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من يتحمل مسؤولية تجديد 
؟ ي

الخطاب الدي�ن

ــر  ؛ مفّك ن ــد الجــواد ياســ�ي المستشــار عب
إىل  منتميــاً  الفكريــة  حياتــه  بــدأ  مــرصي 
ي تتعصــب 

المدرســة النصوصيــة الســلفية، الــ�ت
لظاهــر النــّص وترفض القــراءة الثانيــة، وتجّل 
ــة  ــه الجاهلي ي فق

ــة �ن ــه: »مقدم ي كتابي
ــك �ن ذل

ي 
�ن الســياسي  الفكــر  و«تطــور  المعــارصة«، 

ــه  «، إّل أنّ ــرش ــع ع ــرن التاس ــالل الق ــرص خ م
ــري  ــقها الفك ــّككاً نس ــا مف ــا تجاوزه ــان م رسع
المغلــق، منتقــداً أفكارهــا عــن ُقرب، معلنــاً أّن 
ي ورثناهــا مــن الســلفية، 

ى الــ�ت »المشــكلة الكــرب

ــاوزاً  ــل«، متج ــة والعق ــاب الحري ي غي
ــن �ن تكم

وعــه الفكــري الحقيقــي،  تلــك البدايــة إىل مرش
 ، ن الإصالحيــ�ي جهــود  بــه  يســتكمل  الــذي 
اث؛  مســتفيداً مــن إلمامــه المبّكــر بعلــوم الــرت
يعــة وتاريــخ وعلــوم قــرآن  مــن فقــه ورسش
انفتاحــه  إليهــا  مضيفــاً  حديــث،  وعلــوم 
الفكــري عــل العلــوم الحديثــة وفلســفات 
وتنظــري المفكريــن المعارصيــن، مّمــا منــح 
ــّد  ــه محّطــة ل ب وعــه ُعمقــاً وِســعة تجعل مرش
ــى  ــا انته ــرّف إىل م ــا للتع ــف عنده ــن التوق م



ــالمي. س ــر الإ ــالح الفك ــار إص ــه مس إلي

وع  مــرش ي 
�ن القــارئ  يســتوقف  ومّمــا 

عــدم  ؛  ن ياســ�ي الجــواد  عبــد  المستشــار 
 ، ي

اثــه بدعــوة تجديــد الخطــاب الديــ�ن اكرت
فــال يُعــّول عــل مبــادرات تجديــد الفكــر 
ويــرى  الســاحة؛  عــل  المطروحــة  ي 

الديــ�ن
أنّهــا لــن تُحقــق غايتهــا، ويعــزو الفشــل 
المتكــرر لتلــك المحــاولت إىل عــّدة عوامــل، 
الجتماعــي؛  التطــور  ضعــف  مقدمتهــا  ي 

�ن
ــط  ــاً إل بضغ ــج فعلي ي ل ينت

ــ�ن ــري الدي فالتغي
ــة  ــة تجديدي ــة مقارب التطــور الجتماعــي، فأيّ
الجتماعــي  التطــور  اكتمــال  قبــل  تُطــرح 
ح نظــري يفتقــر إىل إقــرار؛  تبقــى مجــرد مقــرت
ــوره،  ــن منظ ــّر، م ــذي م ي ال

ــ�ن ــام الدي فالنظ
ي تأســيس ثــّم مرحلــة تجميــد لــن 

بمرحلــ�ت
ي 

ــة �ن ــازلت طوعي ــة تن ــك المرحل ي تل
ــدم �ن يُق

منطوقــه النظــري أو عــل مســتوى الســلطة، 
ــي؛  ــري ضغــط التطــور الجتماع إل تحــت تأث
فهــي الآليــة الوحيــدة لإحــداث تغيــري أو 

. ي
ي النظــام الديــ�ن

تجديــد �ن

ورغــم أّن ثّمــة عالقــة مركبــة تربــط 
تلــك  أّن  إل  بالجتماعــي  ي 

الديــ�ن النظــام 
ــة  ي حال

ــٍض �ن ــن تناق ــلم م ــم تس ــة ل العالق
ي المحيــط 

المســيحية الغربيــة، ومــن توتــٍر �ن
والفعــل  ي 

الديــ�ن الفكــر  لأّن  ســالمي؛  الإ

ي تــّم تثبيتــه/ تجميــده بمنحــه وصــف 
التديــ�ن

المقــّدس، بينمــا النظــام الجتماعــي ل يكــّف 
عــن التغــري تبعاً لطبيعــة الجتمــاع المتطورة 
ن  ن العالــم، ويعــزو عبدالجــواد ياســ�ي وقوانــ�ي
ي 

ــ�ن ــي بالدي ــام الجتماع ــة النظ ــف عالق توق
دون  التوتــر  أعتــاب  عنــد  مجتمعاتنــا  ي 

�ن
تراكمــي  جــذري  تناقــض  إىل  تتجــاوزه  أن 
ة التطــور  ــري ــا ضعــف وت لأســباب مــن أهّمه

الجتماعــي.

ن تطــور  ن بوضــوح بــ�ي ن ياســ�ي
ّ ــري ــا يُم وهن

ن  اجتماعــي حقيقــي يدفــع إىل التغيــري وبــ�ي
تطــور اجتماعــي مكــذوب تدفــع فيــه الســلطة 
ن  ، فــال يُعــّول ياســ�ي السياســية إىل التغيــري
ي تطرحهــا 

ي الــ�ت
عــل مبــادرات التجديــد الديــ�ن

ن والآخــر؛ فالدولــة مــن  ن الحــ�ي الدولــة بــ�ي
منظــوره ل تبــدو واثقــة مــن قدرتهــا عــل 
يُوافــق  الــذي  التجديــد  معضلــة  اقتحــام 
ــا  ن دوره ــ�ي ددة ب ــرت ــي م ــة؛ فه ــا الحداثي ُميوله
تقّمصتــه  الــذي  ي 

الديــ�ن ودورهــا  ي 
الحــدا�ش

ــت  ــي وإن كان ــراض سياســية، فه لأســباب وأغ
ــه  ــا ُدفعــت إلي ــاً، إل أنّه ــه تمام ــة ب غــري مؤمن
دفعــاً، تحــت الضغــوط الأصوليــة المتفاقمــة 
ــدل  ــد المعت ي صــارت تســحب مــن الرصي

ــ�ت ال
العــام، أضــف إىل ذلــك  ي  الشــع�ب للتديــن 
أخــرى  بمشــاكل  الدائــم  الدولــة  انشــغال 

ومواقــف أكــرش تعقيــداً.

وع المستشار عبد الجواد  ي م�ش
»ما يستوقف �ف

» ي
اثه بدعوة تجديد الخطاب الدي�ف ف عدم اك�ت ياس�ي



ــرة  ن فك ــ�ي ــد ياس ــر؛ يُفّن ــب آخ ــن جان م
ــات  ــل المؤسس ــي تحمي دد، وه ــرت ــا ت اً م ــري كث
ــا  ــد واتهامه ــل التجدي ــؤولية فش ــة مس الديني
ى  ي مســار التجديــد، فري

بأنّهــا العقبــة الكــؤود �ن
ن أنـّـه ل توجــد مؤسســة جامعــة لها صفة  ياســ�ي
ســالم؛ حيــث تملــك صالحيــة إقــرار  تمثيــل الإ
تعديــالت وتجديــدات جوهريــة. وأّن الهيئــات 
ي يُشــار إليهــا بوصــف المؤسســة الدينيــة، 

الــ�ت
إنمــا هــي إشــارة مجازيــة وغــري دقيقــة؛ ففضالً 
لتمثيــل  نــ�ي  تفويــض  إىل  افتقارهــا  عــن 
الديانــة، ل تحظــى هــذه الهيئــات بقبــول 
ســالمي، المنقســم  جمعــي داخــل المحيــط الإ
 ، ــياسي ي والس ــ�ب ــتوى المذه ــل المس ــالً ع أص
فهــي واقعيــاً تعيــش تحــت ضغــوط مزدوجــة 
ي 

شــعاع الحــدا�ش مــن قبــل الطــرح الأصــوىلي والإ
معــاً؛ فالمؤسســات الدينيــة متهمــة مــن وجهــة 
متســاهلة  جهــات  بأنّهــا  الأصوليــة  النظــر 
وخاضعــة لأغــراض الدولــة العلمانيــة، ومتهمة 
مــن وجهــة نظــر الحداثــة بأنّهــا مؤسســات 

ــدة إىل أبعــد مــدى. ســلفية جام

الدينيــة  الهيئــات  ن  ياســ�ي يُعفــي  ول 
الرســمية مــن تناقــٍض، فرغــم توافقهــا المعلــن 
ي للدولــة، إل أنّهــا تواصــل 

مــع التوجــه الحــدا�ش
يــة  ي حيــال أي مقاربــة تغري

دورهــا الوصــا�أ
تقديــم  عــن  أو خارجيــة، وتمتنــع  داخليــة 
الحلــول  يتجــاوز  جــذري  تجديــدي  طــرح 

ي 
الفقهيــة الجزئيــة، فُتســاهم بتمســكها الحــر�ن

ي تُمثــل كّل منهــا 
بالمدونــات المذهبيــة الــ�ت

ي 
ــ�ت ــود ال ــة الجم ــيخ حال ي ترس

ــاً �ن ــقاً مغلق نس
، فتتجاهــل طروحــات  ي

ــ�ن يعيشــها الفكــر الدي
ي 

تغيــري جذريــة مــن قبيــل إعــادة النظــر �ن
ــور  ــن منظ ــّل، م ــذي يظ ــع ال ي ــة الترش طبيع
نــّص  تبّنــاه  وإن  اجتماعيــاً،  فعــالً   ، ن ياســ�ي
ة؛  ــاً، متغــري يعــة، بوصفهــا قانون ، فالرش ي

ــ�ن دي
الجتمــاع؛  بطبيعــة  متغــري  القانــون  لأّن 
والمتغــري ليــس مــن جوهــر الديــن بمــا أّن 

الديــن مطلــق.

ــالمي  س ــم الإ ي العال
ــالح �ن وإن كان الإص

لغيــاب  ميســوراً،  الأوىل  للوهلــة  يبــدو 
ي ل يتحقــق 

المؤسســة الدينيــة المركزيــة، الــ�ت
التجديــد إل بإزاحــة ســيطرتها، عــل غــرار 
بالضغــط  مــرة  الكنيســة،  مــع  حــدث  مــا 
الجتماعــي، الــذي قامــت بــه حركــة التجديــد 
الجــذري  بالنقــالب  ثــم   ، ي

وتســتان�ت الرب
أّن  إّل  التاســع عــرش  القــرن  عنــد  الشــامل 
المتأّمــل ســيجد الأمــر أكــرش تعقيــداً؛ فالديــن 
ــة التأســيس الأول/ الوحــي  ي مرحل

ســالمي �ن الإ
ــات بعــد  ــة أو فــرد صالحي ــم يســند إىل هيئ ل
ــر  ــع بالأم ــزم الجمي ــن أل ــس، لك ي المؤس ــ�ب الن
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــو مــا 
ســُيفهم خطــأ، وســيتوّلد عنه فــرق وجماعات، 
ي 

ن الديــ�ن ي ظــّل التداخــل المبكــر بــ�ي
ل ســيما �ن

ي البنية الفكرية 
ف عىل أّي تجديد �ف »ال يُعّول ياس�ي

» للحركات االأصولية لعجزها عن التغي�ي



ــة  / حقب ي
ــا�ن ــة التأســيس الث ي مرحل

والســياسي �ن
ي أُســند فيهــا للدولــة دور مؤســ�ي 

التديــن الــ�ت
ن الدين  كحارســة للديــن بعــد أن تــّم الربــط بــ�ي
فُمنــح  يــع،  والترش الديــن  ن  وبــ�ي والدولــة، 
يعــة، وصــار  الرش مهّمــة شــارحي  للفقهــاء 
ــة/ الســلطة يتقاســمان الأدوار  الفقهــاء والدول
بعــد   ّ حــ�ت الدينيــة،  للمؤسســة  التقليديــة 
ســالمية الحارســة،  أن تراجــع دور الدولــة الإ
ــة  ــلطته المعنوي ــل س ــظ ع ــه يُحاف ــّل الفق ظ
ي جــرى تأميمهــا 

الموروثــة، وهــي الســلطة الــ�ت
ي حّولــت 

لحقــاً، مــن قبــل الدولــة الوطنيــة الــ�ت
ــاز  ــة بالجه ــة ملحق ــات إداري ــاء إىل هيئ الفقه
ــف  ي إطــار عــرصي مخفَّ

ــادت �ن ــي، وع الحكوم
إىل تقّمــص دور الدولــة الحارســة للديــن.

