .(1)"وليس حة مدنية وال علم ب  جه  وتو   ،فهو أ ط منها ،احلشرات

القرآنياة )وإذ قاال رباك    إن العلم احلقيق  هو ذلك العلم الذ  انطوت عليه اآلية 
أجتعاا  فيهااا ماان يفسااد فيهااا ويساافك   قااال ناا  جاعاا  يف افرض خليفااة..  للمالئكااة إ
الااذ  بااه ينااه  اإلنسااان عاان الفساااد يف  "العلاام   أ ،إناا  أعلاام مااا ال تعلمااون(الاادماا.. 

فهو نقيق  ،أما العلم الذ  يصون اإلنسان عن هذين النقصني ،"افرض وسفك الدماا
ماا يتجلاى يف الرقا  النسايب للمكتسابات       -علاى وجاه الت دياد   –وهاو   ،العلم الص يح

 .(2)"العلمية يف أوروبا والعا  املتمدن
ن  اال الادين اففغاان  قاد انتاهى إىل االعتقااد أن        ذلاك بصاريح العباارة أ   ويعين

التماادن ذو بعااد أخالقاا  إنسااان  إذا جتاارد عنااه يتعاارو قيمتااه وفقااد صااورته ليتجلااى   
أن الغار  ال يتقادم علاى الشارق بادوافع       ومعناى ذلاك أيضااً    ،بصورة التو   والتهخر

 "اإلنسااان "أمااا التماادن  ،تااه املاديااةوإمنااا فقااط بقوتااه وآالتااه وعد ،"التماادن احلقيقاا "
الشارق والغار  فياه     ،أمسى وأساعد لونساان يف اا  مكاان     افصي  الذ  حيقق وجوداً

 .إذ االمها متهخر عنه بعيد عن إدرااه ،صنوان
لكان هااذه النتيجااة   تكاان لدضاا   هارة ماان معاصاار  اففغااان  مماان نشااطوا   

اخلاروج بالدولاة العقمانياة مان واقاع       داخ  الدولة العقمانية وخارجها وعملوا من أجا  
ماان املفكاارين الااذين آمنااوا بالتقاادم املسااتمر   امااا أهنااا   تكاان لدضااى فريقاااً  ،التقهقاار

للمدنيااة علااى طريقااة مفكاار  افنااوار يف أوروبااا وعلااى طريقااة الوضااعيني الفرنساايني    
 الذين مقلون النظرية املقابلة للنظرية اليت عرب عنها عند العر  ابن خلدون.

والنظااام الاايت نااادت هبااا  عيااة )االحتاااد والدقاا ( العقمانيااة  "التقاادم"فشااعارات 
ألاد   ،ودعا إليهاا يف بااريس يف العشارينات افخا ة مان القارن التاساع عشار         ،الداية

                                                           
 432املصدر السابق، ص  (1)
 434السابق، ص  املصدر (2)
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التقادم يف مضامار   "تلاح علاى    ،رضا أ اد اباار املتاهثرين بافوساا  الوضاعية الكونتياة      
 .(1)"لنتائي العامة لتطوره العلم ا"حبيث تهخذ من الغر   ،"املدنية

 ،ذاتلا يف بااريس با  ،وعلاى الارغم مان اجلهاود العظيماة الايت أباداها ألاد رضاا         
 -للدفا  عن افصاالة الشارقية وعان اإلساالم بالاذات يف وجاه شابه خصاومه املتعاددة         

فمنه اان ي من مع اونت بهن  ،(2)مما يتص  بالتعصب وباجلهاد وبوضع املرأة وباجلربية
 .تقب  هو للعقلية الوضعيةاملس

والاذ  يتصا  بااففق العربا  أاقار مان اتصااله         ،لكن املوقف افاقر طرافة وداللة
ب  الشيخ عل  يوسف صاا  ،يف مصر ،هو ذاك الذ  عرب عنه ،باففق الدا  العقمان 

الواسعة االنتشار واملعربة يف هناية املطاف عن ن عاة إساالمية ومسهاا     "ص يفة امل يد"
م يف )الريااض املصارية( مقالاة    1888وذلاك  اني نشار يف عاام      ،(3)احملافظاة البعق ب

ملقااالت   واساعاً  وقد اان من عادة هذه اجمللة أن تفسح  ااالً  ،بعنوان )التمدن دهر (
والاايت ااناات  ،التماادن والعمااران املتااهثرة صاارا ة بااآراا اباان خلاادون واملاااورد  خاصااة   

 .(4)الغربية تعرض يف اق  من اف يان بنتائي املدنية
إن املدنية دائمة مستمرة يف الوجاود تابعاة حلاال اإلنساان     " ،ويف رأ  عل  يوسف

 "مرتقية بارتقائه

                                                           
، 1960انظر منهاج هذه اجلمعياة يف أرنسات راما ورأل تراياا الفتااة، نقا  د. صاا  العلا ، با وت           (1)

 57 - 56ص 
  Ahmed Riza la icrise de  ، orient، ses causes remedes، paris، 1907انظر بصورة خاصة  (2)

 Tolerance musulmone، paris، 1911واذلك لنفس امل لفأل 
)التقليااد  1888)اإلنساان مادن  باالطبع( وأاتاوبر      1888انظار علاى سابي  املقاال إعاداد ساابتمرب       (2)

)الساعادة وأساباهبا(، و اال الادين      1889وم ايا اخلالفة( و )حماورة بني املشرق واملغار (، وينااير   
ياضااك أو امااا قلاات يااا شاايخ يف ر"اففغااان  نفسااه إىل هااذه اجمللااة يف  ديقااه مااع جااامع )خاطراتااه(أل  

 278املصرية، خاطراتأل يف الدبية والتعليم ص 

 
 216تشارل  أدم ، اإلسالم ولتجديد يف مصر، ص  (3)
 (1888، نوفمرب 1306الشيخ عل  يوسفأل التمدن دهر  )الرياض املصرية، ربيع أول  (4)
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هااو اااام نظااام "أو  "الكمااال اإلنسااان "التماادن هااو  ،ولكاان مااا هااو التماادن أصااالً 
وهذا الكمال يوجد لدو ا  أمة أو شعب بعد  الة من السذاجة  ،(1)"اميتة االجتماعية

لكناها   ،فك  هيتة اجتماعية يف الوجود متمدنة بالنسبة أو بالقياس ملا دوهناا  ،ةالفطري
أما معيار التفاض  هنا فهو درجة االرتقاا يف املعاارف   ،غ  متمدنة بالقياس ملا فوقها

ويتبع ذلك درجة اتسا  نطاق  ،والعلوم النظرية والعملية ويف افخالق الفاضلة للنفوس
ة وأنااوا  التجااارة والتفاانن يف معاادات احلضااارة واالخاادا   الصاانائع ماان فال ااة ومال اا

فهذه  ،"للمنافع اآالت املواصالت واملراسالت والتسهيالت اليت يقدمها ا  عصر آلخر
وهكاذا اا    " ،املنج ات ختضع باساتمرار للتادقيق والصاق  واختياار افصالح فافصالح      

 النقطاة الايت فيهاا    سابق يبد  واا  ال اق حيسان أو يقابح إىل أن يصا  هاذا الناو  إىل       
االنقال  الوجود  )على مذهبنا( ويف النفوس غصة مان عادم إجيااد ماا يتصيلاه أنفاع       

 .(2)"لل ياة
علاى الرا اة وافمان     لنظاام افمام وباعقااً    إن السع  وراا هذه املنافع يعترب متمماً

رك عن أنه مطلب لنجيال القادمة اليت ترجو بدورها أن تد فضالً ،والرفاهية والقروة
فهنا توجد قلاة مان    ،رويداً لكن املدنية يف العا  ال ترتق  إال رويداً ،نفسها غاية أرقى

ثاام أن قصاا  أطااوار  ،جهالااة الكقاارة ماان افماام فتعرقاا  مساا هتا افماام تعدضااها غالباااً
احلياة يقصر من العم  ويقل  من الفائدة وليس من القابت أن يستهنف املتهخر دروس 

أعمااال افجيااال املتتابعااة ااادروس  "ج اتااه بشااك  ناااجع مااذا ااناات  اجلياا  السااابق ومن
اانت الشارائع اإلمياة والوضاعية    ".. ومذه افسبا  "وعمالً متقطعة غ  ملتتمة وضعاً

 ،سااذجاً  ااان اإلنساان خلاواً    فمقالً ،حبسب االستعدادات يف افمم فشيتاً مرتقية شيتاً
وترتق  بعد ذلك إىل معرفة أناه عااج  عان     ،ثم أدرك املطالب اليت يدعوه إليها النفس
فاادعا افماار إىل  كاام يفصاا  عنااد اخلصااام     ،إدراك  اجتااه بنفسااه فكاناات املشاااراة 

مناه إلايهم    أرشااداً  ،فهن ل اأ افسافار والصا ف علاى ياد أنبيائاه افولاني مان البشار        
 ابااً ات ثام أنا ل الكتاب الساماوية اتابااً      ،بقدر احلاجة  سابما تقتضايه احلكماة افمياة    

يف ااا  ذلاك إىل اسااتعداد   يف التوسااع والتابني منظاوراً   باقتضااا  كمتاه افزليااة تادرجاً   
ودلي  دلاك   ،واذلك القوانني الوضعية تلبس ا  يوم أ سن من ذ  قب  ،النو  وترقيته

                                                           
 137املصدر نفسه، ص  (1)
 137املصدر نفسه، ص  (2)
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للعوائاد احلالياة وافخاالق الايت ال شاك أهناا        ما نراه اليوم من تقدمها ومالامتها ااق اً 
علمااا الطبيعاة حيكماون أن اإلنساان يف انتصاا        نسان مادة وجاوهراً ارتقت بارتقاا اإل

 .(1)"دائم وترق يف املادة واجلوهر
وهكذا ينته  عل  يوسف إىل دعم موقفه يف التقدم اإلنسان  املساتمر بالنظرياة   

لكناه ينكار    ،اماا يقاول   ،"مشااهدة اف ااف  افوىل  "الداروينية يف التطور اليت تعضدها 
 ،نفساها  "فع  الطبيعة"يف املوجودات ويف اإلنسان من  "الت سني املتدرج"أن يكون هذا 

فمن  "بفع  الطبيعة"و تى لو سلمنا  ،"مراد اأ ج  شهنه"هو  "الت سني املتدرج"فهذا 
وباذلك الصاورة تصابح     ،(2)"تقادير ذاتاه افقادس   "هذا ال يعين إال أن هذا الفع  هو من 

 أن أمكن القول. "الميةتطورية إس" "التطورية الداروينية"
يف  ،أما االحنطا  يف الوجود الذ  تنته  إليه افمم اليت اانت مدقياة فاال يعاين   

و تاى لاو سالمنا باذلك فمنناا ال       ،" الاة و شاية  "إىل  رجوعااً  ،رأ  الشيخ عل  يوساف 
مبعناى أن التمادن دا  إىل التاو       ،نسلم بهن علة ذلك اامنة يف طبيعاة املدنياة ذاهتاا   

فسااد  "مردهاا إىل   "االنقاال  "ذا احلقيقة أن حاة دواعا  أخارو أوجبات هاذا      إ ،بنفسه
افخالق وعدم السع  وراا املطالب أو االلتفات إىل املالذ الشهوية وإتبا  اإلنسان هوو 
الاانفس فيمااا تطالبااه بااه ماان السااكر والعرباادة والفجااور والااذها  إىل حمااالت الفسااق   

ور منتجة خلمود الفكر وظلماة العقا  وفظاظاة    فهذه افم ،"وامليسر واملالعب واملاله 
 الطبع وخشونة املعامالت.

مبعناى االرتاداد إىل  الاة االحنطاا  والتاو   بعاد       – "احلكم باالنقال  يف افمام "إن 
بني ياد  اا  أماة     لكان واقفاً"إذ لو اان اذلك  ،واجب احلصول ثابتاً ليس أمراً - الة التمدن

يف احلضاارة أو ت ياد الوا ادة عان افخارو       سااوو أعمااراً  فتت ،من افمم عند  اد ال تتصطااه  
يف  وا اااداً جناااد أماااة ال تتجااااوز قرنااااً "لكنناااا يف احلقيقاااة  ،(3)"بقليااا  اهعماااار ذوات الاااروح 
اق ة اخلالصة وربط التقهقر ضرورة بالنكوص واالرتاداد عان    احلضارة وأخرو تعي  قروناً

 املكافتة للدين. "الة الالهوتيةاحل"أو  "هذه املر لة إىل )احلالة املتيافي يقية
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واتبااا   "فساااد افخااالق"وماان الواضااح أن علاا  يوسااف  ااني ياارد االحنطااا  إىل  
 من نظرية ابن خلدون. الشهوات فمنه يستهنف جانباً

ماان العواماا  الرئيسااية الاايت وضااعها  ااال الاادين اففغااان  وراا واقعااة      ووا ااداً
 ل  يوسف أاقر غنى وتعقيداًعم يف فكر وهكذا تبدو االعتبارات اليت تت ك ،االحنطا 

أ  ماان  ،ويباادو الدايااب بااني العناصاار املتباينااة املن اادرة إليااه ماان املنظومااات الفكريااة  
  .إىل  د بعيد طريقاً ،اإلسالم والوضعية وفلسفة التاريخ

فقااد وقااع   ،م(1897 – اهاا1314 \م1845 – اهاا1261أمااا عبااد اأ النااديم )  
لكان أبارز ماا ايا  هباا حماولتاه        ،اإلساالم والفكار الغربا     يف إغراا الداياب باني   أيضاً

هااو  ااني أقاادم علااى هااذه  ،الدقيقااة لتفساا  ظاااهرة التااهخر عنااد الشاارقيني باإل ااال
من أن ينظر يف افسبا  اليت جعلت افوروبيني  احملاولة   جيد من وسيلة لذلك خ اً

التاهخر  "باذاهتا أسابا     فمعرفة أسبا  التقدم افوروب  تكشاف  ،يتقدمون يف مدنيتهم
 .(1)"بضدها تتمي  افشياا"إذ  "الشرق 

اليت ي عم أص اهبا أنه قد قضى علاى   "الدعوو اجلغرافية املناخية"ويف رأيه إن 
الشاارقيني بالكساا  والتقاعااد عاان افعمااال العمرانيااة وعلااى افوروباايني بالعماا  وعلااى   

فناه قاد مار      صا ي ة إطالقااً  غا   ،ه الا وأولتاك  "بسبب تهث  اجلو يف انفعال"اممة 
 اما أناه ينكار إنكااراً    ،على الشرقيني افوروبيني أدوار اانت افمور فيها معكوسة ااماً

مان   "غا  املسالمني  "مان التقادم فتقهقار     أقطع أن يكاون الادين اإلساالم  نفساه مانعااً     
اإلساالم   وإناه ملان العباث تردياد القاول إن      ،الشرقيني هو أارب بكق  من تقهقر املسلمني

 نفسه هو الذ  ارتقى بههله يف عصور تارخيية مضت ورفعهم فوق املمالك طرا.
الااادين اإلساااالم  ااااان السااابب الو ياااد يف املدنياااة "وي ااااد عباااد اأ الناااديم أن 

فهاو حياث علاى أن يقاوم العلمااا       ،"وتوسيع العماران أياام ااان النااس عااملني به كاماه      
اما يرو أن علايهم   ،تفا  بافمة إىل سنام الكمالاليوم بدورهم يف عملية النهوض واالر

وينعا  علايهم بعادهم عناها وانصارافهم إىل       ،أن يقوموا بدور باارز يف شا ون السياساة   
إذا عرض عليهم أمر سياس  أ جموا عن اخلاوض فياه   "العلوم الدينية ف سب حبيث 

تغامم وإن تكلماوا فياه بااجلرأة ااان اخلطاه أاقار مان الصاوا  لعادم اشا           ،جلها  طرقاه  
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وهو ما يدفع احلكام إىل إمهاامم يف اجملاامع السياساية وافخاذ باآراا مان هام         ،"مبقله
لكناه   ،دوهنم يف الدبة العلمية إذا اانوا من املشاتغلني بالسياساة املادربني علاى أعماماا     

وراا  وساعياً  من أج  إيقاف التياار افوربا  ثام مضاارعته قاوة وعلمااً       ،يف النهاية يدعو
ىل الت ااارر مااان موجباااات التاااهخر الااايت تنطاااو  عليهاااا افسااابا  الرئيساااية  إ ،التقااادم
فهو   ير أ  تناقق بني الطرفني من  يث إن مضاامني التقادم ليسات يف     ،والفرعية

وإن اإلسااالم نفسااه هااو يف طبيعتااه باعااث علااى املدنيااة     ،هنايااة افماار إال التماادن ذاتااه 
  سد ما على أرض الواقع والتاريخ.

هاو علاى وجاه الت دياد مناهي عباد        ن أن يبعث على التساالل  قااً  لكن الذ  مك
القول إن افشياا  إذ ه  يستقيم فعالً ،اأ النديم يف سربه ملعاي  التهخر عند املسلمني

يعرفنااا  بضاادها تتمياا ؟ وإن معرفتنااا فساابا  هنااوض الغاار  تكفاا  الن تكااون م شااراً  
إن الظاااروف التارخييااااة   بهسااابا  احنطاااا  الشااارق؟ إذ إىل أ  ماااادو مكااان القاااول     

 واالجتماعية واالقتصادية والدينية هناك مكافتة لقريناهتا ههنا
م( 1893 –ه 1311 –م 1824 –ه 1239والذ  يبدو أن طريقاة علا  مباارك )   

فهاو   ،أيضااً  يف النظر إىل هذه املساهلة تظا  مان أاقار طرائاق النظار بسااطة وتبسايطًا        
 الااة "هااو الااذ  نقاا  الاابالد افورباويااة ماان    "اتسااا  دائاارة العلاام واملعلومااات "ياارو أن 

وإىل منااو سااب  القااروة وزيادهتااا   ،إىل درجااات الكمااال والسااطوة واالعتبااار  "واخلشااونة
 .(1)و صول التقدم يف الفال ة والتجارة والصناعة واملال ة

أن الفرني مدينون يف تقدمهم يف العلوم والصنائع إىل اخاتالطهم   لكنه يرو أيضاً
 طالعهام علاى العلام العربا  الاذ  اشاتغلوا فياه ودفعاوه إىل افماام دفعاًا          باملشرقيني وا

 .قوياً
ليس يف أ كام الدياناة )اإلساالمية( ماا مناع مان التقادم       "وي اد عل  مبارك أنه 

يف إ يااا   وأن اإلساالم قاد ااان بالفعا  سابباً      ،ودنياا  يف أ  علم من العلوم النافعة ديناً
افسااس احلقيقا    "وأنه هو  ،لفنون والصنائع النافعةوما اندرس من ا "التمدن القديم"

 .(2)"واملنبع ملا يسمونه بالتمدن اجلديد املبتد 
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أما ما  د  يف اإلسالم من موانع عاقت التقدم عن مس ته افصلية فاال يرجاع   
تغ  "وال إىل  ،"تغ  طبيعة أرضهم وهوائها"وال إىل  ،إىل بالدة وقصور يف عقول العر 

وإمنا يرجاع إىل أمارين    -فذلك اله   ي ل اما اان عليه من قب – "عاداهتمقوانينهم و
 بارزينأل

اف خلق افمة عن س ة سلف وثانيهماأل احنر ،أومماأل احنسار تعظيم العلم وأهله
 .(1)نبذهم مصا  افمة العمومية وجريهم وراا شهواهتم اخلاصةافمة ب

يف القاارن التاسااع عشاار   ال شااك أن خاا  الاادين التونساا  اااان خاا  ماان عاارض       
وإذا  ،التمدن الغرب  وللمرا   اليت مر هباا يف افقطاار افوروبياة الايت زارهاا      "ملظاهر"

الواسااعة الاايت أوردهااا ويف    "اإل صااااات"اااان لعملااه هااذا ماان مياا ة خاصااة فهاا  يف     
وها  إ صاااات    ،التفصيالت اجل ئية املتصلة هبذا الفان أو ذاك يف هاذا البلاد أو ذاك   

من مستواه اجملرد اخلالص إىل مستوو  "العمران"أو  "التمدن"تنق  مفهوم  وتفصيالت
 التشصيص والواقع.

اهتمامااه  "املدنيااة"( أباارز ماان أوىل قضااية   1925 -1865ولعاا  رفيااق العظاام )  
وترجاع   ،وذلك بسبب ولعه بالت ليالت العمرانية الايت ورثهاا عان ابان خلادون      ،اخلاص

الشبا  افوىل اليت تقاع يف العشارينات افخا ة مان     اهتماماته العمرانية هذه إىل سين 
ومع أنه قد حتول يف سن الكهولة والشيصوخة إىل الفكر والنضال  ،القرن التاسع عشر

هاذه الت لايالت املدنياة الايت جتلات أول ماا جتلات يف         السياسيني إال أنه   يهجر أباداً 
وه  رساالة عااد إىل جا      ،(2)"البيان يف التمدن وأسبا  العمران"رسالة حتم  عنوانأل 

إليهاا   مضايفاً  "السوانح الفكرياة يف املبا اث العلمياة   "أفكارها يف اتا  ال ق هو اتا  
باال تيااج يف ضاروريات    "مت د"فالنو  اإلنسان  عند العظم  ،بعق اففكار املستجدة
فاالقول القاديمأل    ،بالغاياة الايت ينشادها اا  جتماع مناه       "فتلاف "احلياة واملعيشة لكناه  

اإلنسااانية تفرضااها  "املدنيااة"وهااذه  ،يعاارب  قيقااة عاان الواقااع "اإلنسااان ماادن  بااالطبع"
 "امال املدنية"لكن  ، اجة اففراد بعضهم للبعق اآلخر يف أمورهم احليوية الضرورية

وإمناا هاو ياهت  مان سابب آخار        ،يف الضاروريات   باال تياجال يتوقف على احتاد النو  
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الغايااة "وهااذا الساابب هااو علااى وجااه الت ديااد    ، هااو موضااو  خااالف بااني أفااراد النااو  
التجاااوز عاان  ااد   "ياادعو إىل   باااً ،املغااروس يف البشاار  "الناشااتة عاان  ااب التنااافس   

التقاادم يف اميتااة  "يبعااث علااى   جتاااوزاً "الضااروريات لنشااياا الالزمااة لل ياااة املدنيااة  
 ."االجتماعية
تت قاق   "الغاياة "وهاذه   ،غاية ختتلف عن غاياة اجلمعياات افخارو    " عية"فلك  

أو بقااوة   ،أو بااالعمران ،أو بااالعلوم واملعااارف  ،بانصاارافها حنااو التقاادم بااالغنى واملااال    "
فالتقاادم املاادن    ،(1)"إىل غاا  ذلااك ماان افمااور الاايت يدتااب عليهااا التقاادم        ،الساالطان

 ،والعماران والقاوة السياساية يف اجلماعاة     ،والعلوم ،اإلنسان  مرهون إذن حبجم القروة
ومباا ينشاه عان هاذه الاروابط مان        ،"الروابط االجتماعياة "بطبيعة  ن أيضاًولكنه مرهو

 ."التعاون والتعاضد يف هيتة االجتما "
للانفس   أمنياة روح املدنية احلقيقياة وعاني   "يعتقد بهن اإلسالم فأما فريد وجد  

ا  رق  حيص  يف العا  اإلنساان   "وبهن  ،"البشرية وهناية ما ترم  إليه القوة العقلية
لذا اان اتابه افساس  )املدنية واإلساالم(   ،(2)"إىل الديانة احملمدية يس هو إال تقرباًل

ب   ،"تطبيق الديانة اإلسالمية على نواميس املدنية"حماولة ل 1898الذ  أصدره عام 
وأن  ،"ال مدنياة إال باه أو بابعق نصوصاه    "فهو يذهب إىل أبعد من هاذا  اني يارو أناه     

املدنية املعاصرة ليس بالنسابة إىل قواعاد الدياناة اإلساالمية      ا  ما يقرله من قواعد"
 .(3)"إال اشعا  من يس أو قطرة من حبر

والقابااات لااادو فرياااد وجاااد  أن افصااا  االعتقااااد  املعتماااد يف املدنياااة الغربياااة  
احلديقة يدور على ما يسميه فالسفة الغر أل )الديانة الطبيعية( اليت أسسات حبساب   

عتقاد بوجود إله فتار خلق الكائنات واعتنى هبا وهو متميا  عان   اال"قول )اارو( على 
واالعتقااد بوجاود روح يف جسام اإلنساان متصافة       ،العوا  الكونية وعن النو  اإلنسان 

وهذه الروح مكناها   ،لتبتلى فيه بالذااا واحلرية وحمبوسة يف هذا اجلسم املاد  أمداً
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امااا مكنااها أن تساافله    ،حنااو السااماا بمرادهتااا أن تطهاار هااذا وتنقيااه إذا عرجاات بااه     
واالعتقاااد املطلااق برفعااة العقاا  علااى اإل ساااس ووضااع     ،باستتناسااها باملااادة الصااماا 

احلرية افخالقية اليت ه  ينبو  وأص  ا  احلرياات افخارو حتات سايطرة االعتادال      
وإعطاااا افخااالق الفاضاالة أمسهااا احلقيقاا  وهااو االمت ااان واالبااتالا وحتديااد   ،الكلاا 
ا احلقيق  وهو التصليص التدرجي  للنفس من عالئاق اجلسام والتاهي  لسااعة     غرضه

ولكن بدون فص  رق  النو  اإلنساان    ،االعداف بقانون الدق  وأخ اً ،املوت بال هادة
 ."يف مدارج السعادة املادية عن العواطف الفاضلة اليت ه  و دها تربر تلك السعادة

 انتاهى إليهاا الفكار الفلساف  الاديين يف      ويرو فريد وجاد  أن هاذه الصاورة الايت    
هااذه الصااورة الاايت جعلاات علماااا القاارن  ،أوروبااا بعااد أن شااابت ناصااية الكاارة افرضااية

مان الدياناة اإلساالمية     لايس إال شاعاعاً  " وميلون طربااً  التاسع عشر يتيهون هبا عجباً
 .(1)"وقطرة من حبرها ال اخر

أ  جهااد   ،و نااموس التقادم واالرتقااا   فها  "الناموس افعظم للمدنية احلديقة"أما 
مبباادأ  توسااالً ،"حنااو افمااام "اإلنسااان وافا ااه املتصاا  ماان أجاا  التقاادم باإلنسااانية      

 .احلرية
يظا    ،علاى الارغم مان احملان والكاوار  والشارور الايت حيفا  هباا          ،ذلك أن العاا  

 ،لعاان مقااار هااذه القالقاا  والاا الز   لااو علااوت قلاايالً "وأناات  ،لناااموس التقاادم  خاضااعاً
يبعث  ثانياً لرأيت بعينيك أن هناك ناموساً ،ونظرت إىل النو  البشر  من وجهة أخرو

اإلنساان مان خاالل هاذه املضاانك االجتماعياة واالرتباااات العمومياة إىل التقادم حنااو          
عمااا يساااوره يف  يااع جهاتااه ماان هااذه النوائااب املصاامتة لااو علااوت عاان    افمااام زعماااً

تلااك االرتبااااات الااها هاا  نااواميس ثانويااة تابعااة   مرااا ك هااذا إىل أمسااى لت ققاات أن
وأن تلك االرتبااات واملضانك ه  أفاعيلاها   ،لذلك الناموس افعلى الذ  شاهدته أوالً

يفصاا  عنااه خبااث افخااالق   تنفعاا  يف العااا  لكاا  ياارتي يف بعضااه ارجتاجاااً   ،وآثارهااا
 .(2)"البهيمية ودرن الن عات الومهية
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وا  خطاوة ختطوهاا العقاول يف     ،حيص  يف العا  إن ا  ترق"ومن احلق القولأل 
اليت أسست على  "الديانة الطبيعية"فهذه  ،(1)"إىل اإلسالم سبي  الكمال ليس إال تقرباً

غاا  شااعور  عاان هااذا    تكاان إال تعااب اً "دعااائم الباادااة العقليااة واحلقااائق الفلساافية"
عار  الادائب عان ماذهب     اما أن حبث فالسافة ال  ،التقر  إىل قواعد الدين اإلسالم 

إال مان جهاة اوناه       يكان ممكنااً   عاادالً  عام يوفق بني مطالب اجلسم والنفس توفيقااً 
  .مذه الن عة افصيلة يف افخالق اإلسالمية تهايداً

 ،تناهك قاواهم   "العلا  االجتماعياة  "فامن   ،أ  لدو املسلمني ،أما يف الطرف املقاب 
ا يف مدة قصا ة افماد   ناهنرة العر  وتفرعت أفواملدنية اليت تكونت جرثومتها يف ج ي

ناااموس ااا  "بفضاا  الديانااة اإلسااالمية الاايت ولاادهتا   ،علااى أاقاار بااالد املشاارق فبااذرت 
لتغارز مكاهناا    ملموسااً  قد تراجعت تراجعااً  ،"السعادات االجتماعية ومها العلم والعم 

 ."التدرج يف معارج الكمال"نواميس االحنطا  والتقهقر عن 
إن ا  قاعدة مهما اانت "ل عم من قال  ن هذا التقهقر ليس مصداقاًة إواحلقيق

ممدنة لنمم ومرقية لشههنا يف عصر من العصور   خت  مان أن تكاون حمتوياة علاى     
ذلاااك فن  ،"جرثوماااة اناااع الدقااا  يف املساااتقب  ملضاااادهتا لسااانة افزمناااة واملناسااابات

أطلاق معهاا خصاائص     "نن عاماة سا "اإلسالم قاد بناى مناذ البداياة قاانون الدقا  علاى        
ومهاا فضايلتان    ،النفس من أغالما افوىل بعاد أن نقلاها إىل جاادة االعتادال واحلكماة     

 ترقياة اإلنساان ماديااً   "أن غرضاه هاو    اما قرر مناذ البداياة أيضااً    ،ثابتتان يف ا  وقت
علاى  ساب نااموس الرقا  العاام الاذ  اساتدل علياه باساتقراا أ اوال اإلنساان             وأدبياً
يف ذلاك حلاجتاه املادياة ون عاتاه املعنوياة       مستجيباً ،"اإلنسان الكام "وبناا  "وراتهوتط

 وافخالقية.
إال أن يقال إن سبب االحنطا  والتقهقار ااامن يف هاذه     ،ا قيقة ،فال يبقى إذن

وها  ظااهرة    ،الظاهرة اليت نال ظها يف ا  مكان متد إليه بصرنا من  ياة املسلمني
واالنفاارا  املطلااق ماان ااا    "باالنصااراف عاان الاادنيا وعالئقهااا    ،)تغاا  معنااى التقااوو( 

عان احليااة اجملتمعياة وفقادان      من أج  التفارغ للعبااد واالنا واا بعياداً     "افميال املدنية
 .(2)اإلسالم نفسهب جهالً ،به وال افواخر وافوائ  جهالً ،يف الدنيا "أق  أم "
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 ،بني علاوم الادين وعلاوم الادنيا     دعوة إىل الدايب ،عند فريد وجد  ،إن اإلسالم
إن ااا  تاارق "ال باا   ،افساسااية "املدنيااة"أو  "التماادن"فهااو هبااذا املعنااى حتقيااق ملطالااب  