ن عــل أّي تجديــد  اً، ل يُعــّول ياســ�ي أخــري
ــي  ــة؛ فه ــة للحــركات الأصولي ــة الفكري ي البني

�ن
ــر  ــز ل يُنتظ ــرب عاج ــف مضط ــظ بموق تحتف
؛ فالتجــارب العمليــة للحــركات  منــه أّي تغيــري
ي وصلــت إىل الحكم كشــفت عن 

الأصوليــة الــ�ت
ي التعاطــي مــع 

عــدم جديــة تلــك الحــركات �ن
، فلــم تُقــدم الحركــة  ي

قضايــا الإصــالح الديــ�ن
ــح  ــاد واض ــه باجته ــن وصف ــا يُمك ــة م الأصولي
عــل المســتوى النظــري لتجــاوز المعضــالت 
ي تنطــوي عليهــا مســألة »تطبيــق 

الجذريــة الــ�ت
يعــة« الشــعار الأكــرش اســتحواذاً وحضــوراً  الرش

ي خطابهــا، كذلــك لــم تُقــدم اجتهــاداً واضحاً 
�ن

عــل المســتوى العمــلي لمواجهــة الصعوبــات 
ي جلبهــا التطــور الجتماعــي 

التفصيليــة الــ�ت
والقتصــادي والســياسي العــام، ممــا يفضــح 
ي نمــوذج الإخــوان، 

أولويــة الغــرض الســياسي �ن
وعجلــة وغيــاب الوعــي بمعطيــات الواقــع 

ي نمــوذج داعــش.
المتغــري �ن

ف أنّه ال توجد مؤسسة جامعة لها صفة  »يرى ياس�ي
سالم وتملك صالحية إقرار تعديالت  تمثيل االإ

وتجديدات جوهرية«



ي
ي الخطاب الدي�ن

جناية »أل« �ن

ي منظومــة 
ســالمي خلــالً �ن ي الفكــر الإ

يُعــا�ن
المفاهيــم ناتــج عــن تــداول بعــض الكلمــات 
بــأل  نــة  مقرت ي 

الديــ�ن للخطــاب  المؤّسســة 
ي تدخــل عــل النكــرة؛ لتفيــد 

»الجنســية« الــ�ت
ي الواقــع 

معــ�ن العمــوم والســتغراق، وهــي �ن
اكتســبت  وإن  إطالقيــة،  مفاهيــم  ليســت 
ــا  ة ترديده ــرش ــن ك ــذوب م ــالق المك ط ــذا الإ ه

ــأل.. ــة ب ن ــا مقرت وتداوله

ي كلمــات مثل؛ 
فيتــداول الخطــاب الديــ�ن

الســّنة والإجمــاع والحكــم والدنيــا..، عــل 
نحــو ملتبــس، ويتجــّل هــذا الخلــط والرتبــاك 
ي نقــاٍش حولهــا؛ إذ رسعــان 

عندمــا ندخــل �ن
ــه  ــظ في ــان، يحتف ــوار ُطرش ــول إىل ح ــا يتح م

طــار  ــه الخــاص متجاهــالً الإ كّل طــرف بمدلول
المحــدد الــذي يعمــل فيــه هــذا المدلــول أو 
ذاك، والنتيجــة أننــا نجــد أنفســنا أمــام خليــٍط 
مــن الأصــول والماهيــات حــول هــذا المفهــوم 
ــة،  ــب دلل ــدث أو الكات ــد المتح أو ذاك.. يري
ويُــدرك الســامع أو القــارئ دللــة أخــرى.. 
فُنناقــش القضايــا مــّراٍت ومــّراٍت دون الوصول 

ي عليهــا وننطلــق منهــا.
إىل نتائــج نبــ�ن

ــاج  ــكالية نحت ش ــك الإ ــن تل ــروج م وللخ
ــام  ــنا أم ــا لس ي بأنّن

ــر�ن ــليٍم مع ــة إىل تس بداي
احتماليــة  مفاهيــم  بــل  واحــٍد  مفهــوٍم 
متعــددة، ففــي الوقــت الــذي احتفــظ مدلــول 
ــوّي  ــا اللغ ــم بمعناه ــرآن الكري ي الق

ــنة �ن الّس



الُمســندة  والأخبــار  الأحاديــث  عــل  مــرّة 
كلمــَة  عليــه وســلم،  ، صــل هللا  ي النــ�ب إىل 
ي 

»الســّنة«؛ لتكتســب بذلــك مدلــولً جديــداً �ن
، وهــو يختلــف عــن المدلــول  ن لغــة المحّدثــ�ي
فالســّنة  الفقهــاء،  أضافــه  الــذي  الرابــع 
عندهــم صفــة لمــا يفعلــه المســلم اســتحباباً 
ــه  ــل هللا علي ، ص ي ــ�ب ــاه الن ــوٍل أت ــٍل أو ق لفع
ــداء، ول  وســلم، فُيمــدح المســلم عــل القت
ك، وهــي بذلــك تختلــف عــن  ّ ــرت ــذّم عــل ال يُ
ي 

ي تــأ�ت
ن الــ�ت مدلولهــا الخامــس عنــد الأصوليــ�ي

ي لغتهــم ليــس بوصفهــا حكمــاً مــن الأحــكام 
�ن

بــل  الفقهــاء،  يســتخدمها  كمــا  عيــة  الرش
ــع،  ي ــة الترش بوصفهــا مصــدراً ودليــالً مــن أدل
ــم  ــم اس ــّنة عنده ــكام، فالس ــتنباط الأح واس
لدليــل مــن أدلــة الأحــكام، فُيقــال: هــذا 
الحكــم ثبــت بالســّنة، إشــارة إىل مــا ُروي عــن 
، صــل هللا عليــه وســلم، مــن أقــوال، أو  ي النــ�ب

أفعــال، أو تقريــرات.

ي القــرآن الكريــم 
فمدلــول »الســّنة« �ن

 ، ي
ي الخطــاب الديــ�ن

يختلــف عــن مدلولهــا �ن
ي  ومدلولهــا وصفــاً للروايــات المســندة إىل النــ�ب
صــل هللا عليــه وســلم يختلــف عــن مدلولهــا 
ي لغــة علمــاء أصــول الفقــه، ومدلولهــا عنــد 

�ن
ن  الفقهــاء يختلــف عــن مدلولهــا عنــد الأصوليــ�ي

ــد ســنة الأحــكام. ي تحدي
ــن اختلفــوا �ن الذي

سالمي خلالً بمنظومة المفاهيم ناتج  ي الفكر االإ
»يُعا�ف

نة  ي مق�ت
سة للخطاب الدي�ف عن تداول كلمات مؤسِّ

بأل »الجنسية«

ــم، وهــو  ــرآن الكري ــزول الق ــل ن ــداول قب الُمت
المعتــادة،  والطريقــة  المســتمرة،  العــادة 
ــا  ــنجد أّن مدلوله ــيئة، س ــت أم س ــنة كان حس
ــلم  ــه وس ــل هللا علي ي ص ــ�ب ــة الن ي لغ

ــّوع �ن تن
ن  ن معنيــ�ي ي هللا عنهــم، بــ�ي

والصحابــة، ر�ن
ي 

�ن المتــداول  بالســتخدام  لهمــا  صلــة  ل 
ي المعــارص، أولهمــا ل يختلــف 

الخطــاب الديــ�ن
ي القــرآن الكريــم ولغــة العــرب، 

عــن معناهــا �ن
ومنــه قولــه صــل هللا عليــه وســلم: »مــن ســّن 
ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا 
إىل يــوم القيامــة، ومــن ســّن ســنة ســيئة فعليه 
ِوْزرهــا وِوْزر مــن عمــل بهــا إىل يــوم القيامــة«، 
العمليــة  الطريقــة  بمعــ�ن  ثانيهمــا  وجــاء 
ي نُقلــت عــن الرســول، 

ي الديــن الــ�ت
المّطــردة �ن

ــاً  ــراً عملي ــالً متوات ــلم نق ــه وس ــل هللا علي ص
معروفــاً عنــد الكافــة بــال اختــالف بينهــم، 
ي 

نــة بالكتــاب �ن وقــد وردت بتلــك الدللــة مقرت
قولــه صــل هللا عليــه وســلم: »تركــت فيكــم 
أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن تمســكتم 

ــوله«. ــنة رس ــاب هللا وس ــا، كت بهم

ــة  ي لغ
ــنة« �ن ــول »الس ــرج مدل ــم يخ ول

مســلمي القــرن الأول الهجــري عــن هذيــن 
ن حــ�ت بــدأ المســلمون محــاولت  المدلولــ�ي
تدويــن أخبــار الرســول صــل هللا عليــه وســلم 
ــوا لأول  ــري، فأطلق ي الهج

ــا�ن ــرن الث ــل الق أوائ



أضــف إىل ذلــك أّن ســنة الأحــكام تدخل 
الدللــة  ذات  العربيــة  الأســلوبية  إطــار  ي 

�ن
ــود  ــام محم م ــول الإ ــّد ق ــل ح ــة ع الحتمالي
ــا  ــن دللته ــل م ــة حص ــن آي ــا م ــلتوت: »م ش
ي موضوعهــا حديــث 

ن العلمــاء، و�ن اختــالف بــ�ي
أو أحاديــث، إل كانــت هــذه الأحاديــث أيضــاً 
محــل خــالف بينهــم، وقلمــا نجــد حديثــاً 
ي 

ن العلمــاء مــن خــالف �ن خلــت دللتــه مــا بــ�ي
ــك  ــم. ولعــّل ذل ــة مــن القــرآن الكري ــة آي دلل
اك القــرآن الكريــم والســّنة  يرجــع إىل اشــرت
ــة، وهــي واحــدة  ي الأســلوبية العربي

ــة �ن النبوي
ــق  ــرى تتعل فيهمــا، كمــا يرجــع إىل أســباب أُخ
وقوتــه  ثبوتــه،  وعــدم  الحديــث،  بثبــوت 

وضعفــه«.

ي 
مــن جانب آخر يتــداول الخطــاب الدي�ن

مفهــوم »الإجمــاع« وكأننــا أمــام مدلــول واحد 
ي الثقافــة 

قابــل للتحقــق، فالمفهــوم الأشــهر �ن
ــو  ــة، ه ــان العام ــرب إىل أذه ــالمية والأق س الإ
»اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن أمــة محمــد، 
ي عــرص مــن العصور 

صــل هللا عليــه وســلم، �ن
عــي«، وهــذا مــا يســتحيل  عــل حكــم رسش
ــن؛ أن يجتمــع المجتهــدون  ــال يُمك ــه، ف تحقق
ي مســألة 

ــكان واحــد ليجمعــوا عــل رأي �ن ي م
�ن

ن  الأصوليــ�ي بعــض  دفــع  مــا  وهــذا  مــا؛ 
أكــرش  »اتفــاق  بأنــه  الإجمــاع  تعريــف  إىل 
ي تحديــد 

المجتهديــن فحســب« ثــم اختلفــوا �ن
يــة، والمقيــاس الــذي نعــرف  ضابــط الأكرش

ــم أو  ــُيعتّد باتفاقه ــن س ــن الذي ــه المجتهدي ب
اختالفهــم! وأطلــق آخــرون الإجمــاع عــل 
ــا عــل رأي اجتهــادي«،  »اتفــاق طائفــة بعينه
ــل  ن قائ ــ�ي ــك الطائفــة ب ــم اختلفــوا حــول تل ث
بأنهــم »الصحابــة« وقيــل: »أهــل المدينــة«، 
وقيــل: »أهــل البيــت«، وقيــل »الشــيخان: 
ــة«،  ــة الأربع ــل: »الأئم ــر« وقي ــر وعم ــو بك أب
كذلــك اختلــف الأصوليــون حــول طــرق تحقــق 
الجميــع  يُــرصح  أن  ط  يشــرت هــل  الإجمــاع 
بالحكــم مشــافهة أو كتابــة، أو يكفــي ترصيــُح 

ــكوتهم؟ ــع س ن م ــ�ي ــماُع الباق ــم وس بعِضه

وهــذا مــا دفــع أئمــة الفقــه القدامــى إىل 
ي حجيــة الإجمــاع، ومــن ذلــك قــول 

التشــكيك �ن
أحمــد بــن حنبــل: »مــن اّدعــى وجــود الإجمــاع 
ي 

ــي �ن ــزم: »ويكف ــن ح ــول اب ــو كاذب«، وق فه
ي كثــري 

كــون �ن فســاد ذلــك أنّــا نجدهــم يرت
ــا  ــاع، وإنم ــه إجم ــروا أن ــا ذك ــن مســائلهم م م
نُحــوا إىل تســميته إجماعــاً عنــاداً منهــم وشــغباً 
تــرك  إىل  ن  اهــ�ي والرب الحجــة  عنــد اضطــرار 

ــدة«. ــم الفاس اختياراته

ــوم  ــن حــزم مفه وحــرص الشــافعي واب
ــن  ــة ع ــه الكاّف ــذي تلّقت ــل ال ي العم

ــاع �ن الإجم
ــب  ــن صاح ــه ع ي ثبوت

ــبهة �ن ــا ل ش ــة مم الكاف
ع«، وهــو مــا يُطلــق عليــه »المعلــوم من  الــرش
ورة« مثــل الظهــر أربــع ركعــات،  الديــن بالــرصن
ــل  ــدراً للعم ــس مص ــة لي ــذه الحال ي ه

ــو �ن وه

ي القرآن الكريم يختلف عن 
»مدلول »السّنة« �ف

ي أو علم الحديث«
ي الخطاب الدي�ف

مدلولها �ف



ي ثبوتــه، وإنّمــا هــو أثــر مــن 
ول دليــالً وأصــالً �ن

ي 
آثــار هــذا الثبــوت؛ فإرســال الخطــاب الديــ�ن

ــه مفهــوم  ــد، وكأنّ ــاع« دون تقيي كلمــة »الإجم
رهــاب المخالــف  ي هــي محاولــة لإ

واحــد إطــال�ت
ي الــرأي، واتّهامــه أمــام العامــة بأنّــه مــن 

�ن
ــن  ــك م ي ذل

ــا �ن ــاع« بم ــن »الإجم ن ع ــ�ي الخارج
ــة. عواقــب وخيم

النــاس  ن  بــ�ي الشــائعة  اللــوازم  فمــن 
لمــن يُتهــم بمثــل ذلــك، عــل حــّد قــول 
ــم  ــه مته ــلتوت، أن ــود ش ــر محم ــيخ الأزه ش
، ومشــاّقة هللا  ن بـ«مخالفتــه ســبيل المؤمنــ�ي
ورســوله، وخــْرق اتفــاق الأمــة، إىل غــري ذلــك 
ممــا يتحرّجــه المســلم، ويخــ�ش أن يُعــرَف 
ــون  ــا نراهــم يُردف اً م ــري ــة. وكث ــد العام ــه عن ب
ة  عــرب »ول  بقولهــم:  لالإجمــاع  حكايتهــم 
بمخالفــة الشــيعة والخــوارج« أو »بمخالفــة 
لــة  ن أهــل البــدع والأهــواء« أو »بمخالفــة المعرت
ــه..  ــون ب ــا يُخيف ــك مم ــو ذل ــة« ونح والجهمي
ــداء  ــن إب ــاء ع ــن العلم ــري م ــع كث ــذا امتن وبه
ي هــي محــل 

ي كثــري مــن المســائل الــ�ت
رأيهــم �ن

فوقــف  الدينيــة،  بُســمعتهم  ضّنــاً  خــالف 
العلــم، وُحرمــت العقول لــذة البحــث، وِحيل 
ي حياتهــا العمليــة 

ن الأمــة ومــا يْنفُعهــا �ن بــ�ي
ن ل ننــ�  والعلميــة. ونحــن معــرش الأزهريــ�ي
بالعلــوم  الشــتغال  بحرمــة  القــول  شــيوع 
بالزندقــة  والحكــم  والكونيــة  الرياضيــة 
لحــاد عــل مــن شــّذ فتعّلمهــا أو أبــاح  والإ

تعلمهــا!«

تحذيــر  ي 
�ن »أل«  جنايــة  تظهــر  اً  أخــري

ها  ي الدائــم مــن الدنيــا وتحقري
الخطــاب الديــ�ن

والدعــوة إىل كراهيتهــا انطالقــاً مــن أخبــار 
ــلم،  ــه وس ــل هللا علي ، ص ي ــ�ب ــندة إىل الن مس
مــن قبيــل »الدنيــا ملعونــة ملعــون مــن فيهــا« 
ي تُحّذر من 

ي مقابــل الأخبــار الــ�ت
متجاهــالً أنـّـه �ن

ــار أخــرى مســندة  ــا تُوجــد أخب ــا وتلعنه الدني
ي صــل هللا عليــه وســلم يقــول فيهــا  إىل النــ�ب
ــتخلفكم  ة، وإن هللا مس ِ ــرصن ــوة َخ ــا حل »الدني
فيهــا، فينظــر كيــف تعملــون«، فالتوظيــف 
ــاً يســعى  ــراً متطرف ــج فك ــار أنت الخاطــئ لالأخب
إىل هــدم الدنيــا، أو فكــراً عاجــزاً مســتكيناً 
ة  ي دفــع المســري

ــدوره �ن ــام ب متخلفــاً عــن القي
نســانية، والواقــع أّن التحذيــر النبــوي ليــس  الإ
فســاد، دنيــا  مــن الدنيــا عامــة بــل مــن دنيــا الإ
الأطمــاع، دنيــا الركــون والّتخلــف، وهــي عــل 
نقيــض دنيــا المحبــة والتســامح، دنيــا العمــل 

ــاء. والبن

ــذه  ــع ه ــكالية ودف ش ــك الإ ــة تل لمواجه
نــة  الجنايــة نحتــاج إىل تقييــد المفاهيــم المقرت
بـــ«أل« الجنســية، فهنــاك قيــد محذوف تُشــري 
إليــه الســياقات، وتــدل عليــه طبيعــة الخطاب 
بمــا يحــول دون التعميــم المضلــل الــذي يقــع 

. ي
فيــه الفكــر الديــ�ن



وع  ماذا تعرف عن الم�ش
صالحي للشيخ الأزهري  الإ

محمود الشلتوت؟

ن مــ�ت كانــوا  تتحّقــق مصداقيــة الإصالحيــ�ي

قادريــن عــل تجــاوز الطروحــات المســتهلكة 

ي تقفــز عــل معطيــات 
والإجابــات الجاهــزة، الــ�ت

التاريــخ وتتجاهــل الواقــع؛ فالإصالحــي هــو 

القــادر عــل طــرح الأســئلة المؤّجلــة، والتفكــري 

والخاصــة  العامــة  يشــارك  مقــروء،  بصــوت 

الفكــر  إصــالح  قضايــا  مــن  عنــه  المســكوت 

ي المعرفــة، 
، إيمانــاً منــه بحــّق الجميــع �ن ي

الديــ�ن

ي الخــروج مــن تلــك الهــّوة الحضاريــة 
فــال أمــل �ن

ي العــرص، والإصغــاء إىل اســتفهاماته 
والنخــراط �ن

بمشــاركة  بــل  نُخبويــة؛  بوصايــة  وتحدياتــه 

مجتمعيــة تســتعيد الفريضــة الغائبــة، فريضــة 



التقييــم  يكــون  حــ�ت  والتســاؤل،  التفكــري 

ــة  ــة أم ــه أيّ ــذي تحتاج ــري ال ــة والتغي والمراجع

تريــد أن تصنــع حضــارة، وأن تعــود مــرّة أخــرى 

إىل التاريــخ.

الشــيخ  ؛  ن الإصالحيــ�ي هــؤلء  ومــن 

محمــود شــلتوت، الــذي أّكــد دومــاً أنـّـه باحث، 

وأّن طرحــه ل يعــدو عــن كونــه رأيــاً واجتهــاداً، 

إىل  الوصــول  تزعــم  ل  للفهــم،  ومحاولــة 

ي تظــّل نســبية، نختلــف حولهــا 
الحقيقــة، الــ�ت

وعــاً، ونســعى لمقاربتهــا بالقــدر  اختالفــاً مرش

ــانياً. ــاً وإنس ــن علمي الممك

 : ي
يعــ�ت ولأنّنــا، عــل حــّد تعبــري عــلي رسش

»ل نــرى الفكــرة إل إذا كانــت صــادرة عــن 

كتلــة«؛ فالواقــع أنّنــا إذا لــم نجــد الكتلــة 

حزمــة  الكاتــب  أفــكار  فنجعــل  صنعناهــا، 

ن أو اليســار،  واحــدة، تميــل بــه إىل كتلــة اليمــ�ي

تلــك   ، ّ
الــرش أو  الخــري  الباطــل،  أو  الحــّق 

مهــده؛  ي 
�ن صــالح  الإ تغتــال  ي 

الــ�ت ثنويــة  الإ

 » ن ي كتلــة »المنحرفــ�ي
فــأدرج الشــيخ شــلتوت �ن

ــاع الوهابيــة،  ســالم، عنــد أتب عــن صحيــح الإ

ــة«،  ــة »العرصاني ــن طائف ــوه ضم ــن صّنف الذي

ي عــل  ي يرونهــا تعّظــم العقــل البــرش
الــ�ت

ــّنة،  ــيما الس ــة، س عي ــوص الرش ــاب النص حس

ــاء  ــة »الإحي وصّنفــه محمــد عمــارة ضمــن كتل

ــد،  ي ترفــض الجمــود والتقلي
ــ�ت ــد«، ال والتجدي

انطالقــاً  صــالح؛  والإ التجديــد  إىل  وتدعــو 

ــه  ــة، وصّنف ــة المؤمن ــطية والعقالني ــن الوس م

بمفهومهــا  النهضــة  دعــاة  ضمــن  آخــرون 

ــام. الع

ــط  ــة المحي ــق الكتل ــل منط ــاً ع وخروج

إحــدى  لــه  الستســالم  يمّثــل  الــذي  بنــا؛ 

ي معــارك 
إشــكالياتنا الثقافيــة، ودون الدخــول �ن

ــة  ــن تيمي ــت اب ي جعل
ــ�ت ــرّي، ال ــف الفك التصني

يعيــش بيننــا ســلفياً محافظــاً زمنــاً، ثــم يُبعــث 

الآن مــن جديــد وســطياً إصالحيــاً، نكتفــي 

شــارة إىل أّن الجيــل الــذي ينتمــي إليــه  بالإ

ي  ّ ــ�ي ــن إصالح ــث م ــل الثال ــو الجي ــيخ؛ ه الش

ورة إصــالح الفكــر  الأزهــر، الذيــن دعــوا إىل رصن

. ي
ــ�ن الدي

ــيخ  ــاوي، والش ــة الطهط ــا كان رفاع فكم

حســن العّطــار، ومرتــ�ن الزبيــدي؛ مــن أهــم 

الشــيخ محمــد  الأول، وكان  الجيــل  ممثــلي 

ــن  ــد الرحم ــم، وعب ــه الندي ــد الّل ــده، وعب عب

ــم  ــن أه ــش؛ م ــز جاوي ، وعبدالعزي ي ــ�ب الكواك

»لم يتوّقف الشيخ االأزهري عن تلك االآلية القادرة دائماً 
عىل تصحيح االأخطاء والتقّدم نحو مزيد من االجتهاد 