إىل  حيص  يف العا  وا  خطوة ختطوها العقول يف سبي  الكماال لايس هاو إال تقربااً    
ساالم  ما بم ا  اافاة عقاالا البشار علاى اعتباار اإل      وإنه سينته  افمر يوماً ،اإلسالم
 (1)"لرا ة احلياتني للسعادتني وضامناً عاماً ناموساً

وعلااى املساالمني أن يفقهااوا أن لفظااة عبااادة يف اإلسااالم ال تعااين فقااط العبااادة         
ينبغا  علياه    باه أماراً   با  إن اا  ماا يفعلاه اإلنساان مرياداً       ،اجلسمية من راو  وساجود 

هو يف نظر اإلسالم  ،ات الهاإصالح لذاته أو فسرته أو جلمعية أو لبين نوعه أو للكائن
وأن يدراوا أن اإلساالم   ،من أ سن أنوا  العبادات وأشرف أشكال الطاعة أ ع  وج 

با  حياث عليهاا ويناد  إليهاا وي اخاذ        ،ال يعارض التقادم يف الصاناعات واالاتشاافات   
 (2)"املتقاعسني عن  اراة غ هم فيها

باهن ال يغلاوا يف نباذهم     ،دنيةلقد طالب فريد وجد  املسلمني بهن يهخذوا من امل
وأن يادراوا أن املدنياة الغربياة م هلاة      ،لل ضارة الغربياة بسابب إقامتاهم علاى القاديم     

 ،فن تتصطى ثغراهتا ومفاسدها وتواص  سعيها حنو الكمال ااماً
صااا يح أن هاااذه املدنياااة  افلاااة بعياااو  جوهرياااة مكااان أن تنقلاااب إىل أماااراض 

ويف اإلحلااد   ،االجتماعياة  "احلرياة "مليا  إىل إطاالق   وخاصة يف إفراطها يف ا–عضوية 
ويف  ،الذ  جير إىل فقدان  رارة احلياة ويف التهافت على املكاسب املادية و اع املاال  

وفقاادان عاطفااة احلااب واإلخاااا اإلنسااانيني بتااهث  املطااامع   ،غيااا  القااانون افخالقاا 
 ومن اخلوف من املستقب . ،املادية

( الذ  عرب عنه 1944 – 1885الييين )غوت  مصطفى الأما موقف املصلح الب 
مصاار "واااان قااد دعاااه إليااه بالدرجااة افوىل اتااا     ، اااداً يف شاابابه فقااد اااان جاادلياً 

ودعوو أولتك  ،"معتمد الدولة الربيطانية يف مصر"الذ  وضعه اللورد ارومر  "احلديقة
وإن مان اساك بهصاول     الادين واملدنياة ضادان   "الذين قاالواأل   "املقلدين"من  "ال عانف"

فهيااة أمااة تريااد  ،الاادين فقااد بعااد عاان التماادن فن الاادين عقبااة يف ساابي  ترقااى افماام 
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النااهوض إىل اجملااد واالرتفااا  إىل العلااى فعليهااا تاارك الاادين السااماو  والتمسااك باادين 
تلك الدولة اليت   تبل  ما بلغته إال بعد أن  ،وأقر  دلي  ه  فرانسة -املدنية احلديقة

 (1)"ونفت رجاله من بالدها لدين ظهرياًنبذت ا
أصااول الاادين ومبادئااه السااامية هاا  أصااول املدنيااة الصاا ي ة    "وهااو ي اااد بااهن  
يف  فمااا ماان تقاادم ياارو وال ماان ااادن يشاااهد إال وتاارو ممااا أثااراً  ،ومصااادرها العذبااة
 ،"يعرفها من يعرفها وجيهلها من جيهلها ،افصول الدينية

فها  فياه ماا     ،ن الادين ال ياهمر بشا ا مان املدنياة     لنفارض أ "أل وهو يتسااال قاائالً  
؟ إن جوا  من عرف الدين اإلساالم   قيقاة هاو بطبيعاة احلاالأل      "خيالفها ويناقضها

دون ترقيهاا   أماا القاول إن فرانساة ترقات بعاد أن تراات الادين الاذ  ااان  ااج ًا           ،اال
هااذه أملانيااا و ،هااذه انكلاادا متدينااة "إذ  ،ماان العلاام والنقااد الصاا يح  آثااارهفلاايس عليااه 

ماان التقاادم والرقاا    تبلغهااا  فهاا  مهااا متهخرتااان أم مهااا قااد بلغتااا أشااواطاً ،متدينااة
تلك الدولة اليت ال دين ماا؟ وإن ااان تارك الادين هاو السابب الو ياد للدقا           ،فرانسة

 (2)"فلم نر فرانسة متهخرة عن الدول املتدينة
 يين مذه الدعوو استناداًاليغحبسب عرض ال ،أما انتقاد ارومر لوسالم ودعواه

دين منااف  "بهن اإلسالم  ،القاهرية "امل يد"إىل الشذرات اليت نقلتها من الكتا  جريدة 
وأن املسلمني ال مكنهم  ،إال للبيتة وال مان اللذين وجد فيهما للمدنية و  يكن صاحلاً

رآن وأواماره  أن يرقاوا يف سالم احلضاارة والتمادن إال بعاد أن يدااوا ديناهم وينباذوا القا         
فنه يهمرهم باخلمول والتعصب ويبث فيهم روح البغق ملن خياالفهم والشاقاق    ظهرياً

وفنااااه أتااااى مبااااا يناااااقق مدنيااااة هااااذا العصاااار ماااان  يااااث املاااارأة    ،و ااااب االنتقااااام
 -1908\1326وضاعه عاام    ااامالً  اليايين لارده اتابااً   غفقد ارس ال ،(3)"والرقيق..اخل

 الذ  وضاعه حمماد عباده رداً    "اإلسالم روح املدنية"هو  -وطبع بعد ذلك طبعات اق ة
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 ول ما جرو البن رشد من أ ادا    " لة اجلامعة"على ما اتبه فرح أنطون صا ب 
 ."تعصب اإلسالم على العلم"ردها فرح أنطون إىل 

إىل جنب ومش   ي اد الفالييين باد  ذ  بدا أن اإلسالم دين يرافق العق  جنباً
د رفاع مناار   قا فهاو مان نا ياة     ،بياد ا دة ويصاافح اإلنساانية يداً  مع املدنية يف طريق و

هناق باإلنساانية وأقاام بنااهاا علاى      ومن نا ياة ثانياة قاد     ،احلقيقة على ذروة ال تنال
مماا يصالح لكا  زماان      ،أساس من العدل واملساواة وافخالق والدبياة السياساية املقلاى   

عقيادة الشارك وتكاق  افرباا       ولقد خلص هذا الادين اإلنساانية مان    ،ومكان وا  أمة
وأزال عنها برقع اخلرافات املضللة واسر من عقول البشر قياود افوهاام وجنااهم مان     

 فساد افخالق.
الييين يف أن أوربة تدين برقيها وادهنا ملاا ااتسابته مان    غوليس حة شك عند ال

يبية فهفاادوا  تهليف علماا اإلسالم وآرائهم اليت اقتبسها افوربيون بعاد احلارو  الصال   
ممااا فيهااا ماان علااوم وفنااون وااتشااافات وجتااار  أصاال وا بعااق مااا فيهااا ماان اخلطااه  

 ،"روح املدنيااة"فاإلسااالم هااو حبااق  ،(1)وطااوروا باقيهااا علااى حنااو ولااد املدنيااة احلديقااة  
رباا مان سالسا  اجلها  واسار قياود       مها السبب افعظم لتصليص أو "اتابه"وحممد و 

ونشااات تتلقااى عنااهم العلاام والفلساافة    ،عقااول أهلااها  حنطاااطني افدباا  املاااد  عاان  اال
 ،هاو مناار العاا     "اتاباه "وإن  "ممادن افمام  "وهاو   واآلدا . وإنه لي ق القول إن حممداً

فن فيااه ماان العلاام الااوافر والفلساافة املدهشااة وافخااالق الكرمااة والتهااذيب العااا         "
يقدر على التعب  عنه  واف كام السامية واملدنية الص ي ة ماال حييط به الوصف وال

 .(2)"اللسان
ن الطابع التمديين لوسالم يتجلى بصورة خاصة يف التصور إ الييينغويف رأ  ال

ويف اإلشارات القرآنية إىل املسائ  العمرانياة والكونياة ويف    ،الراق  للتو يد اإلسالم 
سا  الضاامن   ويف نظاماه افخالقا  والسيا   ،تهايده ملباد  العدل واملساواة باني اففاراد  

تلاك  –من أج  إثبات املرونة االجتماعية لوساالم   ،وال يددد ،لسعادة اجلماعة والفرد
والاايت تكشااف عاان صااال ية  "املصااا  املرساالة"املرونااة الاايت تعاارب عنااها خاصااة نظريااة 

يف أن ياادعم آرااه بااهقوال ااتااب علماا  اجتماااع      -اإلسااالم لكاا  زمااان ومكااان وأمااة   
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من أج  رد احلكم على اإلسالم من  ،اما ال يددد ،(1)يَ مسي   هو الداتور شبل  ي
 ز يف النهاياة قاول حمماد عبادهأل     عا لي (2)يف االستشهاد جبرجا  زيادان   ،خالل املسلمني

 ."إن اإلسالم حمجو  باملسلمني"
ماان أجاا  اإلملااا  إىل الرقاا  املاادن      "شااهادهتم"أمااا اتااا  الغربيااون الااذين يااورد    

 ،ودوز  ،وجيباون  ،وواشانطن إيارفني   ،واارليا   ،طيلار  اإلسالم  فكق ون منهم اسا ق 
 ،وليون روش ،وداود اراوهارت ،وغوستاف لوبون ،وسيديو

معيناة   "فكرة دينية"تبدأ  ني تدخ  التاريخ  -عند مالك بن بين–دورة احلضارة 
 "الروح"وتنته   ني تفقد  -"اسر لني"حبسب قول –( Ethosمعني ) "مبدأ أخالق "أو 

 اح.ممنة اليت اانت ما على الغرائ  املكبوتة أو املكبو ة اجلامي هنائياً
 الااة سااابقة  "وقباا  باادا دورة ماان الاادورات أو عنااد بدايتااها يكااون اإلنسااان يف       

وسالبت مناه    فساخ  ضاارياً  تأما يف هناياة الادورة  ياث يكاون اإلنساان قاد        ،"لل ضارة
 "ماا بعاد احلضاارة   " وإنساان  ،"عهاد ماا بعاد احلضاارة    "فهو يادخ  يف   ،احلضارة ااماً
يظا    "الطبيع "ااإلنسان  ،فهذا ،"ما قب  احلضارة"عن إنسان  عميقاً خيتلف اختالفاً

 "ماا بعاد احلضاارة   "أماا إنساان    ،للادخول يف دورة احلضاارة   عظيمااً  اساتعداداً  مستعداً
 .(3)إال إذا تغ  هو نفسه عن جذوره افساسية "عم  حمضر"إلجناز  فمنه   يعد قابالً

                                                           
قاف شابل  ييا  مان قضاية )ارومار واإلساالم( يف مقالاة لاه          وانظار مو  27املصدر الساابق، ص   (1)

املقالااة السادسااة ماان ) موعااة الااداتور شاابل  يياا ( مطبعااة املعااارف    "القاارآن والعمااران"عنوانااهأل 
وباحلقيقة إن عالقة الدين بالعمران من  يث تهث ه "أل 63 – 57، ص 1908بشار  الفجالة مبصر، 

وإال ما ارتقى العمران وتقهقر، وهاو حتات سالطان ديان وا اد،      يف ارتقائه وتقهقره ليست إال عارضة 
وإذا اان قد وقف ورجع القهقر  مراراً اق ة بسبب افديان فما ذلك بسبب تعااليم الادين نفساه، با      

 "من الذين ادعوا ال عامة عليه فقصروا يف إدرااه أو تاجروه به...
افمم اإلسالمية، ب  على الرلسااا مان رجاال     ... فاملنصف ال يسعه أن يلق  على القرآن تبعة تقهقر"

 63-61ص "الدين واحلكام..
 36املصدر السابق، ص  (2)
 97مالك بن بينأل شرو  النهضة، ص  (3)



363 

والصعوبات اليت جتابه أهداف اجملتماع   "الفكرة الدينية"هذه احلالة تتكاتف ويف 
لكاا  جتعاا  عمليااة إعااادة   -(ينيبحبسااب مصااطلح )تااو  "الت ااديات"أو  "الت ااد "أ  –

 ممكن الت قيق. البناا احلضار  أمراً
ال يعين بذلك سوو  "دعوة إىل التقدم" هوحيدد حممد البه  الدين بهنه يف جوهر

أن يساا  اإلنسااان يف منااوه   "أمااا التقاادم يف اإلنسااانية فاايعين     ،"اإلنسااانية التقاادم يف"
 حبيااث يصاا  يف هااذا النمااو إىل املر لااة الاايت تصااور تصااويراً    ،طبيعياااً اإلنسااان  منااواً

وهاااذه اخلصاااائص فكرياااة ووجدانياااة   ،(1)"خصاااائص اإلنساااانية يف اإلنساااان  واضااا اً
ا  على التوعية بعالقة اإلنساان  تر"فه   ،صريح "اجتماع "وه  ذات طابع  ،وسلواية
حتوياا  الااوع  إىل ساالوك عملاا  يباشااره ااا  منااهما يف عالقتااه    "ثاام علااى  ،"باإلنسااان
حماولة لنقا  اإلنساان مان دائارة التصارف      "وبتعب  آخرأل فدعوة اإلسالم ه   ،"باآلخر

 "الذات"من  يث إن الغري ة تدير ا  أمر  ول  ،"الغري   إىل دائرة التصرف اإلنسان 
تتصطااى هااذا احملاايط لتجعاا  ماان )اجملتمااع( غايااة ااا     "اإلنسااانية"بينمااا  ،مصاااحلهاو

 فعالية.
الساالوك "مر لااة  ،إال إدراك هااذه املر لااة ماان الساالوك "الرشااد اإلنسااان "ولاايس 
إن التقاادم "وإذا اااان افماار علااى هااذا الن ااو فمنااه حيااق القااول   ،اإلنسااان  "االجتماااع 

علااى التقاادم   التقاادم املاااد  لاايس دلاايالً   "أن  امااا "البشاار  لاايس هااو التقاادم املاااد     
التقدم يف اإلنسانية ال يتم إال إذا ااان تفكا  اإلنساان ووجداناه وسالواه      "إذ  ،"اإلنسان 

أ  يتسااام برعاياااة اجلماعاااة وعااادم االساااتجابة لاااداع        ،العملااا  يتسااام باإلنساااانية  
الساالوك " ااال ومعنااى ذلااك أن التقاادم املاااد  ينبغاا  أن يرفااد بتقاادم يف    ،(2)"افنانيااة

 "إنساانية "أ  أن تضابط احلضاارة الصاناعية املادياة حبضاارة       ،"افخالق  االجتمااع  
أو بتعااب  ثااان بااهن يكااون للوجااه املاااد  لل ضااارة       ،رائاادها الفكاار والوجاادان واإلرادة  

تعر   "القيم "هذا افساس  ،ووجدان  وإراد  ،فكر  "معنو "اإلنسانية أساس خف  
 .(3)ة اإلسالم التمدينيةعنه أما إعرا  رسال