بما يجعل االإصالح فعالً مستمراً«



، كان الشــيخ محمــود  ي
ممثــلي الجيــل الثــا�ن

شــلتوت والشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي، 

أهــم  مــن  عبدالــرازق،  والشــيخ مصطفــى 

ــث. ــي الثال ــل الإصالح ــلي الجي ممث

ارتبــط الشــيخ شــلتوت بصداقــات قويــة 

مــام  الإ بتالمــذة  عميقــة،  فكريــة  ووشــائج 

مدرســة  نبهــاء  أحــد  فهــو  عبــده؛  محمــد 

مــام، رغــم أنهمــا لــم يلتقيــا، فالتقــى بمــن  الإ

ــه، ورأوا  ــل يدي ــذوا ع ــه وتتلم وا دروس ــرصن ح

ي أصابتــه مــن 
عــن قــرٍب الجــروح النفســية الــ�ت

ــذ  ــن التلمي ــم يك ــالح، ول ــارك الإص اوة مع رصن

أفضــل حــالً مــن أســتاذه، الــذي عــارص هــو 

ي أبشــع صــوره، عــل 
الآخــر الركــود الفكــري �ن

كثــري  »امتنــع  حــ�ت  شــلتوت،  تعبــري  حــّد 

ــن  ــري م ي كث
ــم �ن ــداء رأيه ــن إب ــاء ع ــن العلم م

ي هــي محــّل خــالف، ضنــا 
المســائل، الــ�ت

بســمعتهم الدينيــة، فوقــف العلــم، وُحرمــت 

ن الأمــة ومــا  العقــول لــّذة البحــث، وحيــل بــ�ي

ي حياتهــا العمليــة والعلميــة«.
ينفعهــا �ن

فالأســتاذ والتلميــذ عاشــا حقبــة واحــدة؛ 

ن  ي الذكــرى الثالثــ�ي
تحــّدث عنهــا شــلتوت �ن

مــام محمــد عبــده، بقولــه: »كانــت  لرحيــل الإ

الأزهريــة  البيئــة  عبــده هــي  الشــيخ  بيئــة 

ــرش  ــث ع ــرن الثال ــر الق ي أواخ
ــت �ن ي تكّون

ــ�ت ال

ــري،  ــود الفك ــا الرك ــرة، وكان طابعه ــن الهج م

لــالآراء  والتقديــس   ، ي المذهــ�ب والتعصــب 

والأفهــام، والســمّو بهــا عــن الّنقــد، ومحاربــة 

كّل رأي جديــد، وقــد وصــل الأمــر بهــذه البيئة 

ــت  ــن هللا، وحرّم ي دي
ــد �ن ــت التقلي إىل أن أوجب

والرياضيــة،  العقليــة  بالعلــوم  الشــتغال 

ــك  ي ذل
ــا �ن ــن حــاول الخــروج عليه وقاومــت َم

ــالً«. ــاً طوي زمان

ــم يكــن الشــيخ محمــود شــلتوت مــن  ل

الذيــن يكتفــون بالتأمــل الوعظــي للنصــوص؛ 

ي تفــرض 
ي تُواجــه الفكــر الديــ�ن

فالتحديــات الــ�ت

أســئلة أكــرش تعقيــداً مــن الإجابــات الجاهــزة، 

ي عــادة مــا يرّددهــا الوّعــاظ، ول يكتفــي بها 
الــ�ت

ــث  ــا كباح ــيخ القضاي ــاول الش ــون؛ فتن الباحث

ــاً  ن فروض ــ�ي ــى والمحدث ــن آراء القدام ــذ م يتخ

بحثيــة تحتــاج إىل الختبــار والمناقشــة، فــكان 

ي عنــد الشــيخ محمــود شــلتوت 
الســؤال البحــ�ش

ثــورة عــل الجمــود والتقليــد، بمــا ينطــوي 

عليــه مــن فــراغ فكــري، فــال أمــل لالنعتــاق من 

المــأزق الحضــاري الــذي ترّدينــا فيــه، دون 

ــدآن بمســاءلة  ، يب ن ــ�ي ــد وإصــالح حقيقيَّ تجدي

الشــيخ  أســئلة  غــرار  ، عــل  ي
الديــ�ن الفكــر 

ــلتوت: ــود ش ــري محم الأزه

ي عند الشيخ شلتوت ثورة عىل 
»كان السؤال البح�ش

الجمود والتقليد، بما ينطوي عليه من فراغ فكري«



ــدة  ن العقي ــ�ي ــل ب ــّد الفاص ــو الح ــا ه م

والالعقيــدة؟ هــل العقــل هــو الســبيل إىل 

ثبــوت العقيــدة أم الأدلــة النقليــة؟ وإن صــّح 

ــأّي  ــدة ف ــا العقي ــت به ــة تثب ــة النقلي أّن الأدل

ي 
ــ�ت ــة ال ــائل الخالفي ــل المس ــة؟ ه ــة نقلي أدل

تزدحــم بهــا مــا يطلــق عليهــا »كتــب العقيدة« 

ن يصلــح أن نُطلــق عليهــا  مــن كتــب المتكّلمــ�ي

ي العقيــدة؟ كيــف نعــرف أصــول 
مســائل �ن

يمــان بهــا؟ هــل اختــالف  ي يجــب الإ
الّديــن الــ�ت

أهــل الحديــث )أهــل الســّنة( وأهــل التوحيــد 

لــة( يســتلزم أّن أحدهمــا عــل  ن والعــدل )المعرت

ي مســألة الخــالف؟ 
صــواب والآخــر عــل خطــأ �ن

ــف  ؟ كي ي ــ�ب ــب المذه ــه التعص ــذي خّلف ــا ال م

ــري  ــاراً، غ ــه، مخت ي فعل
ــراً �ن ــان ح نس ــق الإ خل

مقهــور ول مجبــور؟ وكيــف ل تتعــارض حريــة 

ي حياتــه وقدرتــه عــل الختيــار مــع 
نســان �ن الإ

القضــاء والقــدر؟

هــل يُمكــن أن يتحقــق الإجمــاع؟ مــا 

ــل  ــض ع ــها البع ي مارس
ــ�ت ــة ال ــم الجناي حج

العقــل بحرمانــه مــن لــّذة البحــث باســم 

ــة  ــه الكاف ــذي تلقت ــل ال ــل العم ــاع؟ ه الإجم

عــن  ثبوتــه  ي 
�ن شــبهة  ل  ممــا  الكافــة  عــن 

ي 
ــ�ت ــدة ال ع هــو الصــورة الوحي ــرش صاحــب ال

ــري  ــا تفس ــاع؟ م ــا إجم ــق عليه ــن أن نُطل يُمك

ظاهــرة شــيوع القــول بالإجمــاع بعبــارات مــن 

قبيــل: »وهــذا موضــع إجمــاع العلمــاء رغــم 

اســتحالة تحققــه؟

ســالم لأحــد اختصــاص بحــّق  ي الإ
هــل �ن

ــن  ه م ــري ــن غ ــه ع ن ب
ّ ــري ــم يتم ــري والفه التفس

ي والحاكــم 
؟ مــا وظيفــة القــا�ن ن المســلم�ي

ــة؟  ــوى ملِزم ــل الفت ــالم؟ ه س ي الإ
ي �ن

ــ�ت والمف

ســالمي ألقابــاً مثــل:  هــل يقبــل الديــن الإ

ي 
ســالم«، و«المــال«؟ مــن أيــن أ�ت »شــيخ الإ

يعــي؟ وكيــف  ي الــرأي الترش
ن �ن اختــالف الباحثــ�ي

ل توجــد ســبيل لالتفــاق؟ وكيــف نجعــل هــذا 

الختــالف مثمــراً؟

ــّل هللا  ي -ص ــ�ب ــن الن ــر ع ــا أِث ــل كّل م ه

يعــة مــن هللا تعــاىل لهــا  عليــه وســّلم- رسش

ــل  ــل يُعق ــن؟ ه ــوم الدي ــّدوام إىل ي ــة ال صف

ي بدايــات 
أن يمنــح الأنبيــاء حــّق الجتهــاد �ن

ي -صــّل  ــه النــ�ب ، ويُحــرم من ي
نســا�ن ــخ الإ التاري

؟  ي
نســا�ن ي مرحلــة النضــج الإ

هللا عليــه وســّلم- �ن

ــول  ــن الرس ــادرة ع ــكام الص ــض الأح ــل بع ه

-صــّل هللا عليــه وســّلم- ليــس لهــا صفــة 

 ) ي
يــع فهــي تــرّصف ســياسي دنيــوي )زمــ�ن الترش

»الجيل الذي ينتمي إليه الشيخ شلتوت هو الجيل 
ورة إصالح  ي االأزهر، الذين دعوا ل�ف ّ الثالث من إصالح�ي

» ي
الفكر الدي�ف



ــه؟ هــل  ــر يجــوز مخالفت ــة الأم بمقتــ�ن ولي

ي 
الأحــكام الصــادرة عــن الرســول الكريــم �ن

ن لهــا صفــة  ن المتخاصمــ�ي فــّض المنازعــات بــ�ي

ــا ُروي عــن الرســول  ــع العــام؟ هــل م ي الترش

-صــّل هللا عليــه وســّلم- فيمــا يتعلــق باللبــاس 

ــع؟ ي ــاب الترش ي ب
ــل �ن ــاء يدخ والأزي

»الســّنة«  كلمــة  العــرب  عــرف  هــل 

ــا  ي وصاي
ــّنة �ن ــق الس ــل تتف ــالم؟ ه س ــل الإ قب

ســالم مــع الســّنة  الرســول الكريــم وصــدر الإ

ن أم أّن لهــا دللــة أخــرى  ي مفهــوم الأصوليــ�ي
�ن

ــح  ــاء لمصطل ــة؟ هــل اســتعمال الفقه مختلف

؟  ن الأصوليــ�ي اســتعمال  مــع  يتفــق  الســّنة 

ــر  ــا الأث ــّنة وم ــرآن والس ن الق ــ�ي ــروق ب ــا الف م

ــل  ــروق؟ ه ــذه الف ــن ه ــج ع ــي النات يع الترش

يــع؟  ي جميــع أقســامها صالحــة للترش
الســّنة �ن

يــع يحمــل أحكامــاً  وهــل مــا يصلــح منــه للترش

ي كل زمــان ومــكان أم 
ن �ن عامــة تُلــزم المســلم�ي

ي دائــرة الخــاص؟ كيــف أثّــرت 
ينــدرج بعضــه �ن

ي اختــالف العلمــاء حــول 
الأســلوبية العربيــة �ن

ــكام؟ ــّنة الأح ــة س دلل

ي هللا عنــه- فقــه 
كيــف أّســس عمــر -ر�ن

القــرآن  أّن  عمــر  تعّلــم  كيــف  المصلحــة؟ 

ــط  ــح، ويرب ــكام بالمصال ــل الأح ــم يُعّل الكري

ــف  ــاًء؟ كي ــاًء وانته ــاً وبق ــوداً وعدم ــا وج بينهم

، صــّل هللا عليــه وســّلم،  ي تُشــارك الأّمــة النــ�ب

ــم  ــب الفه ــو جان ــالة وه ــن الرس ــب م ي جان
�ن

ــه  ــف كان فق ــاد؟ كي رش ــوة والإ ــان والدع والبي

عمــر أبعــد مــا يكــون عــن هــذا النــوع الــذي 

ــذا  ــن ه ــب، ول م ــون الكت ــاس بط ــه الن أودع

النــوع الــذي تجلت فيــه روح العصبية الحادة، 

عــات  ن والرن الطائفيــة،  التجاهــات  ولوتــه 

المذهبيــة؟ كيــف كان فقــه عمــر أبعــد مــا 

ــاة  ــا�ن الحي ــذي ج ــوع ال ــذا الن ــن ه ــون ع يك

ي كثــري مــن صــوره ومســائله، أو 
الواقعيــة �ن

ــوت مســالكه،  ــذي الت ــوع الغامــض ال ذاك الن

وتعّقــدت أســاليب؟

هــل دم المــرأة يعــادل دم الرجــل؟ 

ي الشــهادة؟ 
وكيــف أّن المــرأة تســاوي الرجــل �ن

ــا  ــْم يَُكونَ ــِإن لَّ ــاىل: ﴿َف ــه تع ــل قول ــا تأوي وم

ســالم  ِ َفرَُجــٌل َواْمَرأَتـَـاِن﴾؟ كيف يمنح الإ
ن
ْ رَُجَلــ�ي

العقــود  ســائر  ي 
�ن التــرصف  أهليــة  المــرأة 

ي الوقــت نفســه- يحرمهــا 
المدنيــة، ثــم هــو -�ن

ة حــّق  ســالمية مــن مبــارسش ي أكــرش المذاهــب الإ
�ن

ســالم يــرى  هــا؟ هــل الإ الــزواج لنفســها ولغري

المــرأة مخلوقــاً يُقــاد بفكــر الرجــل ورأيــه؟ هــل 

سالم؟ وهل تتفق  »هل عرف العرب كلمة السّنة قبل االإ
سالم مع  ي وصايا الرسول الكريم وصدر االإ