                                                           
 115، ص 1964\1373حممد البه أل الدين واحلضارة اإلنسانية، دار امالل  (1)
 119نفس املصدر، ص  (2)
 122 -121املصدر السابق، ص  (3)
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وقد أاد عالل الفاس  بدوره علاى أمهياة الضاابط املعناو  أو القيما  لل ضاارة       
أ  أنه ربط  ،"النفعية الرأمسالية"ال  "ميةاملقالية اإل"وجع  معيار التقدم يف احلضارةأل 

أو  "واقعياة مقالياة  "ر احلضاارة علاى فلسافة    ايوجهاه وأد  "أخالقا  عاال  "مبقاال   "الواقع"
ال تنطلق فيها احلضاارة التقنياة مبطلاق قوانيناها اخلاصاة دون تادخ         "مقالية واقعية"

وإمنا تظ  خاضعة إلرادة اإلنسان الذ  يوجهها حبسب مقله العليا  ،من جانب اإلنسان
ومكان القاول    ،(1)"وبالتا  فاحلضارة احلقيقية ه   ضارة الوجادان  ،ووجدانه النق 

 "احلضااارة"أو  "التماادن"ا  العرباا  احلااديث أمنااوا بااهن   إن املفكاارين املساالمني يف العاا  
 ،اليت تدفع بصا بها إىل مرتبة التمييا  اإلنساان    "القيمة"تست ق أن ترقى إىل مرتبة 

د صااعقوا يف البدايااة أمااام معطيااات احلضااارة الغربيااة فو اادوا قااوإن هاا الا املفكاارين 
 ،دراني حماذيرهاا وفاطرهاا  لكناهم ماا لبقاوا أن ابتعادوا عناها ما       ،"التقدم"بينها وبني 

إال أهناا   -وإن اانت ضرورة الزماة لونساان  –ة  زين باالعتقاد بهن احلضارة التكنيومع
اإلنسانية  -ينبغ  أن تكون ذات وجه إنسان  ال يستطيع الغر  الفاقد للقيم افخالقية

جدياد وأصاي     "موقاف  ضاار   "من ها إياه وما من ش ا بقادر على ضمان ذلك غ  
 هبدو قيم اإلسالم ومقله العليا. يت دد

وهاذا   ،لاداا العاا  احلاديث    "التشاصيص "وإنه لدين اب  علينا أن نذار بهن هاذا  
االقداح لعالج هذا الداا يرجعان االمها إال ملفكر العراقا  عباد الارلن البا از الاذ       

العاا   أال وإن داا "أل قاائالً  اه1369رمضان عام  29ث من دار اإلذاعة العراقية يف حي
وغلبااة  ،وحتطام املقاا  الرو ياة   ،افساسا  وبليتاه الكااربو ها  فقادان الااواز  الوجادان      

ولاايس يف هااذا الكااون عااالج يرباا  وجاادان الفاارد وينماا    ،املصااا  أو الشااهوات املاديااة
 .(2)"ضم  اجلماعة ويرفع من شهن املق  املعنوية وحيد من شهوات اففراد ااإلسالم

االجتماعية هتدف إىل بناا الشصصية مان أجا  ذاهتاا    –ة إذا اانت القيم افخالقي
االقتصاادية الايت    -فمن القايم االجتماعياة   ،ومن أج  الذوات اليت تشاراها هيتة معنية

هتااادف إىل حتقياااق  يااااة دنيوياااة  "املادياااة"والقااايم  "املعنوياااة"هااا  تراياااب مااان القااايم 
                                                           

 234، ص 1952لفاس أل النقد الذات ، القاهرة، عالل ا (1)
، انظاار اااذلك 160عباد الاارلن البا ازأل ماان روح اإلسااالم ) اديثأل  كمااة الصاايام يف اإلساالم(،      (2)

 135، ص 1967عبد الرلن الب ازأل نظرات يف الدبية واالجتما  والقومية، مطبعاة العاان ، بغاداد    
 وأماان متفرقة
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ن من خالل منط معاني  اجتماعية وفردية تليب فيها احلاجات احليوية افصيلة لونسا
مان اساتغالل القااروة وتوزيعهاا يف  تمااع مادعو بادوره إىل أن ياابين عالقاتاه الداخليااة       

 .معني "زابط "على هني 
لظروفهااا  لكاان أال تتاادرج صااب  وأشااكال وأعمااال اخلاا  الاايت ترفااد اجملتمااع تبعاااً  

ن ومااا ااناات تقدمااه ماا   ،زوايااا السنوسااية يف ابااد الصاا راا   هخااذ مااقالً نفل ،وجاادواها
 خدمات إنسانية.

اا  مان   "إن   اول السنوساية قاائالً    "اللغاط "لقد اتب عبد احلميد ال هراو  عن 
عرف السنوسية  ق املعرفة متد هم على قيامهم يف ابد الص راا مبا ينفع بين آدم 
ماان امل اخاااة وتقلياا  الشاارور بااني القبائاا  وإيااواا اباان الساابي  وتعلاايم اجلاهاا  وإرشاااد   

وهام قاوم قاد بعادوا      ،دقب اتاا  افوروبايني مان ها الا إال اا  شار      فلماذا ال ي ،الضال
وال ذنب مام   ،على ماال  د له من الطمع املبنيةجهد استطاعتهم عن هذه السياسات 

  يكن يقصد يف  قيقة افمر إال اسر  دة التهوي  مان  – (1)"إال شبه قوة على الدفا 
تصااوير احلراااة  اإلسااراف  قاااًبيااد أن ماان  ،خطاارهم ماان أجاا  إبعاااد افورباايني عنااهم
إ يااا  "وافصاو  أن يقاال إهناا  رااة      ،وآخاراً  السنوسية على أهنا  رااة سياساية أوالً  

 .(2)"اإلسالم
 –ومكننا أن نضيف القاول إهناا  رااة إ يااا لوساالم مان الطرياق االجتمااع          

 .يا(االقتصاد  الذ  يتبلور يف هذه الو دات اجلماعية اليت أطلق عليها اسم )ال وا
ال اويااة فيهااا مقاادم هااو "وترايبااها بقولااهأل  "ال اويااة"لقااد وصااف شااكيب أرسااالن 

وهاو الاذ  يتاوىل أماور القبيلاة ويفصا  اخلصاومات بيناها ويبلا  افوامار            ،القيم عليها
وإليااه النظاار يف زراعااة   ،ويليااه واياا  الاادخ  واخلاارج  ،الصااادرة ماان الساايد السنوساا  

ن عادهتم أن على ا  فرد من أفاراد القبيلاة أن   وم ،افراض  و يع افمور االقتصادية
يتاارب  حبراثااة يااوم و صاااد يااوم ودراسااة يااوم يف أرض ال اويااة فلااذلك يسااه  عمااران      

ثم هناك لشيخ الذ  يقيم الصاالة يف مساجد ال اوياة ويعلام      ،ال اوية بدون نفقة اب ة
 ..اخل. ويعقااد عقااود النكاااح ويصاال  علااى اجلنااائ      ،أ اادا  القبيلااة القاارااة والكتابااة   

                                                           
، 8، جااااا ا 10سنوساااااية واجلامعاااااة اإلساااااالمية، املناااااار،  لاااااة  عباااااد احلمياااااد ال هاااااراو أل ال  (1)

 588، ص1907\1325
 53حممد ف اد شكر أل السنوسية دين ودولة، ص  (2)
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 ،وال وايا السنوسية ه  املالجو الو يادة يف الصا راا للتاائهني والاواردين والشااردين     
فمن لك  قبيلة زاوية ها  مرجعهاا يف    ،وال يوجد هناك مساجد مبنية باحلجر وغ ها

وأينما    السنوسية عمروا وحروا ووجدت افرض اهت ت وربات وقا     ،الدين والدنيا
 .(1)"بستان أو بساتني.. أن مررت ب اوية ليس ما

لكنه  ،التكين "التمدن"عن   ال شك أن هذا النظام يليق مبجتمع قبل  مازال بعيداً
 .ملالبسات و افات هذه اجملتمعات م اجملتمعات املتطورة نظراًئال يليق أو يال

ال وضااع القااوانني أو – "التكاماا  العااام"و  "عاادل القااوام"يقااول رفيااق العظاايمأل إن  
 ،أما تلك فمهنا ،مها إذن شرطا التقدم -وين أو تهليف املنشورات السياسيةتدوين الدوا

التكافا   "فمفهاوم   ،(2)"اصاط علاى مااا أو نقا  يف هاواا     "تكاون  ،بغيا  هذين الشرطني
ال يتصطااى افمااور االجتماعيااة وهااو ال يعااين يف هنايااة الت لياا  إال التعاااون علااى   "العااام

اتفااة املصااممة علااى أن يكااون ف كااام الشااريعة ساايادة العاادل بااني أفااراد اجلماعااة املتك
مان غائلاة اا  ظلام      مصاوناً  "اجملمو  بهفراده"وذلك من أج  أن يكون  ،السيادة املطلقة

 .مكن أن يقع عليه
بيد أن رفيق العظم ما يلبث أن يال ظ أن املشكلة االجتماعية ها  قلاب املشاكلة    

التكافا   "فتلفاة يلعاب مفهاوم     وإن الطارح احلاديث للمشاكلة يتضامن أبعااداً      ،احلديقة
يف  1899وهااذا مااا عاجلااه يف عااام     ،وأمهيااة ال  اادود مااا   خاصاااً فيهااا دوراً "العااام

ثم أجرو عليها بعق التعدي   " لة املوسوعات" موعة من املقاالت اليت نشرها يف 
إىل مطالااب  اففهااامتنبياه  "يف اتااا  حيما  عنااوان   1900واإلضاافة ونشاارها يف عاام   

 .(3)"الجتماعية واإلسالماحلياة ا

يل ااظ رفيااق العظاام منااذ البدايااة وبوضااوح ااااف أن ترقااى أ ااوال املعاااش بدقاا    
االجتما  املدن  يولاد مقاصاد ومطالاب  ياتياة مطاردة التشاعب ومتنامياة اماا يبعاث          
علااى اجلاار  وراا أساابا  الرفاااه الاايت ينشااه عنااها ازدياااد التاا ا م بااني طبقااات الناااس  

                                                           
 )احلاشية( 108، ص 1شكيب أسالنأل  اضر العا  اإلسالم ، ج (1)
 86رفيق العظمأل اإلصالح اإلسالم ، ص (2)
الجتماعياة واإلساالم، مطبعاة املوساوعات مبصار      رفيق العظمأل تنبياه اففهاام إىل مطالاب احليااة ا     (3)

1318\1900 
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فتنقلب تلك السعادة املقصاودة شاقاا علاى     ،الوصول إىل املقاصدفت داد العوائق دون "
الطبقات النازلة من الناس لقعودهم عن  اراة غ هام يف مضامار امل الاة الدنيوياة     

خطار  "ومما يتولد عناه   "وعج هم عن مباراة ذو  اليسار والقوة يف اميتة االجتماعية
وامتاهان ناواميس    ،"دون الضاعيف  تسلط الكب  علاى الصاغ  واساتتقار القاوو باملناافع     

 .(1)"بتشوي  نظام االجتما "العدل القاض  

اسام   "علماا العماران "اليت يطلق عليها  ،هذه ه  عقدة املدنية افوروبية احلديقة
 ،وه  عقد افداق الغربيون يف  لها إىل فرق ومذاهب متصالفاة  ،املسهلة االجتماعية("

شقاا هم أفراد افغنياا الساتتقارهم بارأس املاال    سبب ال"يرو أن  "االشداايني"ففريق 
وهم  ،"وأن هذه القروة ه  نتيجة عم  اجملمو  فينبغ  أن توز  على اجملمو  ،أو القروة

الطبقااة النازلااة ماان "يتوساالون إىل  اا  هااذه املسااهلة االجتماعيااة بنشاار تعاااليمهم بااني  
شاتون حبكام   نفي ،رونفيكاون هاو الغالاب وأهلاه هام افاقا       ،"الناس لايعم مذهباهم بيناها   

بهن تقسم ناواتي القاروة العاماة    "تتكف  بمسعاد اجلميع  ،افاقرية الغالبة  كومة جديدة
 ."بني اففراد على السواا

ثورياون يريادون التوصا     "لكناهم   "االشداايون"يرون ما يرو  "الفوضويني"وفريق 
وفرياق   ،"لقاورة إىل تلك السعادة يف القريب العاج  بقلب نظاام احلكوماات مان طرياق ا    

 ."إنكار ا  ش ا يف الوجود وأن ال سعادة للك  إال إال بعدم الك "يرون  "العدميني"
امل ثر افدب  أو تربية النفوس علاى الرضاا باحلرماان    "يرون أن  "الدينيني"وفريق 

ورمبا يريدون هبذه السعادة  ،وتطه  الوجدان من شوائب  ب الذات ي د  إىل السعادة
أن السعادة منوطة بالكد "يرو أص ا  االستقالل الذات   وأخ اً ،"و انيةاملعيشية الر

والعم  وأن ا  فرد قادر يف نفسه على العم  متى علم مناها هاذه القادرة وترباى علاى      
فمتاى ربيات   –أ  بهن يكاون أماة يف ذاتاه ال يعتماد علاى ساواه        ،مبدأ االستقالل الذات 

احلصاول علاى ساعادة احليااة مان طرياق العما         الطبقة النازلة على ذلك املبدأ أمكنها 
فتكون على جاناب مان الساعة ورفااه العاي  مهماا قا  النسابة للطبعاة العالياة فمناه ال            

 (2)"يكون شقاا ب  سعادة باإلضافة للطبقة النازلة

                                                           
 4- 3رفيق العظمأل تنبيه اففهام، ص  (1)
 5-4املصدر السابق، ص (2)
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دفااع "علااى وجااه ياا د  إىل  فقااد قاادم  ااالً -يف رأ  رفيااق العظاام–أمااا اإلسااالم 
أن "وذلااك باعتباااره  ،"ون أن مااس باسااتقالل العماا شااقاا العااوز عاان الطبقااة النازلااة د

العم  هو رأس مال ا  إنسان مبفرده أو هو منا  سعادة ا  فرد يف نفساه وأن اتعاه   
بقمرة العم  يكون بنسبة العم  نفساه وإال فلاو اساتوو اجلاها  ماع العاا  والبلياد ماع         

 جاود وشاعر اا    النشيط يف اجتناا حرة العم  المن ت آياة التفاضا  مان صاف ات الو    
 ،ويغارس ولكان لايجين ساواه     ،منا يعم  ولكن لغا ه إنسان يف نفسه بضعف افم  فنه إ

فمن ثم تقعد به اممة عن إجهاد القوو العاقلة فيما ال جياين مان حراتاه إال احلرماان     
ويف هذا من العبث بسنن الوجود الطبيعية  ،وال يرجح بفضيلة عمله على أجه  إنسان

ي   راة العق  وإيقاف وظائف احلياة املدنية املتوزعاة علاى النااس    ما يفض  إىل تعط
 .(1)"بنسبة تفاوهتم يف مراتب العلم

ملا عساه يصيب الطبقاة النازلاة مان     دفعاً"ومع مراعاة اإلسالم مذه املباد  فمنه 
أو بسابب اساتتقار    ،الناس من الشقاا بسبب الون  والعج  عن  ااراة الطبقاة العالياة   

فقد اعترب أن ا  ما ملك فيكون ثروة تتداوما  ،باملال والتكاثر به دون الفقرااافغنياا 
وحرتاه ها     ،افغنياا من متا  أو عقار لاه أصا  هاو  اق املالاك ال يشااراه فياه ساواه        

  قه  ق املسلمني يفرض عليه أداا قسم منها ينتفعون به إما بهن ياوز  علايهم ساهاماً   
اما تشا   "هم عامة وفيها إعالة ذو  البهساا فهم معلومة وإما بهن يصرف يف مصاحل