السّنة �ف
؟« ف ي مفهوم االأصولي�ي

السّنة �ف



المــرأة مســؤولة عن نفســها مســؤولية مســتقلة 

ســالم  ع الإ ّ
عــن مســؤولية الرجــل؟ هــل رسش

الكســب للنســاء كالرجــال، وأنــه ليــس للرجــل 

ــت  ــذي خلق ــل ال ــن العم ــرأة م ــلب الم أن يس

ء  ي
لــه؟ كيــف أّن المهــر ليس ثمنــاً أو مقابلــة سش

ــف  ــاس؟ كي ــري مــن الن ي المــرأة كمــا يظــّن كث
�ن

ســالم للمــرأة حــّق الملكيــة الصحيحــة  قــّرر الإ

ــه؟ كيــف  ــزوج وهيمنت ــة ال الخالصــة مــن رقاب

جعــل هللا تعــاىل درجــة للرجــال عــل النســاء 

ي الحقــوق والواجبــات؟ وهــل 
بعــد تســاويهما �ن

اف  ــة إرسش ــون درج ــدو أن تك ــة ل تع ــي درج ه

ــة؟ ورعاي

هــا، حــاول الشــيخ  بهــذه الأســئلة، وغري

ــالمي  س ــر الإ ــظ الفك ــلتوت أن يُوق ــود ش محم

مــن ســباته العميــق، فالزمــت الشــيخ عــرب 

المســتمّر«،  »التســاؤل  مــن  حالــة  ته  مســري

و»المراجعــة الدائمــة«، فلــم يتوّقــف عــن 

تلــك الآليــة القــادرة دائمــاً عــل تصحيــح 

الأخطــاء، والتقــّدم نحــو مزيــد مــن الجتهــاد، 

بمــا يجعــل الإصــالح فعــالً مســتمراً ل يتوقف، 

إىل  وينطلــق  والراهــن،  الحــارصن  مــن  يبــدأ 

اث، ثــّم يرتــد إىل الحــارصن مــرة  ي والــرت
المــا�ن

ــرار،  ــا ق ــّر له ــدأ ول يق ــة ل ته ي حرك
ــرى، �ن أخ

ي تؤكــد 
إنهــا حركــة الوجــود والمعرفــة الــ�ت

ــوت. ــكون الم ــي س ــاة وتنف الحي

سالمي  »حاول الشيخ محمود شلتوت أن يُوقظ الفكر االإ
ته حالة من  من سباته العميق فالزمت الشيخ ع�ب مس�ي

التساؤل المستمّر والمراجعة الدائمة«



ي قراءة 
إشكاليات منهجية �ن

اث طه عبد الرحمن لل�ت

ــد  ورة تجدي ــرصن ــه ب ــن قناعت ــاً م انطالق

ــن  ــورة م ــم المنث ــن المفاهي ــري م ي كث
النظــر �ن

ــاً،  ــاً وتنقيح ــاً ونقــداً وتصحيح ــا، فحص حولن

نعيشــه  الــذي  الأفــكار  تيــه  مــن  للخــروج 

، طــه عبــد  ي حاليــاً؛ أســهم الفيلســوف المغــر�ب

يسيســكو«  الرحمــن، الحاصــل عــل جائــزة »الإ

لعــام  ســالمي،  الإ والفكــر  الفلســفة  ي 
�ن

٢٠٠٦، بسلســلة مــن الأعمــال الفكريــة، منــذ 

التحليــل  ي 
�ن يــن،  العرش القــرن  ســبعينيات 

. النــّ�ي والــدرس التأويــلي

وقــد توّقــف طــه عبــد الرحمــن عنــد 

مســتوى  عــل  اث،  بالــرت الحتميــة  عالقتنــا 

تصــّور موضوعــه ومنهــج قراءتــه، فوّســع دائرة 

، لتشــمل  ي ســالمي العــر�ب اث الإ مصــادر الــرت

ي ذلــك إىل 
ــس، مســتنداً �ن ي المؤسِّ

النــّص الديــ�ن

ــاَب الَِّذيــَن  ــا اْلِكَت قولــه عــّز وجــّل: ﴿ثُــمَّ أَْورَثَْن

اْصَطَفْيَنــا ِمــْن ِعَباِدنـَـا﴾ ]فاطــر: )٣٢([، غــري أّن 

: الأوىل:  ن هــذا التصــّور ل يخلــو مــن إشــكاليت�ي

ي 
رث �ن ــة لكلمــة الإ ــة اللغوي ــكاؤه عــل الدلل ات

القــرآن الكريــم، لتحديــد المفهــوم التــداوىلي 



لكلمــة »تــراث«، والثانيــة: إدمــاج عبــد الرحمــن 

اث. ــرت ــة ال ي بني
ــم �ن القــرآن الكري

طــه  تجاهــل  الأوىل:  شــكالية  الإ ي 
�ن

التــداول  ي 
�ن للمفهــوم  الثقافيــة  الأبعــاد 

ــة  ــن الدلل ــداً م ــرش تعقي ســالمي، وهــي أك الإ

اللغويــة للفعــل »ورث«، الــذي اســتعمله 

كــه الميــت  شــارة إىل »مــا يرت القــرآن الكريــم لالإ

ي قولــه تعــاىل: 
مــن مــال فيــورث عنــه«، �ن

ــا﴾ ]ســورة الفجــر:  َاَث أَْكاًل َلمًّ ُّ ــرت ــوَن ال ﴿َوتَأُْكُل

ــة الأقــرب إىل  ــة القرآني )١٩([، فالمــادة اللغوي

ســالمي، ليســت  ي التداول الإ
اث �ن مفهــوم الــرت

ــت  ي حمل
ــ�ت «، ال ن ــ�ن ــّنة/ س ــا »س »ورث«، إنّم

لقيــد  تبعــاً  الكريــم،  القــرآن  ي 
�ن ن  مدلولــ�ي

ضافــة: الإ

بمعــ�ن  الأّول: »ســّنة هللا«؛  المدلــول 

ي الكــون 
لهيــة العامــة الثابتــة �ن ن الإ القوانــ�ي

: »ســّنة  ي
، والثــا�ن ي

نســا�ن والطبيعــة والجتمــاع الإ

الذيــن خلــوا مــن قبــل«؛ إشــارة إىل المفاهيــم 

ــد والمحــددات  والقيــم والمعتقــدات والتقالي

ي كانــوا عليها، فالســّنة 
الســلوكية والأعــراف الــ�ت

ــة إىل  ــّدوال القرآني ــرب ال ي أق
ــا�ن ــوم الث بالمفه

اث. ــرت مفهــوم ال

ــى  ــد أضف ــة؛ فق ــكالية الثاني ش ي الإ
ــا �ن أم

مــع  يتنــا�ن  وهــذا  اث،  الــرت عــل  قداســة 

ي كونــه فكــراً واجتهــاداً 
اث نفســه؛ �ن طبيعــة الــرت

ــو  ــه، فه ــن واقع ــزل ع ــّم بمع ــانياً، ل يت إنس

ِنتــاج مبــارسش للمــكان والزمــان الــذي أُنتــج فيــه، 

ــه. ــرت ل ي توّف
ــ�ت ــة ال ــات المعرفي ــق الآلي ووف

بــل  واحــداً؛  معطــى  ليــس  اث  فالــرت

مــا ل  متنوعــة، وهــذا  متعــددة  معطيــات 

يختلــف عليــه طــه عبــد الرحمــن؛ ففــي الوقــت 

ــه بتنــوع مجــالت واتجاهــات  الــذي ســّلم في

اث وتعّددهــا، بمــا يجعلــه ل يخضــع  الــرت

بــل  متجانســة؛  موحــدة  فكريــة  لمنظومــة 

ــة  ــة المختلف ــاق الفكري ــن الأنس ــة م لمجموع

ورة العمــل  الــرؤى والتوجهــات، رّكــز عــل رصن

ــة الُمشــّكلة  عــل اكتشــاف العالقــات العضوي

اللغــة،  مــن  اث؛  الــرت مجــالت  لمختلــف 

والنقــد، والبالغــة، وعلــم الــكالم، وعلــوم 

المعرفيــة  المجــالت  مــن  هــا  القــرآن، وغري

اثيــة، وربطهــا ببنيــة فكريــة واحــدة، وهــذا  الرت

»القــراءة  الرحمــن:  عبــد  عليــه  أطلــق  مــا 

المعــارف«،  تكامــل  »مبــدأ  أو  التكامليــة«، 

ــد  ــا عب ــى إليه ي انته
ــ�ت ــادئ ال ــد المب ــو أح وه

اث  الرحمــن مــن طــول اشــتغاله عــل روح الــرت

ي 
»تجاهل عبدالرحمن االأبعاد الثقافية للمفهوم �ف

سالمي، وهي أك�ش تعقيداً من الداللة  التداول االإ
اللغوية للفعل »ورث««



ه: »لــو أّن الغــرب  ســالمي، وعــل حــّد تعبــري الإ

أخــذ بمبــدأ »تفاصــل« أو تبايــن المعــارف، 

ســالمية تتداخــل أقســامها تداخالً  فالمعرفــة الإ

كامــالً؛ حيــث يبــدو الفقــه موصــولً بعلــم 

ــفة،  ــولً بالفلس ــكالم موص ــم ال ــكالم، وعل ال

ي هــذا 
والفلســفة موصولــة بأصــول الفقــه«، و�ن

ن  ــ�ي ــن ب ــد الرحم ــات عب ــت كتاب ــار؛ تنّوع ط الإ

التأســيس لقــراءة تكامليــة، اعتمــاداً عــل آليات 

، ونقد  ، والتقريــب التــداوىلي ي
التداخــل المعــر�ن

ي قــراءة 
الخطابــات التجزيئيــة والتفاضليــة �ن

اث. ــرت ال

المظاهــر  ي  المغــر�ب الفيلســوف  فــّر 

ــه  ــب علي ــم يغل ــدة تقوي ــا ولي ــة بأنّه التجزيئي

، ولــم  ي
ا�ش ن النــص الــرت النشــغال بمضامــ�ي

ــة  ــة والمنطقي ي الوســائل اللغوي
ــة �ن ينظــر البت

 ، ن ــ�ي ــا هــذه المضام ي أُنشــئت وبُلِّغــت به
ــ�ت ال

ن نظــرة جزئيــة تفاضليــة، ل تتجــاوز  ن بــ�ي
ّ فمــري

اث،  للــرت المعرفيــة  ن  المضامــ�ي دراســتها  ي 
�ن

بوســائل تجريديــة وتسيســية منقولــة، تتجاهل 

ي تأصيــل وتفريــع هــذه 
ي عملــت �ن

الوســائل الــ�ت

ن نظرتــه هــو القائمــة  اثيــة، وبــ�ي ن الرت المضامــ�ي

التجزيئيــة  غــري  التكامليــة  الشــمولية  عــل 

ــبوق. ــري مس ــى غ ــا منح اث، بوصفه ــرت لل

وجــود  إىل  ي 
المعــر�ن الواقــع  ويشــري 

ن شــاركوا عبــد الرحمــن بدايــات ظهــور  باحثــ�ي

اث؛ منهــا الدراســة  تلــك القــراءة التكامليــة للــرت

ــل  ي أوائ
ــور، �ن ــر عصف ة جاب ــري ي مس

ــرة �ن المبّك

، عــن »الصــورة  ي
ســبعينيات القــرن المــا�ن

والبالغــي«،  النقــدي  اث  الــرت ي 
�ن الفنيــة 

ي 
ي قــّدم فيهــا قــراءة للنقــد والبالغــة �ن

الــ�ت

اث كّلهــا؛ مثــل  ضــوء عالقتهــا بعلــوم الــرت

والتصــّوف،  الــكالم،  وعلــم  الفلســفة، 

كمــا  هــا،  وغري القــرآن،  وعلــوم   ، والتفســري

ــو  ــون، أو أب ــري، أو أرك ــاد الجاب ــن ارتي ــم يك ل

اثيــة  هــم، مجــال الدراســات الرت زيــد، وغري

؛ بــل رّكــزوا عــل بنيــة  ن مقصــوراً عــل المضامــ�ي

اث وأدواتــه الســتدللية  العقــل المنتجــة للــرت

ي 
اث �ن ي محاولــة لكتشــاف الــرت

واللغويــة، �ن

التاريخيــة والثقافيــة. ســياقاته 

ي فلسفة عبد 
اث �ف الحداثة وال�ت

الرحمن

ي 
ي منهجيــة عبــد الرحمــن �ن

إذا نظرنــا �ن

ن 
ّ ي تُمــري

شــكالية الــ�ت اث، بوصفهــا الإ قــراءة الــرت

العقــل »المتســائل« مــن العقــل »المذعــن«، 

والعقــل القــادر عــل إنتــاج المعرفــة مــن 

ف النص  »فّ� المظاهر التجزيئية بأنّها وليدة مضام�ي
ي 

ي الوسائل اللغوية والمنطقية ال�ت
، ولم ينظر �ف ي

ا�ش ال�ت
» ف بُلِّغت بها هذه المضام�ي



العقــل الــذي يُلــّون المعرفــة، أو يكّررهــا، 

ــة الرافضــة  ــا ل تنتمــي إىل العقلي فســنجد أنّه

بوجــه  والحداثــة  عــام،  بشــكل  للتجديــد 

تُؤمــن بكفــاءة وكفايــة  ي 
الــ�ت تلــك  خــاص، 

إىل  الداعيــة  العلميــة،  الســلفية  المرجعيــة 

العــدو،  الغــرب  مــع  المعرفيــة  القطيعــة 

الــذي يرونــه معرفيــاً وسياســياً وحــدة واِحــدة 

ي عقليتهــم، المشــبعة 
ل تتجــزأ، فيتطابــق �ن

، غــري أّن  ي بالســياسي
بفكــرة المؤامــرة، المعــر�ن

ن  كــري ي الرت
عبــد الرحمــن تأثّــر بالفكــر الســلفي �ن

عــل خصوصيــة العقــل المســلم، وخصوصية 

مــع  يتعامــل  فــال  يُنتجهــا،  ي 
الــ�ت المعرفــة 

ــام. ي الع
ــا�ن نس ــ�ن الإ ي بالمع

ــر�ن ــل المع العق

ــه  ــن قراءت ــد الرحم ــه عب ــس ط ــد أّس لق

عــل  الفكــري،  وعــه  مرش كســائر  اث،  للــرت

الأخــالق  تقــوم  منظــوره  فمــن  ثنائيــات؛ 

ن الهيئــات والأفعــال الروحيــة  عــل ثنائيــة بــ�ي

والظاهــر والباطــن، والحداثــة عــل ثنائيــة 

ي تطبيقاتهــا وروح متمثلــة 
ن واقــع متمثــل �ن بــ�ي

اث كذلــك يقــوم  ي قيمهــا ومبادئهــا، والــرت
�ن

ن ذاكــرة معرفيــة وروح أنتجــت  عــل ثنائيــة بــ�ي

ي عــل مقتضــاه 
تلــك المعرفــة، فإعــادة المــا�ن

ــا  ــن م ــاً، لك ــاً وتاريخي ــتحيل عقلي ــم تس القدي

اث  ؛ هــو ُروح الــرت ي
يمكــن أن يُعــاد مــن المــا�ن

نســانية  ي اســتلهام القيم الإ
ســالمي متمثلــة �ن الإ

ي تخــدم 
عيــة القطعيــة الــ�ت والأحــكام الرش

ي ل يمكــن نهائيــاً أن تمــوت مــع 
نســانية، الــ�ت الإ

ي 
ي الذاكــرة الــ�ت

اث يبقــى �ن مــرور الزمــن، فالــرت

فيهــا الميــت والحــّي، فهنــاك قيــم داخــل 

اث لــم يعــد مــن الممكــن اليــوم الدخــول  الــرت

بواســطتها إىل الحداثــة.

عالقــة  خلــق  ي 
�ن الفيلســوف  نجــح 

إىل  اث والحداثــة، داعيــاً  ن الــرت تفاعليــة بــ�ي

ي مجموعــة 
ي تكمــن �ن

الأخــذ بــروح الحداثــة الــ�ت

ي علينــا أن نبحــث عنهــا، 
القيــم والمبــادئ الــ�ت

ــه  ــذي ينقل ــا ال ــام واقعه ــف أم دون أن نتوق

ــون، وإن  ــم تقليدي ــاً، فه ــالً حرفي ــض نق البع

اّدعــوا الحداثــة، ول أن نرفضهــا ونراهــا كفــراً؛ 

ــاً  اً مبدع ــارصن ــان ح نس ــون الإ ــة أن يك فالحداث

ه، فنســتعيد مــن  ي زمــان غــري
ي عــرصه ل �ن

�ن

ي الأخــذ مــن 
بداعيــة �ن أســالفنا قدرتهــم الإ

. ن ــ�ي ــون حداثي ــ�ت نك ن ح ــ�ي ــان والالت اليون

ووضــع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن لروح 

ي ثالثــة مبــادئ، الأول: أل تقبــل 
الحداثــة �ن

ــا  ــد رأى هن ك، وق ــري ــل تفك ــد ع ــة أح بوصاي

ف عىل  ك�ي ي ال�ت
»تأثّر طه عد الرحمن بالفكر السلفي �ف

ي 
خصوصية العقل المسلم، وخصوصية المعرفة ال�ت

يُنتجها«



أنّــه ليــس حداثيــاً فحســب؛ بــل تراثيــاً، يتفــق 

ســالمي »ل رشــد  مــع التصــور التــداوىلي الإ

ــر  ــو: الفك ي فه
ــا�ن ــدأ الث ــا المب ــد«، أم ــع تقلي م

اض  النقــدي؛ أن تكــون لــك القــدرة عــل العــرت

ك، وعل الأشــياء مــن حولك،  عــل ذاتــك وغــري

ــامل  ــو ش ــل ه ــدوداً؛ ب ــس مح اض لي ــرت فالع

واســع. والمبــدأ الثالــث: الشــمول؛ فالحداثــة 

ــا، ول  ــالت كله ــات والمج ي المجتمع
ــرش �ن تنت

ي مجتمــع مخصــوص، ول 
يمكــن حرصهــا �ن

ن الحداثــة  مجــال مخصــوص، فــال قطيعــة بــ�ي

ي ينبغــي 
والديــن أو الأخــالق؛ فهــي الــروح الــ�ت

ي تحقيــق 
أن نأخــذ بهــا اليــوم، ونتوّســل بهــا �ن

ــا مــن الأمــم. ن ــا، كغري نهضتن

ــد  ــرى عب ــوم، كمــا ي ي حاجــة الي
نحــن �ن

ســالمي  اث الإ الرحمــن، إذا أردنــا أن نصــل الــرت

ــن  ــتفادة م ــارصة، إىل الس ــة أو بالمع بالحداث

ي 
ة الــ�ت ن الصفــات خاصــة، والمبــادئ الممــري

اث؛ وهــو مــا أســماه »مبــدأ  يقــوم عليهــا الــرت

ــالمي  س اث الإ ــرت ــه أّن ال ــد ب ــداول«، ويقص الت

ســالمية، كانــت دائمــاً تســتوعب  أو الحضــارة الإ

إليهــا اســتيعاباً  المنقــول  أو  الوافــد عليهــا 

ــة  ــم اللغوي ــة والقي ــم المعرفي ــه للقي يُخضع

ي  اث العر�ب والقيــم العقديــة الخاصة بــه، فالــرت

ة عــل تحويــل المنقــول مــن  ن لديــه قــدرة متمــري

ــات  ــة أخــرى إىل مضمــون يوافــق مقتضي ثقاف

ــون  ــا مضم ــا ورد علين ــالم، فكّلم س ــم الإ وقي

ّ أو عــرصي، أو مفهــوم، أو حكــم،  ي
حــدا�ش

ــات  ــذه المقتضي ــه له ــا أن نخضع ن علين
ّ ــ�ي تع

ســالمي  اث الإ ي اختــص بهــا الــرت
التداوليــة الــ�ت

ــة. ــة ومعرفي ــة ولغوي ــم عقدي مــن قي

قراءة تحتمل التناقضات

ي قراءة 
ول تخلــو منهجيــة عبــد الرحمــن �ن

اث مــن جوانــب نتفــق معهــا ونُؤّســس  الــرت

عليهــا، وجوانــب أخــرى نختلــف معهــا ونُعيــد 

ي 
التفكــري فيهــا؛ فمــن إشــكاليات منهجّيتــه �ن

اث: التعــاىلي بــه عــن النقــد، بزعــم  قــراءة الــرت

ــه،  ــت مضمون ي أنتج
ــ�ت ــة الأدوات ال خصوصي

اث لأدوات  ن الــرت فــال يســتقيم إخضاع مضامــ�ي

ــاد  ي اعتم
ــه �ن ــه، ورأي ــري بيئت ي غ

ــا �ن ــّم إنتاجه ت

ي عــل آليــة نقــد النصــوص، ل 
العقــل الحــدا�ش

ي 
يعــدو عن كونــه تقليــداً للدراســات الغربية، �ن

محاولتهــا رّد النصــوص إىل ســياقاتها التاريخيــة 

المنتجــة لهــا، فهــو يعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بأنّه 

اث، ويُنقــد بحســب  ــّد مــن أن يقــّوم الــرت ل ب

ي إنتاجــه، حــ�ت 
ي اســتخدمت �ن

الأدوات الــ�ت

ــذه الأدوات  ــط ه ائ ــتو�ن رسش ــل اس ــرف؛ ه يُع

أم لــم يســتوفها؟ وأنّــه ل يجــوز العتمــاد 

عــل أدوات أخــرى لــم تُنتــج مضمونــه إل 

عــل ســبيل المقارنــة ل عــل ســبيل التحقيــق، 

اث،  ن للــرت ي جــدوى قــراءات الحداثيــ�ي
فشــّكك �ن

ووصفهــا بمحــاولت تنقيــة، أو اســتصالح، أو 

اث، باعتبــار أّن قســماً قليــالً منــه  عقلنــة، للــرت

ي رأيــه، مــع روح العــرص؛ 
فقــط ينســجم، �ن

اث قــراءات مقلــدة،  ن للــرت فقــراءات الحداثيــ�ي

ــل  ــا تنق ء؛ لأنّه ي
ــة سش ــن الحداث ــا م ــس له ولي



وحضارتــه  الغــرب  تخــّص  وأدوات  وســائل 

وتاريخــه، وإن كان عبــد الرحمــن يتفــق معهــم 

اث، لكّنــه  ي حاجتنــا إىل تجديــد قــراءة الــرت
�ن

ي مــن عندنا 
تجديــد ينبغــي أن نبــدع فيــه، فنــأ�ت

بــأدوات وآليــات يحّددهــا تاريخنــا وتراثنــا؛ أي 

مجالنــا التــداوىلي الخــاّص بنــا، فيتناقــض عبــد 

بداع،  ن يتحــدث عــن الإ الرحمــن مع نفســه حــ�ي

اث  ــرت ــن ال ــتولد م ــأن يس ــدع ب ــزم المب ــّم يُل ث

اث، ويجعــل  ي تحديــث هــذا الــرت
وســائله �ن

ــث  ــب وحي ــا يج ــدة بم ــة مقي ــراءة الحداثي الق

يجــب.