ذ  مااا أفاااا اأ علااى رسااوله ماان أهاا  القاارو فللااه وللرسااول ولاا "إىل ذلااك آيااة الفاا األ 
 .(2)"افغنياا منكم اني وابن السبي  ا  ال يكون دولة بنياسالقربى واليتامى وامل

يساتوجبون  "أ  ما  ،وقوله تعاىل )والذين يف أموامم  ق معلوم للسائ  واحملروم(
 ."على الناس إال اأ تعاىل وإشفاقاً على أنفسهم تقرباً

بتعب  آخر يعترب رفيق العظم أن ما يرض  العق  وما ي ااده اإلساالم هاو أن  ا      
)عن القمرة( والقمرة مشداة علاى   جع  العم  مستقالً"املسهلة االجتماعية يقوم على 

وليس اما  ،ى املسابقة يف ميدان العم  والعلموجه ال يعبث بقانون التفاض  الباعث عل
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لااارأس املاااال أو القاااروة العاماااة ووجاااو   مااان اعتباااار العمااا  أصااالً "ياارو االشاااداايون  
 فهاذا ضابط وتعساف يشابه أن يكاون مضااداً       ،"االشداك برأس املاال هاذا وحرتاه معااً    

 (1)لقوانني االجتما  الطبيعية ولسعادة البشر.
وأن  ،نفساه أو  اصا  اإلنتااج    "اإلنتااج "هاو   "القمارة " ومن الواضاح أن املقصاود    

 ،"أو رأس املاال "وسائ  اإلنتاج اليت ال يش  إليها رفيق العظم ه  عنده ج ا من القروة 
ال جياوز أن يشااراه    " ق املالاك "هو  "أصالً"أما القروة نفسها أو رأس املال فمنه يعتربه 

واة فمنه يربط صرا ة بنظام قائم علاى  أ  غيا  املسا "التفاض "أما قانون  ،فيه أ د
 "السااع "منافسااة مباادلها  ،يف فتلااف ميااادين احلياااة "املنافسااة"أ  علااى  ،"املسااابقة"

 ."القمرة"الذ  يولد 
 ،"رأس ماال اا  إنساان مبفارده    "ويف ا  اف وال يارو رفياق العظام أن العما  هاو      

 "كون بنسبة العما  ذاتاه  ي ،وأن اتع الفرد بقمرة عمله"ومنا  سعادة ا  فرد يف نفسه 
 .)وأن ليس لونسان إال ما سعى(

ولايس إحلااح    ،والسع  مرهون باإلرادة اليت تبعاث يف الانفس القادرة علاى العما      
اإلسالم على ضرورة العقول واإلرادة من الدبيات اخلاملة والفاسادة إال مان أجا  دفاع     

وتادفع بصاا بها    الشصص إىل العم  هبمة عالية حتطم السالسا  الايت تقياد النفاوس    
ولقاد رباط اإلساالم هاذا الت ريار للعقاول واإلرادات        ،يف سب  الساابقة وطلاب الكماال   

إذ   خيلق اأ السموات وافرض وما فيهاا   "لنفع اإلنسان"اإلنسانية بتسص  الطبيعة 
 إال من أج  ذلك.

وها   –ومع أن اأ هو دون سواق القابق على مفاتيح الرزق إال أنه قاد قسام املعاائ     
فقاال تعااىل )حنان قسامنا بيناهم معيشاتهم يف        ،لتكون مناا  االرتا اق   -افعمال والصناعات

 للمساابقة الايت يكاون الارزق معهاا حمظوظااً       ولكا  تكاون هاذه املعااي  سابباً      ،احلياة الادنيا( 
إعطاااا الساالطان املطلااق  "مبعنااى  ،"االسااتصالف يف افرض"وهااذا هااو  ،بنساابة العماا  والكااد 

 .(2)"  احملدودة على ما يف افرضغائر اخللق ومن ه السيادة لونسان دون س
ملدو حترره من اجله  والقيود وملدو سعيه ويف  تبعاً فيسصر الطبيعة لنفعه  قاً

حبياة جديدة هبطت إليهاا مان الساماا وقاوة     "رأ  رفيق العظم أن شعور افمة العربية 
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لسااي  ماان عااال تفااتح املمالااك  فاناادفعت اناادفا  ا ،"فائقااة أخرجتااها ماان عااا  اف ياااا 
هذا الشعور وما أبدعاه يف الواقاع    –وتدوخ افمصار وتنشر العلوم والفنون وا  املنافع 

اللاذين بعقهماا اإلساالم يف نفاوس      "االساتقالل الاذات   "وذاك  "اممة الذاتياة "يرجع إىل 
يف هاذا العصار وبصاورة خاصاة      "رجاال املغار   "وليس هاذا الاذ  أحاره مبادأ      ،العر 

االسااتقالل "الااذ  يبنااون أصااول الدبيااة علااى مباادأ       "مااذهب االنكلياا  السكسااونيني  "
 الداع  إىل العم  واجلد. "الشصص 

ومع ذلاك فشاتان باني ماا أنتجاه هاذا املبادأ عناد االنكليا  السكساونيني وباني ماا             
اإلفارا  يف السالب الاذ  تنااهى فياه      "فقد أدو عند أولتاك إىل   ،أنتجته عند املسلمني

افثاارة مبنااافع املمالااك املسااتعمرة ولااو باسااتعمال قااوة القهاار اجلااائر مااع    عناادهم  ااب
أما يف اإلسالم فامن أ كاام العادل قاد سااقت املسالمني        ،"الشعو  اخلاضعني حلكمهم

القصااد يف الطلااب ومراعاااة  قااوق الغاا  واحملافظااة علااى تقااوو اأ يف معاملااة      "إىل 
 ."وبة والتساو  معهم باحلقوقالناس والدفع عن الدنايا والرفق بافمم املغل

املنافساة وفعالياة   "القاائم علاى    "االستقالل الذات "ولكن أال ي د  افخذ مبذهب 
الظا   "التفاوت"العوارض اليت تقف يف وجه الع ائم الساعية وراا الرزق إىل  الة من 

 "السبق"من افمة يف مقاب  فريق آخر حيص  قصب  اليت تصيب فريقاً "التصلف"ومن 
تتسابق فيه الرجال وتتباارو   ميداناً"أ  القراا والغنى والرفاه؟ ال شك أن جع  افرض 

بتصلف عدد غ  قلي  ممن يعديهم "يقض  من طبعه يف رأ  رفيق العظم  "عليه اممم
وإماا   ،الونى والعج  فسبا أل إما طبيعية يف أصا  اخللاف تضاعف قاوة اإلرادة والعقا      

لقيااام بوظيفااة املرابطااة للااذ  عاان  ياااض اإلسااالم   وإمااا  كميااة اا ،عرضااية املاارض
 ."بالذود عن لى امللك

؟ لقد ااان جاوا  اإلساالم يف رأ     "الطبقة املتصلفة"فكيف حت  إذن مشكلة هذه 
بطبعاااه عااان مبااادأ  ال ليكاااون منفصاااالً" ،"مبااادأ االشاااداك"هاااو تقريااار  ،رفياااق العظااام

لتلك الطبقة املتصلفة  ناًون عب  ليكو ،االستقالل اما يسعى إليه دعاته يف هذا العصر
 .(1)"يدفع عنها الشقاا وجيعلها وأه  العم  واجلد من السعداا
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واالساتقالل الاذات  الاذ  يرياد      "غالة احلرية الشصصية"أن مذهب  كومعنى ذل
اإلنسااان أمااة يف نفسااه ال أمااة لااه يتكافاا  وإياهااا علااى جلااب منااافع احلياااة      "أن يكااون 

 ااماااً ،مااد وض بطبعااه "هااو مااذهب   "احليوانيااة االجتماعيااة ورفااع مضااار الو اادة   
ويف  ،امااذهب االشااداك املطلااق الااذ  يغلااو يف إنكاااره املطلااق ملباادأ االسااتقالل الااذات    

وعلى هاذا يشابه    ،اعتقاده باملساواة املطلقة يف السعادة ورفضه ملبدأ التكاف  الطبيع 
صاا يح يف املااذهبني ممااا هااو  ترايباااً ،أن يكااون املااذهب االجتماااع  املعقااول واملقبااول 

يف نفسااه  أمااة مسااتقالً"ون اإلنسااان يف اجملتمااع اآلخااذ هبااذا املراااب كاااآلنفااني حبيااث ي
  ."أمة متكافلة على صاحلها بالنظر افعم"ويكون أبناا اجملتمع  ،"بالنظر افخص

الاذ  رباط اإلساالم باه      "اإلخااا العاام  "فار  حلكام    "التكاف "يرو رفيق العظم أن 
والعائلااة رابطااة  "العشاا ة"نااهم  ااني طالبااهم بااهن يسااتبدلوا برابطااة   املساالمني فيمااا بي

 ،وجعاا  ماان التكافاا  املظهاار الرئيساا  للعاادل الكافاا  حلياااة افماام  ،والاانفس "اجلامعااة"
 يف اإلسالم عندهأل "التكاف "وحة ثالثة شرو  حتدد 

اماا يشا  إلياه قولاه      ،الشر  افولأل التعاون على الرب وترك التعاون علاى الشار  -
 .وتعاونوا على الرب والتقوو وال تعاونوا على اإلثم والعدوان("تعاىلأل 
الشر  القاان أل تكافلاهم علاى قياام شارائع اإلساالم لتكفلاها بهسابا  ساعادهتم          -

وفياه افمار بلا وم     ،على الدوام وإليه يش  قوله تعاىل )أقيموا الدين وال تتفرقاوا فياه(  
فياه والتناا ر علاى إقاماة ساائر أواماره        يعاًو دة الكلمة يف الدين واجتنا  التفريق ش
 ونواهيه وإجراا  ا  قوانينه وأ كامه.

الشااار  القالاااثأل إطاااالق  رياااة الضااامائر واساااتقالل اففكاااار يف أداا واجاااب      -
فقاال اأ تعااىل يف هاذا     ،املناص ة العامة بني امل منني واخلاصة لك  م من يف نفساه 

 (1)قسط شهداا اأ ولو على أنفسكم()يا أيها الذين آمنوا اونوا قوامني بال
 -سايكولوج  "فيال ظ من هذا إذن أن مفهوم )التكاف ( هو قب  اا  شا ا مبادأ    

يف  منطااً  ،حيادد يف الواقاع   وأناه مبادأ معناو  ولايس مبادأ اقتصاادياً       ،اجتماع  موجه
 -ضاابطة رادعاة  –ومعنى ذلك أنه وظيفاة أخالقياة خالصاة     ،توزيع القروة واستقمارها

هااذا  ،ى اجلماعااة لايااة الفاارد وضاامان  قوقااه الاايت جعلااها الشاار  لااه       تفاارض علاا 
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باإلضاااافة إىل أناااه صااامام أماااان حياااول دون التعاااد  علاااى مبااادأ العدالاااة الفردياااة          
 (1)واالجتماعية اما  ددهتا الشريعة.

بسااابب فااااطر املدنياااة  "أهااا  املغااار "واحلاااق أن املاااع الاااذ  سااارو يف نفاااوس 
وهذا ماا   ،"الدبية الرو ية" اموو يرجع إىل غيا  اجلديدة الناشتة عن االسدسال يف

القاضا  باتطه  الوجادان وتربياة     "دفع بعق فالسفة الغر  إىل القول باامل ثر افدبا    
اطريااق  ،"اإلنسااان علااى احلرمااان وإماتااة الشااهوات و ااب الغاا  وتضاا ية  ااب الااذات  

ا رفضاه أصا ا    وهاو ما   ،"رفع الظلم اإلنسان  وانتظام النظام االجتماع "م دية إىل 
غا  وافياة   "بل  هبام  اد اساتنكار ساائر افدياان حبجاة أهناا         رفضاً "االستقالل الذات "

 ."حباجات العمران
ال لتكااون بنفسااها  "بيااد أن احلقيقااة هاا  أن أصااول الدبيااة الرو يااة ال مفاار مااا    

باا  لتكااون  "املاا ثر افدباا "امااا يقااول أتبااا    ،"قائمااة بسااائر  اجااات االجتمااا  املدنيااة  
ويكف   ،غوائ  التفريط واإلفرا  -اليت قررها اإلسالم–يق  مطالب االجتما   ياجاًس

 وانتظام العملني عم  اجلسم وعم  الروح. ،انتظام السعادتني يف الدنيا واآلخرة
لقد قرر اإلسالم هذه افصول فهمر بتطه  الوجدان وتعدي  ملكات  اب الاذات   

أ  بسااوق  ،م وبمضااعاف حاارات العقااول إىل  ااد ال يقضاا  بقتاا  امماا "وااا  الشااهوات 
ملكات الشهوة إىل مي ان احلكمة وردها إىل  د العدل القاض  باختيار الوسط وترك 

  .اللذين ي ديان االمها إىل تعطي  وظائف احلياة "التفريط والشطط"
يلا م   -وها  النياة والقادرة والعلام واإلرادة     "أعماال القلاب  "وال شك يف إن صاالح  

بتعب  آخر يعتمد رفيق العظام علاى    ،مال اإلنسان الرو ية واجلسديةعنه استقامة أع
 ،احلديث النبو  الذ  يقول )إن يف اجلسد مضغة إذا صل ت صلح ما سائر اجلسد(

 من أج  أن يقيم عالقة فع  وانفعال جوهرية بني القلب واجلسم.
ثام   ،نه القلاب اانت طبيعته وسببه فهول ما يتهثر م إذا انفع  مب ثر أياً"فاإلنسان 

تهثر افعضاا فمذا عود القلب إرادة اخل  انفعلت به اجلوارح فاهتدو احلس إىل مناال  
أمااا إرادة اخلاا  فتكااون بالعاادل الااذ  يفضاا  بالسااع     ،"السااعادة الرو يااة واجلساادية

امااا تااهمر   ،واالعتماااد علااى اممااة الذاتيااة لنااوال السااعادة ولكاان ال إىل  ااد اإلفاارا       
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وفضيلة  ،ن ال إىل الدك واحلرمان وتعطي  وظائف احلياة البشريةبالقصد بالطلب لك
إىل القناعااة وطلااب الاارزق ماان طرقااه    ،هااذه هاا  الاايت تعاادل ملكااة الشااره   " ،االعتاادال
روح الشفقة "وه  اليت جتع  املرا خيفق من  ب الذات حبيث تنبعث فيه  ،املشروعة

ومان نا ياة    ،قرآنياة ااق ة   الاذ  حتاث علياه آياات     "على الغ  واحلنان إىل عما  اخلا   
تعدي  ملكة الشر إىل القناعة عند تعذر احلصول على املطالب لسبب مان  "ثانية يفيد 

اماا يفعا     ،افسبا  فائدة عظمى وه   بس امل من شهوته وعدم إقداماه علاى الشار   
ذلك الذين يصيبهم اليهس والقناو  مان افوروبايني ويا د  به ادهم إماا إىل االنت اار        

من متاعب احلياة وإما إىل اجلرأة على اجداح اجلرائم واآلثاام   نفسه ختلصاًبهن يقت  
 (1)"فينضم إىل     من أ  ا  الفوضى والعدمية وينتقم لعج ه من سواه

وساياجه   "التكافا  االجتمااع   "ويبدو أن رفيق العظم قاد أسااا اساتغالل مفهاوم     
الدبياة  "ك  اني جعا  وظيفاة    وذلا  ،يف القارآن  ثابتااً  افخالق  اللاذين وجاد مماا أصاالً    