ــإّن  ــن؛ ف ــد الرحم ــه عب ــور ط ــن منظ وم

الــدرس اللغــوي الحديــث، مثــالً، ليــس نتــاج 

ي عــام، يصلــح لدراســة النصــوص 
فكــر إنســا�ن

وخطابــات  بنصــوص  فيســتعلي  العربيــة، 

النظريــات  لتلــك  الخضــوع  عــن  اث  الــرت

ــرى أّن أدوات ووســائل  ــة، وي ــة الحديث اللغوي

ــل والفهــم،  ي التحلي
القدامــى هــي الأجــدى �ن

ــا. اثيته ــوى لرت ء س ي
ــ�ش ــس ل لي

ومــن ناحيــة ثانيــة؛ تتمحــور مركزيــة 

ي كونــه 
وع طــه عبــد الرحمــن، �ن ي مــرش

اث �ن الــرت

بــداع،  وســيلة لتثبيــت الهويــة، وأداة لدعــم الإ

نســان بطبعــه كائــن  بــأّن الإ ويُعلــل ذلــك 

متصــل، واتصالــه يكــون بالزمــان والمــكان، 

ي بالحــارصن 
وهــذا مــا يجعلــه يربــط المــا�ن

إنســان،  لــكّل  بــّد  فــال  معــاً؛  والمســتقبل 

ــداد  ــه امت ــون ل ــن أن يك ــه، م ــا كان حال كيفم

ــده  ؛ فعن ي
ــيأ�ت ــا س ــداد فيم ــبق، وامت ــا س فيم

يقيــة أو روحيــة إىل أن تكــون  ن حاجــة ميتافري

ذاتــه موصولــة، ووجــوب هــذه »الموصوليــة« 

اث،  هــو الــذي يدفعــه إىل الهتمــام بالــرت

مقّومــات  مــن  مقــّوم  ي 
بالمــا�ن فالتصــال 



ي تمــّده بالهويــة، فهــذا 
نســانية الــ�ت الــذات الإ

ــذي  ي ال
ــا�ن ــد الثق ــرد البع ــّدم للف ــال يق التص

ه، مــن منظور  ن
ّ يجعلــه يحــّدد ذاتــه، مــدركاً تمــري

ــانية. نس ــراد الإ ي أف
ــا�ت ــن ب ــن، ع ــد الرحم عب

ــن؛ أّن  ــد الرحم ــع عب ــه م ــق ب ــا نتف ومم

ورتــه ولــم يعــد  ، وإن انقطعــت صري ي
المــا�ن

ــا،  ــزال يتحــّرك مــن خاللن ــه مــا ي فاعــالً، إل أنّ

ــع  ــلباً- م ــاً أو س ــه -إيجاب ــه، وتفاعل ــا ب ي وعين
�ن

اف المســتقبل،  ســعينا لبنــاء الحــارصن واســترش

ــو  ــل نح ــارصن ع ي الح
ــر �ن اث ل يُؤث ــرت ــّن ال لك

أحــادي التجــاه فحســب؛ بــل الحــارصن أيضــاً 

اث بالقــدر نفســه؛ لأنــه ليــس كياناً  ي الــرت
يُؤثـّـر �ن

اث؛  ــرت ــز ذاك ال ــن مرك ــل نح ــا، ب ــالً عّن منفص

ي عقولنــا؛ 
نعيــد تشــكيله وفــق الحــارصن منــه �ن

اث بتعــدد العقــول  لــذا تتعــّدد صــور الــرت

اث  للــرت قــراءة  فــكل  اث،  للــرت المســتدعية 

ه مــن  ي إعــادة تفســري
ــة �ن ليســت ســوى محاول

ــن  ــراءة م ــك الق ــدأ تل ، ول تب ــارصن ــالل الح خ

ي 
ــ�ت ــارصن ال ــئلة الح ــرح أس ــن ط ــل م ــراغ؛ ب ف

اث؛  تبحــث لهــا عــن إجابــات داخــل بنيــة الــرت

الرصيحــة  المعلنــة  الأســئلة  حالــة  ففــي 

الواضحــة تكــون آليــة إنتــاج المعرفــة مــن 

اث واضحــة، وتكــون القــراءة  قــادرة عــل  الــرت

ي حالــة الســؤال 
اث، و�ن إنتــاج وعــي علمــي بالــرت

المضمــر تكــون آليات القــراءة مضمــرة، وتكون 

ة لموقف  ن اث مزيّفــة للوعــي متحــري القــراءة للــرت

أيديولوجــي وإن تظاهــرت بالموضوعيــة.

اث والهوية ال�ت

ــد الرحمــن  رسعــان مــا تتحــول فكــرة عب

ــن  ــزء م ــه ج ــل أنّ اث ع ــرت ــع ال ــل م ي التعام
�ن

ســالمي،  ي التداول الإ
الهويـّـة، إىل الهويــة كّلهــا �ن

ي بُعــد 
نســان �ن ومثــل هــذا الختصــار لهويــة الإ

إشــكالية  فهــو  »الديــن«؛  كان  وإن  واحــد، 

ة؛ لأن تلــك الخصوصيــة الُمغلقــة تجعــل  كبــري

ــم  ــن، ويزع ي الدي
ــة �ن ــرص المعرف ــان يح نس الإ

المشــكلة؛  تلــك  تجليــات  ومــن  امتالكهــا، 

ســالم، وتنســب  وجــود جماعــات تحتكــر الإ

نفســها وحدهــا إليــه، والأدهــى أنّهــا ل تحتكــر 

ي فحســب؛ بــل المعــ�ن 
جانــب المعــ�ن الديــ�ن

، إضافــة إىل  ي والســياسي
الجتماعــي والثقــا�ن

ي الأخالقيــة والروحيــة، ونصّبــت كّل 
المعــا�ن

ــذي  ــا ال ــة لفهمه جماعــة نفســها ســلطة حامي

ــاً. ــه دين جعلت

ي نقطة 
ومــن جانــب آخــر؛ يصبــح المــا�ن

ي 
المــا�ن ي 

�ن فالســتغراق  اســتقرار وجمــود، 

إحــدى الأمــراض الفكريــة المزمنــة للعقــل 

ي 
نســا�ن ــع مســار التطــور الإ ــال يّتب المســلم، ف

ــة  ــد نقط ــف عن ــل يق ــام؛ ب ــي إىل الأم التقدم

ي يُريــد الرتــداد بالزمــن إليهــا؛ 
مــن المــا�ن

 ، ي
ــا�ن ــه إىل الم ــارصن بإعادت ــري الح ــة تطه بغي

ويضيــع الأفــق المســتقبلي بالرتــداد إىل حلــم 

ي 
، فنســعى إىل المســتقبل، ليــس �ن ي

المــا�ن

ي نقطــة زمنيــة ماضيــة، 
نقطــة زمــٍن آتيــٍة؛ بــل �ن

ــة  ــّول الحداث ــد، وتتح ــداع بالتقلي ب ــل الإ ويُقت



إىل عمليــات طــالء مســتمرة لتقديــم المــوروث 

. ي
ــدا�ش ــورة الح ي ص

ي �ن
ا�ش ــرت ال

ن أيدينــا  اث الــذي بــ�ي اً؛ إذا كان الــرت أخــري

ي 
ــ�ت ــن خــالل اللغــة ال ــات، م ي مصنف

تشــّكل �ن

ــة إىل  ــة وموّجه ــة ثقافي ــرة اجتماعي ــي ظاه ه

متلــٍق اجتماعــي تاريخــي، فلمــاذا ل نقــرأه مــن 

ــان  نس ــا الإ ــى إليه ي انته
ــ�ت ــج ال ــالل المناه خ

ــاذا  ــة؟ لم ــل النصــوص اللغوي ي تحلي
ــاً �ن حديث

ــاذا  ــتثناء؟ لم ــا كاس ــا ولغتن ــع تراثن ــل م نتعام

ي الفهــم والقــراءة 
ل نفتــح البــاب لالختــالف �ن

ــل  ؟ فالجهــل ل يحــارب بالجهــل؛ ب والتفســري

ي تهــدف إىل إطــالق 
بالمعرفــة العلميــة الــ�ت

حيويــة البحــث والتفكــري وإعــالء شــأن العلــم 

ــات  ــض الدراس ــوع بع ــة، إّن وق ــذه الأم ي ه
�ن

ل  النتائــج،  مســتوى  عــل  التعّســف  ي 
�ن

ي رفــض المناهــج العلميــة المتبعــة 
يقتــ�ن

الرفــض  الدراســات، وإنّمــا حــرص  تلــك  ي 
�ن

ي 
�ن المتعســفة  أو  الخاطئــة  التطبيقــات  ي 

�ن

ــُع  ــّل جمي ــة، وتظ ــتخدام الأدوات المعرفي اس

اث نصوصــاً لغويــة موصولــة  نصــوص الــرت

ي تشــّكلت 
بالســياقات الجتماعيــة والثقافيــة ال�ت

فيهــا، ل تكتفــي القــراءة العلميــة الدقيقــة 

ي 
ي ســياقها التاريخــي الثقا�ن

باكتشــاف دللتهــا �ن

ورة الوصول  الفكــري؛ بــل تتعــّدى ذلــك إىل رصن

ي 
�ن ي 

ا�ش الــرت للنــص  المعــارص  »المغــزى«  إىل 

ــوف  ــة خ ي حال
ــا �ن ، وإذا كن ي

ــر�ن ــال مع أّي مج

مــن ضيــاع الهويــة والقلــق مــن حالــة التبعيــة 

الثقافيــة الكاملــة لالآخــر؛ فــإّن الوعــي العلمــي 

ــل  ــه، والعوام ــة تكّون اث، وكيفي ــرت ــة ال بحقيق

ي حركتــه وتطــّوره حــ�ت وصــل 
ي ســاهمت �ن

الــ�ت

ــّدي  ــود والتص ــل  الصم ــاعدنا ع ــا، سُيس إلين

ي 
والمقاومــة؛ بــل والتجــاوز والتأســيس والمــ�ن

. ي
ــر�ن ــاء المع ي البن

�ن



سالمية  كيف زيّفت الجماعات الإ
اث؟ وعينا بال�ت

ن تــراث أّي أّمــة  ل يُمكــن الفصــل بــ�ي

ي حــارصن فينــا ومــن خاللنــا، 
وواقعهــا؛ فالمــا�ن

ي طريقــة 
شــكالية �ن ــا، غــري أّن الإ ــا أم أبْين رضين

اث، ومــا يصحبهــا مــن محــاولت  اســتدعاء الــرت

تفكيــك الحــارصن وإعــادة بنائــه مــن جديــد وفق 

ــن  ، تكم ي
ــا�ن ــن الم ــة ع ــة متخيل ــورة مثالي ص

ــا مــن  ــت إىل ثقافتن ي تّرب
ــ�ت ــك الأفــكار ال ي تل

�ن

ســالم الصحيــح  خطــاب »جماعــات التمايــز بالإ

ي قّدمــت الآخــر عــل أنـّـه 
«، الــ�ت ن عــن المســلم�ي

الّضــال، المغضــوب عليــه، عــدو هللا ورســوله، 

ن إنــزال الخــزي بــه  الواجــب عــل المســلم�ي

ة  لــوا ســري ن ، فاخرت ن حــ�ت تُشــفى صــدور المؤمنــ�ي

ي صــورة 
، صــل هللا عليــه وســلم، �ن ي النــ�ب

ي 
ــزوة ليدخــل �ن ــن غ ــذي يخــرج م الُمحــارب ال

ــم  ــة لأفكاره وعي ــح مرش ن من ــ�ي ــرى، محاول أخ

الجتماعيــة  الأدوار  ن  متجاهلــ�ي الصداميــة، 

ي صــل هللا عليــه وســلم،  ي قــام بهــا النــ�ب
الــ�ت

ي نــرش قيــم التســامح 
وكان لهــا أثــر كبــري �ن

والعــدل والحريــة، وأّن المواجهــات العســكرية 

ي خاضهــا، صــل هللا عليــه وســلم، ُفرضــت 
الــ�ت

ن  عليــه فرضــاً، مــن قــوٍم رفضــوا حــّق المســلم�ي

ــم. ــَعوا إىل إبادته ــالف، وَس ي الخت
�ن



ي 
اث، �ن ومــن الســتدعاء الخاطــئ للــرت

ســالم الصحيــح  خطــاب »جماعــات التمايــز بالإ

ســالم كحركــة  «؛ تقديــم الإ ن عــن المســلم�ي

عســكرية ودعــوة اســتئصالية، حيــث يرتهــن 

ي 
انتشــاره باســتئصال الآخــر واســتعادة الأرا�ن

ي مثــل  ّ
ي حكمهــا المســلمون زمنــاً، فتبــ�ن

الــ�ت

ي ل ينتهــي؛ 
ي رصاع ديــ�ن

هــذه الفكــرة يُدخلنــا �ن

المنطــق  هــذا  وفــق   ، ن للمســلم�ي كان  فــإن 

ي إســبانيا تبعــاً لتدين 
المغلــوط، حــّق تاريخــي �ن

ــن،  ــن الزم ــة م ي حقب
ــالم �ن س ــن الإ ــا بدي أهله

ــة حــّق تاريخــّي  ــة البوذي ــاع الديان ســيكون لأتب

ن مــن حيــث  ي إندونيســيا، أكــرب دول المســلم�ي
�ن

ِتعــداد الســكان، اســتناداً إىل أّن البوذيــة ديانتها 

ــالم. س ــل الإ ــابقة ع الس

ــاد الجماعــات عــل الوعــاظ  ــج اعتم وأنت

ــاً زائفــاً بــه، فبــدلً مــن  ي قــراءة التاريــخ، وعي
�ن

ن  اث المؤرخــ�ي ن الناقــد لــرت أن ينظــروا بعــ�ي

، ســاروا عــل خطاهــم متخذيــن  ن المســلم�ي

رسائيليــات  القديــم والإ العهــد  مــن أســفار 

وبدايــة  التكويــن  لحكايــة  أصيــالً  مصــدراً 

الخليقــة، منــذ آدم، عليــه الســالم، وحــ�ت 

مــن  تخللهــا  ومــا  للميــالد،  الأوىل  القــرون 

، بهــدف  ن ن والآثمــ�ي قصــص الأنبيــاء والصالحــ�ي

ن بالفضــول لمعرفــة تفاصيل  الوعــظ، مدفوعــ�ي

بابــاً  ففتحــوا  الكريــم،  القــرآن  أجملــه  مــا 

لالأســطورة والُخرافــة لــم يُغلــق حــ�ت اليــوم، 

ن التاريــخ الــذي يُقّدمــه وّعاظ  ة بــ�ي فالهــّوة كبــري

ــون  ــه الباحث ــذي يكتب ــخ ال ــات، والتاري الجماع

والعلمــاء.