ماان  هرباااً "االنت ااار"و ،"االنتقااام"و ،"اجلاارأة"و ،"اإلقاادام"إجلااام املاا من عاان   "الرو يااة
يف  تماع غاا     وعااج اً  اليهس والقنو  يف ا  مرة جيد املا من فيهاا نفساه حمرومااً    

روح الشافقة علاى الغا  واحلناان إىل عما       "فيه العدل االجتماع  وانسا ب اا  ظا  ل   
  ."اخل 

 -يظ  على الصاعيد االجتمااع    ،فمفهوم التكاف  العام اما يتصوره رفيق العظم
من  ،وهو يتيح ،االقتصادية -ا  العج  عن    املشكلة االجتماعية االقتصاد  عاج اً

واستغالل الطبعة  ،تشديد القبضة على مقدرات اجملتمع ،هحبسب مصطل  ،غ  شك
اب ااه  ، يااث هااو مفهااوم أخالقاا  مقااا   اارد ماان  ،يصااعب عليااه اسااتغالالً "النازلااة"

 بشك  ناجح فعال.
لذا اان البد مذا املفهوم من أن يرفع إىل مادو أبعاد بكاق  مماا يبادو علياه لادو        

 رفيق العظم.
 نَاا تتقا  باه هيتاة اإلساالم االجتماعياة هاذه الفتناة         "وال يرو شاكيب أرساالن   

ااة على الوجه الشارع  شاريطة   سوو القيام بفرض ال  -ال ريب فيها–القادمة عليها 
أن يكون ما وزارة أو إدارة يف ا   كومة إسالمية تنظم أمر استيفائها وطريقة إنفاقها 
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حبيااث إذا دخلاات االشاادااية علااى بااالد اإلسااالم دخلاات باادون ضوضاااا وال        تنظيماااً
 .(1)"إل ياا فرض من أقدس فروض الدين أال وهو ال ااة ب  اانت سبباً ،شقاق

التكافاا  "إىل احلياااة مفهااوم   ،د املفكاار العراقاا  عبااد الاارلن الباا از    ولقااد أعااا 
وتاهت  أمهياة أفكاار     ،يف اإلساالم  "الن عة اجلماعية"داخ  إطار ما أمساه  "االجتماع 

الب از هنا من اون هذه اففكار تعرب عن ردود فعا  شصصاية لواقاع جدياد أصابح فياه       
تهث هاا وخطرهاا يف العاا      -شايوعية وخاصاة ال – "املتطرفة أو املل ادة "لالشداايات 

وبصاورة خاصاة    ،وهو تهث  سينمو ويطرد بعد احلر  العاملية القانية ،العرب  احلديث
افمريكاا  إىل بعااق -الغرباا  -الشاايوع  السااوفييت–بعااد انتقااال الصاارا  الرأمسااا   

ماان املفكاارين العاار  املساالمني املعاصاارين إىل   وهااو مااا دفااع عااداً  ،مناااطق هااذا العااا 
يف بناا صورة لنظام اقتصاد  إسالم  يواجاه الرأمسالياة والشايوعية يف     التفك  ملياً
 آن وا د.

امااا مكاان أن يال ااظ ااا  ماان عاارف الفلساافات االجتماعيااة          ،يال ااظ الباا از  
أن االجتاااهني الرئيساايني اللااذين يتوزعااان املااذاهب   ،االقتصااادية والسياسااية احلديقااة

أما االجتاه الفرد  فيفر  يف توجيه نظمه  "اجلماع  االجتاه"و  "االجتاه الفرد "مها 
فيفاار  يف جعاا   ،وأمااا االجتاااه اجلماااع  ،وتشااريعاته وأهدافااه لصااالح الفاارد املفاارد 

وااال هاذين االجتااهني يا د  إىل نتاائي خطا ةأل        ،اففضلية مذه التشريعات للجماعاة 
 ،االجتمااااع  الفردياااة تااا د  إىل الااات كم افناااان  والتسااايب االقتصااااد  واالحناااالل    

واجلماعيااة تاا د  إىل املرا يااة العنيفااة والتاادخ  الشااديد يف  ياااة افشااصاص حبيااث    
يست ي  ه الا آخر افمر إىل ما يشبه القطيع املعدوم اإلرادة الذ  يت كم فيه الراع  

اما هو احلال يف النظام الفاش  ويف بعق الانظم القائماة علاى أسااس      مطلقاً حتكماً
 طبق .

 املقلى يف رأ  الب از ه  تلك اليت تستطيع أن توفق بني قاعدت أل لكن الفلسفة
فون "اما يقول الفقيه افملان  – "وجدت من أج  العا "و  "وجد العا  من أجل "
حبيااث ال تطغااى الفرديااة ماان جهااة وال تطغااى الغ يااة أو اجلماعيااة ماان جهااة    -"يربااك
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هو نظام اجتماع  وفلسفة وهذا بالضبط هو ما يهدف إليه اإلسالم من  يث  ،أخرو
 .(1) ياتية

وعلااى الاارغم ماان عاادم " ،ومااع ذلااك مكاان القااول إن اإلسااالم ماان  يااث افساااس 
وذلك  ،"دين  اع  على معنى من املعان "هو  ،نكرانه للفرد وتسليمه حبقوقه املمي ة

ها النهائيااة الوا اادة  تماان  يااث هاا  اتلااة بشاارية مااا مصاال      –فنااه يضااع اجلماعااة   
 له. أساسياً فاًهد -املشداة

واحلق أنه إذا اانت النظم اجلماعية تتميا  بالعناياة بااجلمو  أ  بوضاع اف كاام      
ااااإلخالص والتضاا ية "وبالاادعوة إىل أخااالق إجيابيااة  ،للهيتااة العامااة بالدرجااة افوىل
وباحلرص على  ،وجيع  إرادة وتفضي  الواجب على احلق ،والتعاون واجلهاد والتضافر

 دينااً "فمن اإلسالم يكاون علاى هاذا افسااس       -بالبطوالت وبالروح بناا  ضارة مفعمة
دون أن يغف  مع ذلك عما يف )الفردية( مان صافات نافعاة حياث علاى افخاذ        " اعياً

 (2)هبا إىل احلد الذ  ال تتعارض فيه مع ن عته اجلماعية افصلية.
ساالم  وعلى هذا افساس مكن أن يبني بوضاوح الطاابع اجلمااع  يف فارائق اإل    

 ،أ  إعالن اإلمان أمام اجلماعة الها ،ذاهتاأل فالنطق بالشهادتني يتطلب تقرير اللسان
واحلااي  ،ولاا وم صااالة اجلماعااة وتفضاايلها علااى صااالة الفاارد ي اااد معناهااا اجلماااع  

يف اجملتمع من  يث  "تضامنية"وال ااة قائمة على أسس  ،مظهر للجماعية بدون شك
وتعريااف الاادين باملعاملااة )أ  صاالة   ،دالااة االجتماعيااةهاا  وساايلة اإلسااالم لت قااق الع

والصوم وإن ااان  اهادة ذاتياة إال أناه      ،الفرد باجلماعة( دلي  على هذه الن عة أيضاً
  اهدة يت د فيها اجملتمع اله فت او أخالقه وتتهذ  رو ه.

يف صافات   وإمناا أيضااً   ،ضاه ف ساب   اعية اإلساالم اإلجيابياة يف فر   وال تبدو
 ،العطااا  ،اإليصاال  ،العفاو  ،القصد ،العدل ،واإلخالص ،اما يريدها القرآنأل الرب أتباعه

وها  تبادو ااذلك يف تشاريعاته املصتلفاة وأ كاماه        ،افمر باملعروف والناه  عان املنكار   
رعاياة   وآخاراً  اماا ينشاد أوالً   ،املتصلة بامل ا  وال واج واحملرمات والعقوبات واحلدود

 .(3)الصا  العام
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فاالكون خلاق ابتاداا     ،"اخللق"  إىل أن عبد القادر عودة تكلم عن غائية هذا ويش
ومعنى  ،من أج  أن يعمره ويفيد من خ اته ويستغ  ما فيه من قوو ،من أج  اإلنسان

تساص    "التساص  "ذلك أن البعد الوجود  افول لونسان والطبيعة يتمقالن يف عالقاة  
بالكشف عن أسراره وتذليله  ،ت وما يف افرضأ  لك  ما يف السموا ،اإلنسان الطبيعة

 بمذن اأ والسيطرة على خ اته واإلفادة من هذا اله.
أ  أن  ،"البشر سصر بعضهم لابعق "وأما البعد الوجود  القان  لونسان فهو أن 

عالقات اإلنسان باإلنسان مدعوة إىل أن تقاوم علاى أسااس التعااون املادن  واملساامهة       
ونتيجة هذا اله أن اإلنسان على افرض  ،ناا  ياة إنسانية مرضيةاجلماعية من أج  ب

عمارهااا وإقامااة ماان أجاا  إ "االسااتصالف يف افرض"يصاابح ذا وضااع خاااص هااو وضااع  
 وإمنااا يكااون مربوطاااً   ،ومااذا ال يكااون االسااتصالف ال قيااد أو شاار     ، كاام اأ فيهااا 

ق وعلاااى مساااتوو إىل اف كاااام اإلمياااة علاااى مساااتوو احلقاااو "املساااتصلفني"باسااتجابة  
الواجبات حبيث يكون ج اا التعد  على  ادود اساتصالف اأ لونساان  باو  عما       

من النا ية الشرعية حبيث يلغ  اا  اعاداف باه     مطلقاً وبطالنه بطالناً "املستصلفني"
 .(1)أو متابعة له

بال راعااة أو باسااتصراج ثرواتااه الباطنيااة –وإنااه فماار طبيعاا  أن اسااتغالل الكااون 
ورغبة يف االدخار أو التملك بهشكال  يولد ماالً -والصنع ،ة من ثرواته املكشوفةواإلفاد
فما هو  كام هاذه امللكياة وها  ماا  ادود؟ جيياب         ،"امللكية"أ  أنه ينته  إىل  ،فتلفة

املاال الاه أ وأن البشار ال    "باهن   ،يف إجابته نصوص القرآن عبد القادر عودة مستلهماً
واأ   يساصر ملكاه لفارد دون فارد أو لفتاة  دون فتاة        ،(2)"باه ملكون إال  ق االنتفاا   

بااني عباااده الااذ  اسااتصلفهم يف افرض    وجعلااه مشاااعاً  وإمنااا سااصره للبشاار  يعاااً  "
 ،ومااا ينتفااع إال مبلااك اأ ،هكاالفمااا يعااي  أ ااد منااهم يف م ،ليعيشااوا فيااه وينتفعااوا بااه

 ."وليس أ د منهم أ ق مبلك اأ من غ ه
ينتفعااون هبااا   "رعايااة"  البشاار ماان ملااك اأ وحراتااه إمنااا هااو    فكاا  مااا يف أيااد 

وفن ماا ملكاون    ،ويقومون هبا نيابة عان مالكهاا احلقيقا  الاذ  اساتصلفهم يف افرض     
                                                           

، 2،  1951\1370عباااااد القاااااادر عاااااودةأل اإلساااااالم وأوضااااااعنا السياساااااية، الطبعاااااة افوىل    (1)
 28-14، ص1967\1386

 30نفس املصدر، ص  (2)



377 

دون أن يكون  ،من هذا املال الذ  آتاهم "اإلنفاق"للبشر فقد فرض اأ عليهم  "رعاية"
هباذا الارزق أو    "خصاوا "باههنم قاد    مم  ق التاهخر يف إنقااذ هاذا افمار أو  اق التاوهم      
إذ ماا هام يف احلقيقاة إال     ،ف باه رفضلوا به على جناو جيعلاهم ينفاردون يف أمار التصا     

وال تااهالوا "أمااا النصااوص الاايت تضاايف املااال للبشاار     ،ماام ال الااك  قيقياااً  "وسااطاا"
فمهناا   ،...اخل.2النساااأل   "وآتوا اليتامى أماوامم " ،188أل البقرة "أموالكم بينكم بالباط 

ملاك  "أ   ،"ملكاوا  اق االنتفاا  باه    "ال تفيد أن البشار قاد ملكاوا املاال وإمناا تفياد أهنام        
وهاو هناا    "اإلضاافة يكفا  فيهاا أدناى افسابا      "القاعادة ها  أن    إذاً ،ف سب "االنتفا 

وأن نصااوص القاارآن ال ياادك بعضااها لاابعق حبيااث تفساار علااى   – ااق االنتفااا  فقااط 
 ،"وإمنا ت خذ  لة وتفسر  تمعة"رو تناقضها ظاهرها على رغم وجود نصوص أخ

وهذه الظاهرة يف الفهم تقض  باعتبار نسبة املال للبشر نسبة  ازية بسابب وجاوده   
 .(1)يف أيديهم وملا مم من  ق االنتفا  به يف احلدود اليت رمسها اأ

يف وجود سائر أجا اا الكاون مان     "الو دة املتكاملة"وينطلق سيد قطب من فكرة 
فهااذه الو اادة ال تفاارض التناسااق    ،يااث هااو صااادر عاان اإلرادة املطلقااة املباشاارة أ    

حبيث يصابح   ،وإمنا بني أفراد اإلنسان أيضاً ،والتعاون بني أج اا الكون املادية ف سب
والقول إن اإلسالم هو  ،افص  يف الوجود االجتماع  هو التعاون والتكام  بني اجلميع

وإمنااا يعااين  ،يااد اأ وتو يااد افديااان يف دياان اأ ف ساابال يعااين تو  "التو يااد"دياان 
وباني العقيادة    ،والو ادة باني العباادة واملعاملاة     ،الو دة بني القوو الكونية  يعااً  أيضاً

 .وبني القيم االقتصادية والقيم املعنوية ،وبني الرو يات واملاديات ،والسلوك
عدالاة إنساانية شااملة ال    "يف اإلساالم ها     "العدالاة االجتماعياة  "ومعنى ذلك أن 

ال  والرو يااة امت اجاااً ةعدالااة اتاا ج فيهااا القاايم املعنوياا   ،"عادلااة اقتصااادية حماادودة 
وعند هذه النقطة بالذات يفدق اإلسالم عن الشايوعية مان نا ياة وعان      ،انفصام معه

 ،فعدالة اإلسالم تنطلق من نظرة اإلسالم إىل املالك هو اأ ،املسي ية من نا ية ثانية
أماا الفارد فهاو مساتصلف يف هاذا       ،ال الفرد "اجملتمع"على افرض هو  "الفعل "واملالك 

أن يكاف ياد    -يف الدولاة  مماقالً –وللمجتماع   ،املال ليس له إال  ق التصريف واالنتفاا  
ومع أن بعق النتائي  ،املستصلف عن تصريف املال  ني يرو أن مصل ته تقض  بذلك

                                                           
 34نفس املصدر، ص  (1)



378 

مكان أن تكاون موضاو  اعاداض أو      -ن علاى هاذا املبادأ   اليت رتبها بعق ه الا املفكري
لقيماة افشاياا امل مماة يف  الاة      "املسااو  "أو  "التعاويق العاادل  "جدل وخاصة قضية 

وعدم  "ملكية االنتفا "أو مبدأ دوام  ،فغراض املصل ة العامة "التهميم"أو  "وضع اليد"
كال هاذين احلكماني مكان أن    ف ،تقييدها مبدة معينة أ  استمرارها طيلة  ياة املنتفع

ماان قيمتااها احلسااية  "واالنتفااا  املسااتصلف باملااال" "االسااتصالف"فكاارة  ،علمياااً ،جياارد
 إال أن الفكاارة يف  ااد ذاهتااا تساات ق قاادراً   -املشصصااة وجيعلااها فكاارة نظريااة  ااردة  

عان   فضاالً  ،من االهتمام والت ليا  وترتياب النتاائي الايت مكان أن تشاتق مناها        عظيماً
إجرائيااة  ةوإمنااا قاعااد ،يغة معقولااة ال جتعاا  منااها  اارد شااعار جااذا  مغاارإجياااد صاا

وإنه ملن امل اد يف ا  اف وال أن تقرير ه الا املفكرين يكشاف صارا ة    ،عملية  سية
قاد عريات لاديهم     "امللكية الفردياة "عن معنى ال جدال يف ص ته ويف خطورته وهو أن 

 .(1)"الرأمسالية الغربية"الذ  أسقطه عليها فقهاا  "القداسة"من طابع 
علااى القضااايا   واسااعاً نظرياااً واخلالصااة الاايت مكاان تقريرهااا هاا  أن انفتا اااً    

االجتماعية واالقتصادية قاد عبَار عان نفساه بصاورة حمااوالت فكرياة بادأت حمادودة          
أن اطااردت يف النماااو واالتسااا  والنضااوج  تاااى بلغاات عناااد      تثاام ماااا لبقاا   ،متواضااعة 

إال إىل الت قااق يف  ،رم درجااة   تعااد حتتاااج ماان بعاادهااخلمسااينات ماان القاارن املنصاا
وتكشف عن مدو  ،خترب مدو صال يتها يف إ راز التقدم ،جتار   تمعية مشصصة

االستجابة العملياة حلاجاات  تماع  اديث يت ارك بقاوانني الواقاع املعقادة املريارة ال          
 الس رية. "املقال"بقوانني 

له القدرة على التغلغ  يف أعقاد   -ذارنااما –وهذا ما ي اد أن الوع  اإلسالم  
وماا علاى    ،مشاا  احلياة وإعطائها احل  واملبتغى والتنظيم والعادل والضام  والتقادم   

رجااال الاادين العضااويني املااوقعني عاان ر  العاااملني إال أن يشااقوا الطريااق يف الصاافوف   
 .ليجدوا اجلماه  تدبص دعمهم وتهييدهم

 
 ديات الثقافة احلديثةسالمية وحجداليات األصولية اإل

 (2))بسام طييب(
                                                           

 541د. جدعانأل أسس التقدم ص  (1)
 9الة يف  لة االجتهاد، ب وت، صنشرت هذه املق (2)
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 ،يشتك  افصوليون املسلمون املعاصرون من الغ و الفكر  الغرب  لديار اإلسالم
 ويشم  هذا الغ و يف نظرهم إدخال العلوم االجتماعية احلديقة.
فامهنم يعمادون إىل    ،ولت د  إدعاا العلم الغرب  احلديث أن لاه مصاداقية اونياة   

 عرفة الغربية ويف الوقت نفسه أسلمة الفكر العلم .طرح دعوو بنقص امل
وااذلك   ،فربنامي افسلمة يعتمد على الرفق اإلسالم  ملشرو  احلداثاة الغربا   

فاامن عمليااة نقااق  ،أمااا فيمااا يتعلااق بااالعلوم االجتماعيااة  ،يعتمااد علااى مبادئااه الذاتيااة 
 م  أصي .املسلمني افصوليني تغريب املعرفة يهدف إىل تهسيس علم اجتما  إسال

 للعلام مقتنعااً   وإن   يكان م رخااً   ،أل اان عا  االجتما  املشهور مااس فيارب أوالً-
ال يوجاد يف  اال ثقاايف     (1)"يف  الة تطوره اليت نعادف هباا امعياار صاادق    "بهن العلم 

 غ  اجملال الغرب .
يقوم مفهوم الفيارب  للعقالنياة الغربياة علاى الفهام احلاديث للعلام اماا تطاور يف          

وعلم اجتماعه هو امتداد لتقليد القرن التاسع عشر  ،(2)وروبا منذ القرن السابع عشرأ
وبعاد مفهاوم    ،افوروب  القائم على تهسيس علوم اجتماعية حبسب املعرفة املوضوعية

 Entzou berung der welt "(3)" "إزالة س ر أو غموض العا "
معظام ما رخ  العلام فيارب يف     ويشاارك   ،من أبرز وأهم االجنازات الفيربياة  وا داً

وجهة نظره هاذه باهن العلام احلاديث قاد قادم اإلساهام افعظام يف ظهاور رلياة العاا             
 .(4)(Weltbildاحلديث )

                                                           
(1) Max weber Soziologie، Weltgeschichtiche Analysen Pplitik Wnckelmonn (stuttgart Kroner – 

verlag 1964) p.340 
 لل صول على تفاصي  أاقر انظر العم  املتمي  لأل (2)

Edgor zilsel، die Soziolen  u rspringe der reuzeitlechon wissenschft 2 nd edition (Frankfurt: 

suhrkamp verlag، 1985) p.p49 – 66 ff   
إن "( الصاورة التالياةأل   1944 – 1881ويعط  م رخ هارفرد للعلم، أفريت مندلسون أعمال زيلسي  )

دراسااات زيلسااي  الرائعااة لنسااس االجتماعيااة لنساااليب اإلدراايااة واالبسااتمولوجية للعلاام احلااديث  
 يف اتابهأل "الذ  تست قأعطيت فقط اآلن 

EM endelsohn، the producton of scientific K nowledge (Boslon:Reidel puble. Co،1977)، p،8 

(3) Max weber sosiologie، p. 103 also p.317  4p.338   
(4) Fronz borkenau، Der u bergong vom feudolen Zum burgerlichen Weltbild 
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ويعدض افصوليون املسلمون املعاصرون بهن املعرفة العلمانية ورلية العا  هاذه  
رفاااة ال يقاااف ويف ثاااورهتم ضاااد املفهاااوم الغربااا  العلماااان  للمع ،إمنااا اعتمااادت عليهاااا 

فبعق العلماا الغاربيني الباارزين مان أمقاال دانياال بيا         ،افصوليون املسلمون و دهم
يف مقابا  مفهاوم    "الديين للمعرفة"تصوروا وسعوا إىل إعادة املفهوم  (1)وريتشارد فولك

وذلك باالعتماد على معنى الدين بغاق النظار عان أ      ،"إزالة س ر أو غموض العا "
 معنى له  ديث.

فمننااا ال نسااتطيع أن هناار  ماان     ،لكاان إذا مااا ترانااا نقااد عمليااة العلمنااة جانباااً     
مال ظااة أن املفهااوم الفياارب  للعقالنيااة والتطلااع املااالزم ماان أجاا  املوضااوعية العلميااة   
املرتبط به مها افرضية الايت تقاوم عليهاا معظام املادارس املصتلفاة الراهناة يف العلاوم         

 طور إطارها املرجع .االجتماعية وعلى أساسها تعم  وت
الذ  نعاجله يف هذا الب ث موجه ضد هذه افرضايات   ،(2)ومفهوم أسلمة العلوم

إمربيالياة  "فالعلماا املسالمون افصاوليون يشاجبون املعااي  الساائدة بوصافها        ،املشداة
بينمااااا يسااااعون إىل تقااااديم باااادي  مفهااااوم إسااااالم  للعلااااوم   ،"إبسااااتمولوجية للغاااار 

هذا االدعاا على رأس جدول أعمال علماا العلوم االجتماعية مان  ونقاب   ،االجتماعية
 املسلمني افصوليني الراهنني.

وعلينا أن نال ظ أن افصولية اإلسالمية ه  نفسها ظاهرة اجتماعية وسياسية 
يف  -احملاادثني–مرتبطااة هبااذا التماارد والقااورة عنااد معظاام املفكاارين املساالمني نصااف     

االقتال  االجتماع  واالعداض السياس  ه   ،الياً ليس خطه ،مقاب  العصر احلديث
ينبغا    ،لكان ماع ذلاك    ،املعيقات افساسية خلف النشا  السياس  لنصاولية الراهناة  

أن ال نتجاه   قيقة أن افصولية اإلسالمية ال مكن ردها إىل النشا  السياس   ،لنا

                                                                                                                                              

 96-15يف أملانياا الصاف ات    1980م وأعياد نشاره   1934بافملانية يف باريس ولقد نشر يف افص  
 ( يف املقدمةVIIIواذلك صف ة )

(1) Daniel Bell، the Winding passage (Newyork books،1980) "Beyond Modernism" pp.27 ff، and 

"the return of the sacret the Argument on the future of Religion" pp.324ff 

 Richard Falk "Religion and Politics: Verging on the postmoderm" Alternatires 13:3واذلك انظارأل  

(1988)،pp379 - 394 

(2) The International Institute of Islamic Thought، ed. Toward Islamization of Disciplines 

(Herndon\Viginia: III7،1989) 



381 

 اجلااادين مماان املفكاارين افصااوليني املساالمني ،جهااود بعااق فهاا  تشااتم  أيضاااً ،فقااط
أبدعوا مفاهيم بديلة لتلك املفاهيم الساائدة يف الادوائر الفكرياة العاملياة اا  ي سساوا       

 رلية إسالمية أصلية للعا .
فهاا الا  ،وتقاع العلاوم االجتماعياة يف قلاب اهتمامااات ها الا املفكارين افصاوليني       

ليسات   ،ذات التاهث   يرون أن املناهي واملفاهيم السائدة يف العلوم االجتماعية املعاصرة
 "معاديااة"وإمناا افهام ماان ذلاك أهناا      ،يف تفسا  اجملتمعااات اإلساالمية   "قاصارة "فقاط  

فاامهنم جيعلااون هاادفهم اسااتبدال هااذه العلااوم االجتماعيااة    ،ومااذا الساابب ،(1)لوسااالم
 .(2)"العقائد اإلسالمية"مب اوالت علمية إسالمية أصيلة تقوم على 

افصاوليون تعارف علاى أهناا حماولاة أو جهاد قصاد        فاجلهود اليت يدعمها ه الا 
إزالااة ساا ر أو  "وبالتااا  ف ،وحماولااة فساالمة العلااوم   (3)"نقااق تغريااب املعرفااة  "منااه 

 ،الفيربية ه  إ دو النتائي املهمة للمشرو  افوروب  لل داثاة الققافياة   "غموض العا 
 يف أ د اتب هابرماس احلديقة. اما   إعادة بنائها مفاهيمياً

لقضااية هنااا هااو إجابااة م ااادة للااذات علااى الت ااد  الااذ  ترشااق بااه احلداثااة    وا
وهاذا هاو الساياق الققاايف      ،(4)م ادة بذلك أزمة مذا النسق الققايف ،افوروبية اإلسالم

التااارخي  لربنااامي عمليااة أساالمة املعرفااة الااذ  فهاام علااى أنااه إجابااة         -واالجتماااع 
 العلوم احلديقة.للمفهوم العلمان  للمعرفة الذ  تقوم عليه 

بشاك  أساسا  علاى تهسايس      "إزالة س ر أو غماوض العاا   "أل تقوم عملية ثانياً-
إ اااد  ،فيااربامااا يقااول  ،وينااتي عاان هااذا ،املوضااوعية يف معرفتنااا للطبيعيااة واجملتمااع

يف "وهكاذا فامن العقالنياة الغربياة قاد أدت       ،(5)الرلية الدينياة واساتبداما برلياة ذاتياة    
ااذلك مهادت الطرياق     ،(6)"رلية العا  الدينياة مولادة ثقافاة علمانياة     أوروبا إىل ا يق

                                                           
(1) Ziouddin Sordor: Islamic futures، the shope of I deas to come (London-Mansell،1989) pp.85ff 

 8، ص1985عادل  سني، حنو فكر عرب  جديد، القاهرة، إدارة املستقب  العرب ،  (2)
 30املرجع السابق ص (3)

(4) S.M.N.AL – Attas، Islam، Secularism and the philosophy of the Future 

(london،Mansel1985)pp.12ff 

(5) B. Tibi، the crisis of Modern Islam (Salt loke city: Utah U niresity press،1988 

(6) Max Weber، Sosiologie، p. 103 
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حبسااب  ،فرليااة العااا  "ملعاجلااة تهمليااة للتقاليااد الاايت فقاادت مكانتااها شاابه الطبيعيااة"
تاواز  ااتشااف اإلنساان لقدرتاه علاى       ،بوصافه و ادة موضاوعية    ،الطريقة الديكارتية

 تهسيس معرفية بشرية عن العا  املوضوع .
علااى  ،ان يتصاارف امااادة مفكاارة قااادرة علااى ااتشاااف العااا  املوضااوع   فاإلنساا

واعتقااد أن  ،الااذ  ي اااد علااى موقااف هيجاا  يف تفساا ه لل داثااة   ،(1)عكااس هابرماااس
 تقوم على مفهوم ديكارت امادة مفكرة. ،احلداثة بوصفها إبستمولوجيا

 ،يقااةااا  جوانااب الققافااة احلد  ،يقاارر ،يف صاايغته للااوع  الااذات   ،فمباادأ الذاتيااة
جلهاد عملياة نقاق تغرياب      ،وإذا ما نظرنا من هاذه ال اوياة   ،وبالذات املعرفة احلديقة

فمهنااا مكاان أن تفساار اقااورة ضااد      ،امااا يسااعى فيهااا افصااوليون املساالمون     ،املعرفااة
 الديكارتية.

إمنااا تنبااع ماان الشااك الااذ  تصاادر عنااه    ،امااا يراهااا ديكااارت  ،فمعرفااة اإلنسااان
فالوع  اإلنسان  بالذات يادخ  علاى شاك ويساهم      ،ضوع معرفة اإلنسان بالعا  املو

وتساعد الديكارتية اإلنسان يف  ،يف تهسيس اليقني على أساس الن عة الذاتية اجملردة
فامن مبادأ الاذات      ،وحبسب مصطلح اإلبستمولوج  ،حتقيق وع  بنفسه امادة مفكرة

 (2) ديقة للعا .هذا الذ  ي سس افساس لالنتقال من رلية دينية للعا  إىل رلية 
لذا فمنه من غا  املساتغر  أن يكاون املفكارون املسالمون افصاوليون ماتفقني ماع         

فمن أعظم خطر يهادد اإلساالم   يعاد     ،أنه يف العصر احلديث (3)تقييم برنارد  لوبس
اماا   ،وإمنا هو اخلطر املرتبط باملعرفة احلديقاة  ،خلطر العسكر  أو السياس ا رد 
 .(4)وصفها

                                                           
(1) Jurgen Habermas، the philosophical Discourse of Modernity،TR Frederick G. lowrence 

(Cambridge \ MA: MIT، press، 1987) p.1 

 2املرجع السابق، ص (2)
(3) Rene، Descartes، Discours de la Methode (1637) 

 "واذلك انظر فصالً عن ديكارتأل 
the founder of the modern view of the world by Borkenau، Der ubirgang، p.p 268 - 383 

(4) Bernard lewis، the muslim Discovery of Europe (new youk، W.W Norton، Co1981 Chapter 

(Science and Technology) pp.221 - 238 
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إن "املفكاار افصااو  املساالم املعاصاار العطاااس هبااذا اخلطاار بصاارا ةأل       ويعاادف
حتد  احلضارة افوروبية اليوم يفرض حتد  املعرفة اليت ه  نتاج الشك واليت رفعت 

 الشك والتصمني إىل مستوو املنهجية العلمية.
أ  أن املبدأ الديكارت  املنهج  للشك والتصمني خطر على اإلمان الديين وحيرم 

 ،"عملياة نقاق تغرياب املعرفاة    "احلا  هاو يف    ،وبالنسبة للعطااس  ،سلمني من يقينهمامل
اإلمربياليااااة "امااااا يشااااجب مفكاااار أصااااو  مساااالم بااااارز هااااو ضااااياا الاااادين سااااردار   

يقاارر أهنااا باادي  للن عااة  "بمبسااتمولوجيا إسااالمية"ويطالااب  (1)للغاار  "اإلبسااتمولوجية
 الديكارتية

إزالااة ساا ر أو غمااوض "يعكسااوا عمليااة  باختصااار يريااد املفكاارون افصااوليون أن
إذ   يعاد اإلجنااز    ،عن طريق رفاق الشاك والاتصمني اقواعاد للمناهي العلما        "العا 

عنادهمأل   مقباوالً  ،اما يعرضاه هابرمااس يف عبارتاه التالياة     ،الرئيس  للققافة احلديقة
ات يف ع لاة  وبدا علام اإلميا   ،تهملياً أمراً أصبح اإلمان الديين ،بتهسيس مبدأ الذاتية"

تكاون احليااة    ،لذا ففا  احلداثاة   ،أو أنه قصر الذاتية إىل ش ا مفروض علينا بهنفسنا
الدينياة والدولااة واجملتماع واااذلك العلام وافخااالق والفان قااد حتولات إىل و اادات ماان      

 (2)"جتسيدات عديدة ملبدأ الذاتية
فااة إن معضاالة افصااوليني املساالمني الااذين يوظفااون مشاارو  نقااق تغريااب املعر    

فهام   ،هاو أهنام ليساوا تقلياديني وإمناا هام  اداثيون        بالذات ويف عا  اإلساالم عمومااً  
يريدون أن يطبقوا احلداثة اهداة بينماا يرفضاون منطقهااأل أ  اساتصدام مبادأ الذاتياة       

 على الفع  اإلنسان  وعلى قدرات اإلنسان. معتمداً
يوضاح لناا العطااس     ،فف  مواجهة املعرفة الغربية يف اعتمادهاا علاى هاذا املبادأ    

 ألاملفكر الذ  أشرنا إليه آنفاً
عدا تلك اليت –القرآن الكريم هو الو   الكام  واخلا  وال توجد معرفة أخرو "

 .(3)"مكن أن تقود وختلص اإلنسان -تعتمده وتش  إليه

                                                           
(1) S.M.N AL – Attas، Islam، secularism. P.127 

(2) Ziouddin sordar، Islamic Futures .p.85 

(3) Jugen Habermas، the philosophical Discourses، p.p138 
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ويقرر مفكر أصو  مسلم آخر هو  سني الصدر أن املعرفة يف اإلسالم تتعارض 
 ويرو أنأل ،لغرب  مامع الفهم ا الياً

وإمنااا هااو  اارد وساايلة   ،حتصااي  املعرفااة يف اإلسااالم لاايس غايااة يف  ااد ذاتااه "
وللعقا  وحتصاي  املعرفاة مكاان      ،افمة اإلسالمية \و   مشاا  اجلماعة ،ملعرفة اأ

 مهم يف اجملتمع املسلم لكنها تابعة لقيم القرآن وأخالقه.
أمااا يف العلااوم احلديقااة فاامن   ،ارضااانويف هااذا اإلطااار فاامن العقاا  والااو   ال يتع 

 .(1)"العق  يتقدم على الو  
وإخضاا    ،"إزالة س ر أو غموض العا "ة ييهدف هذا اجلهد إذن إىل عكس عمل

وهكااذا يااتم نقااق الرليااة الكونيااة واملعاجلااة النقديااة   ،العقاا  اإلنسااان  للتقليااد اإلماا 
 .للتقاليد الدينية من طرف املفكرين افصوليني املسلمني

أ  علاى رلياة أن    ،فالعلوم غ  الغربية   تعاد تعتماد علاى مبادأ الذاتياة اجملاردة      
اإلنسااان قااادر علااى تهساايس معرفااة إنسااانية للعااا  املوضااوع  وأن خيضااع الطبيعااة     

 املكتشفة يف حتصي  اال تياجات اإلنسانية.
مح فالعلوم امل سلمة خاضاعة للتقالياد الدينياة وال تسا     ،وعلى عكس العلم الغرب 

 مبعاجلة تهملية ما.
أن مشاكلة تقادم العلام يف اجملتماع     "ومن وجهة نظر افصو  إمساعي  الفاروق  

اإلسالم  ليست إىل أ  مدو مكن للمجتمع أن حيرر نفسه من اوابح دينية وإمنا إىل 
 .(2)"أ  مدو مكن أن جيع  برا ه التعليمية إسالمية
لاوم االجتمااع  افصاو  املسالم هاذا      والس ال املطروح هوأل ايف يطبق عاا  الع 

 اإلطار املرجع  للت لي  االجتماع ؟
يف مقدمااة هااذا الب ااث ذارنااا رفااق العلااوم االجتماعيااة الغربيااة ماان طاارف         -

ومكننااا أن جنااد هااذه امويااة   ،قاصاارة ومعاديااة افصااوليني املساالمني بوصاافها علوماااً 

                                                           
(1) S.M.N، AL – Attas، Islam، Secularism،p. 138 

(2) Hussain sadr، "Sience and Islam: is there a conflict?" in the touch of Midas، Science values and 

Environment in Islam and the West،ed، Ziouddin Sordor (Manckester: Manchester u niversity 

perss،1948) p.p 22 - 23 
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ين ومان علمااا االجتماا أل    السلبية يف حبث لوا د من أهام الكتاا  افصاوليني املشاهور    
 عادل  سني.

لقد قدمت أطرو تاه يف ما ار عربا  عان علام االجتماا  وظهارت بعاد ذلاك يف          
 منااهجياً ونقااده اااان أيضاااً(1)اتااا  ضاام  موعااة مقاااالت صااارت واسااعة االنتشااار لااه 

فيعتاارب علاام االجتمااا  الغرباا  أداة قاصاارة لت لياا  اجملتمعااات     ،يف طبيعتااه وسياسااياً
 نظر إىل العلوم االجتماعية الغربية على أهنا معادية. وسياسياً ،سلمةامل–العربية 

إن التصور السليب لعلم االجتما  الغرب  ينته  إىل أن العر  املسالمني حيتااجون   
علم اجتما  م سلم يعتماد علاى عملياة     ،أو بشك  أدق ،إىل علم اجتماعهم اخلاص هبم

 مهماة وممقلااة إىل درجاة أهنااا   ومان ثاام فمساامهة عاادل  سااني    ،نقاق تغرياب املعرفااة  
ا الاة لتساليط الضاوا     ،والب رة ه  اإلشارة لعلم االجتماا   ،تست ق مناقشة تفصيلية

علااى طريقااة عامااة يف صااياغة افساالمة باعتبارهااا دعااوة لعمليااة نقااق التغريااب يعاا    
الاايت يقااوم عليهااا علاام   ،عااادل  سااني اجلوانااب التكميليااة للمفهااوم العلمااان  للمعرفااة  

بوصفها تعتمد على رلية علمية للعاا  ذات   ،احلديث والرلية احلديقة للعا االجتما  
وهكاذا فمناه ماذا     ،واالثنان ترعرعاا يف أوروباة احلديقاة    ،عالقة بعلم الفي ياا احلديقة

الوع  اان جهد عادل  سني يهدف إىل إخضا  املعرفة للعقائد الدينية وعدم دمي أو 
ذلاك أن أ  علام ال خيضاع للعقائاد الدينياة       ،لطبيعياة م ج العلوم االجتماعية باالعلوم ا 

 ،من رلية العا  بناا على الرلية اخلاصة بعلم الطبيعاة )الفي يااا(   روال مكن أن يت ر
 .(2)"ة لنا بهجملعون وال  ا"هو يف رأ  عادل  سني 

فاامن عااادل  سااني وا  باابعق االجتاهااات      ،وإذا مااا ترانااا هااذا اإلدعاااا جانباااً    
فعااادل  سااني ياارو أن اإلدعاااا   ،قااة القائمااة علااى أنقروبولوجيااا املعرفااة الفكريااة احلدي

                                                           
(1) Isamil R.AL – foraqi، " Scince and Traditional Values in Islamic Society" in zygon، vol 

2(1969) p.p/231 – 4246،here،p.241 

. ولقاد بادأ عاادل  ساني مهنتاه اعضاو يف  موعاة        37 – 11عادل  سني، حنو فكار عربا  ص    (2)
معاه  مصر للفتاة احملظورة وبعد حتولاه إىل املاراساية قبا  أن يعاود إىل اإلساالم. ويف مقابلاة  ديقاة        

، يصاف عاادل  ساني تطاوره الفكار       1989سابتمرب   15نشرت يف  لة لواا اإلسالم افصولية، يف 
 و املرجع السابق."من ظالم الشيوعية إىل نور اإلسالم"
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اما ذارناا ذلاك يف بداياة     ،الغرب  بهن الفهم افوروب  للعلم هو الفهم الو يد الص يح
 .(1)هو اعتقاد أوروب  ،هذا الب ث حبسب االقتباس املشار إليه

ه ذو طبيعاة  يارفق عاادل  ساني اإلدعااا الغربا  للعام علاى أنا         ،وبنفس الطريقة
وهكاذا   ،اونية ويواجهه باالدعاا اإلسالم  املقاب  على أساس أنه علم إساالم  أصاي   

يقااوم علاى معرفاة الغاربيني حبسااب  تمعااهتم... وهكاذا ناارو أن      "فامن العلام الغربا     
 .(2)"العلوم االجتماعية الغربية مشتقة من ادعائهم باملصداقية الكونية

يبعاد نفساه عان تفرياق      لوجيا املعرفة امل ساس  اديقاً  فمن علم أنقربو ،واما هو معروف
  يعاد  "ويعتارب أنصاار هاذا االجتااه أن تفرياق مربتاون        ،"العقيادة "و  "العلم"روبرت م تون بني 

  مااان معهاااد بااارلني يااانالربوفساااور وولاااف لي ،فه اااد علمااااا االجتماااا  الباااارزين ،(3)"صااااحلاً
يااا املعرفااة هااو حتلياا  املعرفااة العلميااة   هاادف علاام أنقروبولوج"ياارو أن  ،للدراسااات املتقدمااة

 .(4)"من عقيدة معينة ه  ج ا من نسق عقد  أارب لققافة ما بوصفها نوعاً
إن هاذا  "جبالا هذه املسهلة فيما يل أل  يف تعليق قال لبني  موض اً ،لكن مع ذلك

 (5)"الصدق يف املعرفة العلمية -ال يعين إصدار أ   كم على قيمة
أن ياارفق أن ينكاار أن  ،بوصاافه يعتمااد علااى الذاتيااة  ،داثااةفاامذا اااان ملشاارو  احل

فامن النتيجاة ها  زياادة      ،يكون سا ة اونياة للصطاا  العقالنا  يشاارك فياه اا  بشار       
هو املبدأ  ،التفكك الققايف. لكن إذا ما أصبح هذا اإلنكار. القائم على النسبية الققافية

 "معرفتاهم "ة أن يواصلوا العام فمنه سيصبح من الصعب على الناس من ثقافات فتلف
طاملاا أن نتاائجهم سايقل  مان قيمتاها علاى اعتبارهاا  ارد عقائاد           ،مع بعضهم بعاق 

قااد يكااون لاادينا علاام اجتمااا  إسااالم  أو  ،إذن ،ثقافياة تصاادق فقااط لكاا  وا ااد منااهم 
لكاان لاان يكااون عناادنا إطااار فكاار  عااام يشاادك فيااه مفكاارون ماان   ،هندوساا  أو بااوذ 
 ثقافات فتلفة.

                                                           
 16عادل  سني، جنو فكر عرب ، ص (1)
 .23املرجع السابق ص  (2)
 وما بعدها. 17املرجع السابق، ص  (3)

(4) Wolf Lepenies، "Anthropological perpectives the Sociology of Science" in Ezett Mendelsohn 

yehude Eekana eds Sciences and Cultures (london، Reidel publ. co،1981) pp.245 – 261، 
here.p.256  
(5) I bid، p. 256 
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وذلاك   ،فامنين أعا   ادود إدعااا الكونياة يف مشارو  احلداثاة        ،ة أخارو ومن نا ي
 ،مكن أن يفيد مذه احلدود يف فهم ثورة افصوليني املسالمني ضاد احلداثاة افوروبياة    

ومان ثام فمهناا     ،ولكن يبقى الس ال عن برنامي افسلمة اادعاا لنقق عملياة التغرياب  
رغم موقفاه   ،دف لشجب هذا الربنامي  هت ،ارلية مناقضة ملشرو  احلداثة افوروبية

فهنا اعا  من علماا العلوم االجتماعية أمي  إىل دراسة هذا الربناامي   ،املصتلف جذرياً
لاذا فامن مناقشاة إضاافية      ،أفض  للموانع خلفاه  واالدعااات املرتبطة به فلسس فهماً

 .يف هذا االجتاه لرلية عادل  سني يعد بهن يكون مساعداً
نه من املهم أن نعرف النقا  الرئيسية يف فهم افصوليني املسالمني  يلفت النظر أ

ويلق  الرأ  التا  لعادل  سني بعق الضوا على فهم افصاوليني املسالمني    ،لل داثة
 لل داثة افوروبيةأل

فن  ،من املفهوم أن متدح الغربيون عصرهم التاارخي  املسامى بالبعاث وافناوار    "
لكاان ملاااذا نتصاارف باانفس   ،فاادات تطااور يف تااارخيهم هااذه الفاادات هاا  يف احلقيقااة  

الطريقة وملاذا نقب  هذه االجنازات على أهناا م شار للبعاث يف العاا  وأهناا فادة أناوار        
ملاااذا يكااون  ،فااال أفهاام ،اونيااة؟ وإذا عرفنااا أن شااعوبنا ااناات الضاا ية مااذه التطااورات 

 .(1)علينا أن نقدرها؟؟
وهاا   ،باانفس الدرجااة ظهاار وختفاا  أماوراً ت ،فافساتلة الاايت يسااهما عاادل  سااني  

ذلاك اخللاط الاذ  مكان أن جناده باني العدياد مان          ،أستلة جتع  اخللط مستمر أيضاً
أ تااج   ،ولتوضيح ما أرم  إلياه  ،علماا االجتما  الغربيني الرواد يف معاجلتهم لل داثة

إىل توضاايح تفريااق تااارخي  ومفاااهيم  أساساا  بااني ظاااهرتني فتلفااتني جااوهريتني     
 داخلتنيأل مت

 املشرو  الققايف لل داثة والبعد امل سس  يف عمليات عوملتها.
في دد هابرماس معاجلته بطريقة أوروبية الن عة بشك  معيار  للمعنى الققايف 

حتليله لل داثة  ،(3)وحيدد عا  اجتما  مشهور آخر هو أنتون  غيدن  ،(2)مذه الظاهرة

                                                           
 24عادل  سني، حنو فكر عرب ، ص (1)

(2) Jurgen Habermas،the philosophical Discourse، p.2 

(3) Anthony Giddens the consequences of Modrnity (Stanford: Stanford university press.1990) p.2 

 وهناك جهد جلمع البعدين من طرفأل   
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التجااانس اإلبسااتمولوج  "أنااه يقاار بااهن  باا   تااى ،وعوملتااها بدراسااة بعاادها امل سساا  
وأن هناااك معرفااة مكاان تعميمهااا عاان احلياااة االجتماعيااة ومناااذج التطااور         -ممكاان

 االجتماع .
 

                                                                                                                                              
Bassam Tibi، Islamisher pundamintalismus modern Wissenschaft and technologie (Frankfurt \M: 

Sahrkamp،1992 

 رأل وذلك انظ 
B.Tibi، the world view of sunni Arab Fundmenlalists Attiludes Towards Modern Science and 

Technology، in Fundamentalisms and society، eds، M. Marty us. Apple by (Chicago:Chicago u 

niversity: press،1992) pp.73 - 102 
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