وإذا كان المؤرخــون القدامــى معذورين، 

ي عرصهــم لــم تعــرف 
بــأّن لغــة العلــم �ن

ــات  ــن المعطي ــا م ه ــق وغري ــات والوثائ الحفري

العلميــة، فــال عــذر لُوّعــاظ الجماعــات اليــوم، 

الشــعوب  حضــارات  آثــار  أغفلــوا  عندمــا 

ن  ــومري�ي ن وس ــ�ي ن وبابلي ــ�ي ــن فينيقي ــة؛ م القديم

الوقائــع  مــن  بالكثــري  الناطقــة   ، ن ومرصيــ�ي

ي تناقــض الروايــة التوراتيــة 
والأحــداث، الــ�ت

اث  ديــد مــا نقلــه الــرت ن برت للتاريــخ، مكتفــ�ي

ــص،  ــم دون تمحي ــد القدي ــات العه ــن رواي م

فالتســليم بمكانــة العهــد القديــم الدينيــة 

تاريخيــة  وثيقــة  منــه  تجعــل  ل  والأدبيــة، 

ي إصــدار أحــكام علميــة.
يُعتمــد عليهــا �ن

الخلــط  عــن  الجماعــات  تتوقــف  ول 

ســالم »الوحــي«، الــذي بــدأ  ن تاريــخ الإ بــ�ي

ن  ــ�ي ــالم، ب ــه الس ــل، علي ي ــة جرب ــى بحرك وانته

ي خطاب جماعات 
اث �ف »من االستدعاء الخاطئ لل�ت

سالم  ف تقديم االإ سالم الصحيح عن المسلم�ي التمايز باالإ
كحركة عسكرية ودعوة استئصالية«



الــذي  ن  المســلم�ي وتاريــخ  والأرض،  الســماء 

ــري  ــة غ ــة تاريخي ي ــارب برش ــداث وتج ــو أح ه

ســالم  مقّدســة، فإطــالق الجماعــات تاريــخ الإ

مثاليــة  أكســبه   ، ن المســلم�ي تاريــخ  عــل 

وقداســة زائفــة، تســتعلي بــه عــل الــدرس 

ي 
الــ�ت والمالبســات  والســياقات  النقــدي، 

ي الوقــت الــذي اســتعلت 
صنعــت أحداثــه، و�ن

ســالم الصحيــح عــن  »جماعــات التمايــز بالإ

 ، ن اثنــا عــن الّنقــد، نجــد تراثيــ�ي « برت ن المســلم�ي

ــة  ــّن حمل ــذي ش ــدون، ال ــن خل ــال اب ــن أمث م

ــات  ــن حكاي اث م ّ ــرت ــف ال ــا اكتن ــل م ــة ع قوي

وأخبــار وأنســاب يُنكرهــا العقــل، فيقــول؛ »إل 

ــّث  ــل الغ ــتمل ع ــم تش ــم ومنقولته أّن كتبه

ي 
ن والمقبــول والمــردود، والســبب �ن والســم�ي

ــاب ول  ــل كت ــوا أه ــم يكون ــرب ل ــك أّن الع ذل

ــة،  ــداوة والأمي ــم الب ــت عليه ــا غلب ــم وإنم عل

ء ممــا تتشــوق إليه  ي
وإذا تشــوقوا إىل معرفــة سش

ــدء  ــات وب ي أســباب المكون
ــة �ن ي النفــوس البرش

ــن  ــا يســألون ع ــة وأرسار الوجــود، فإنم الخليق

ــم،  ــتفيدونها منه ــم ويس ــاب قبله ــل الكت أه

ــع  ــن تب ــود، وم ــن اليه ــوراة م ــل الت ــم أه وه

ــن  ــوراة الذي دينهــم مــن النصــارى، وأهــل الت

مثلهــم  باديــة  يومئــذ،  العــرب  ن  بــ�ي كانــوا 

ــة  ــه العام ــا تعرف ــك إل م ــن ذل ــون م ول يعرف

مــن أهــل الكتــاب، ومعظمهــم مــن ِحْمــري 

ــا أســلموا  ــة، فلم ــن اليهودي ــن أخــذوا بدي الذي

ــه  ــق ل ــا ل تعل ــا كان عندهــم مم ــوا عــل م بق

ي يحتاطــون لهــا مثــل 
عيــة، الــ�ت بالأحــكام الرش

أخبــار بــدء الخليقــة، ومــا يرجــع إىل الحدثــان 

والمالحــم وأمثــال ذلــك. وهــؤلء؛ مثــل كعــب 

الأحبــار، ووهــب بــن منبــه، وعبــد هللا بــن 

ســالم، وأمثالهــم، فامتــالأت التفاســري مــن 

ي أمثــال هــذه الأغــراض، 
المنقــولت عندهــم �ن

ــا يرجــع  ــة عليهــم، وليســت مم ــار موقوف أخب

ي يجــب 
ي الصحــة الــ�ت

إىل الأحــكام، فتتحــرى �ن

ي مثــل 
بهــا العمــل. وتســاهل المفــرون �ن

ذلــك ومــالأوا كتــب التفســري بهــذه المنقــولت 

ــن  ــوراة الذي ــل الت ــن أه ــا ع ــا قلن ــا، كم وأصله

يســكنون الباديــة، ل تحقيــق عندهــم بمعرفــة 

مــا ينقلونــه مــن ذلــك، إل أنّهــم بعــد صيتهــم 

مــن  عليــه  كانــوا  لمــا  أقدارهــم  وعظمــة 

ي الديــن والملــة فتلقيــت بالقبــول 
المقدمــات �ن

يومئــذ« )١(.

اث  ــرت ــا بال ــات وعين ــت الجماع ــد زيّف لق

ي ثقافتنــا أننــا أمــام تُــراٍث 
عندمــا رســّخت �ن

أوجــه  عمــٍد  عــن  فأخفــوا  واحــد،  بَوْجــه 

التــّف  وقــد   ، ن المســلم�ي اث  لــرت متعــددة 

»ال ُعذر لُوّعاظ الجماعات اليوم بأن يغفلوا آثار 
ف  ف وبابلي�ي حضارات الشعوب القديمة من فينيقي�ي

» ف ف وم�ي�ي وسومري�ي



ي 
القدامــى حــول ثوابــت العقيــدة متمثلــة �ن

يمــان بــاهلل ومالئكتــه ورســله واليــوم الآخــر  الإ

ي 
ســالم متمثلــة �ن ّه، وأركان الإ ه ورسش والقــدر خــري

ــزكاة وصــوم رمضــان  ــاء ال إقامــة الصــالة وإيت

وحــّج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيال، إل أّن 

ي الفهــم 
ــالف �ن ــن الخت ــم م ــم يمنْعه ــك ل ذل

اُث تبعــاً لتنــوع  ّ َع الــرت ح والتأويــل، فتنــوَّ والــرش

فاختلفــوا  الأوائــل،  ن  المســلم�ي اجتهــادات 

ن مــن يجعلــه  يمــان، بــ�ي حــول فهــم طبيعــة الإ

يجعلــه  ومــن  القلــب  إيمــان  عــل  قــارصاً 

ن  متضمنــاً للعمــل، وتنّوعــت تصّوراتهــم بــ�ي

لهيــة  ن الــذات الإ مــن يــرى وجــوب الفصــل بــ�ي

ن مــن يُوّحــد بينهمــا، فلــم يكن  والصفــات، وبــ�ي

ــّدده،  ــقف يح اث س ــرت ي ال
ــاد �ن ــال الجته لمج

وتأويــالت  ات  تفســري اث  الــرت قــّدم  حيــث 

ن متــأّوٍل ينطلــق  متعــددة للقــرآن الكريــم، بــ�ي

مــن قواعــد اللغــة والبالغــة لفهــم القــرآن 

ي غــري 
ن متمســٍك بالمعــ�ن الحــر�ن الكريــم، وبــ�ي

ــاٍن. ــن مع ــا وراءه م ــٍر لم ُمنك

ول تتوقــف الجماعــات عــن التصنيــف 

ــم  ــي؛ فه ي ل تنته
ــ�ت ــات ال ــتمر، والُثنائي المس

 ّ ي
حــدا�ش معهــم  المختلــف  اث،  ّ الــرت حمــاة 

ســالم  متآمــر عليهــم، مأجــور مــن الغــرب، والإ

ــح  هــم المنحــرف عــن صحي ي جانبهــم، وغري
�ن

يُعــرف  الحــّق  أّن  دومــاً  يُــرددون  الديــن، 

بتضحيــات أصحابــه، وليــس باختبــار أفكارهم، 

ي تطويــر عالــم الأشــياء، 
حيــث يــرون الّتقــدم �ن

ورة  ويســكتون عــن تطويــر عالــم الأفــكار، ورصن

ــكار. ــج لالأف ــان الُمنت نس داد الإ ــرت اس

ــن  ــدأ م ــة، يب ــة حقيقي ــداث نهض إّن إح

بمــا  نســانية،  الإ الدراســات  مناهــج  تطويــر 

، ل الدراســات  ي
فيهــا دراســات الفكــر الديــ�ن

ــو  ــق الّنم ــق تحقي ــب، فطري ــة فحس الطبيعي

الحضــاري ليــس العمــران فقــط، بــل بنــاء 

نســان الــذي  ي اســتعادة الإ
نســان، ول أمــل �ن الإ

، ونحــن نديــن بفكــرة أّن كّل خــري  ي الحــارصن
يبــ�ن

ي 
، وأّن العصــور الذهبيــة �ن ي الدنيــا انقــ�ن

�ن

ي إىل 
ــ�ن ــا أن نم ــت، وإذا أردن ــد فات ء ق ي

كّل سش

المســتقبل ونعــود إىل التاريــخ، فنحــن بحاجــة 

الثقافيــة  الحــارصن  بمنجــزات  الوثــوق  إىل 

ــا. ــا ونطّوره ــق منه ــة، لننطل ــة والفني والعلمي

»التسليم بمكانة العهد القديم الدينية واالأدبية ال 
ي إصدار أحكام 

تجعل منه وثيقة تاريخية يُعتمد عليها �ف
علمية«



ن ترجمة  نزع أوهام القداسة: ما ب�ي
القرآن الكريم وارتداء البدلة

»تعــّد الفكــرة حينــاً مــا كافــرة تُحــرّم 

وتُحــارب ، ثــم تُصبــح مــع الزمــن مذهبــاً؛ بــل 

عقيــدة وإصالحــاً تخطــو بــه الحيــاة خطــوة إىل 

الأمــام ، إنّهــا ســّنة الحيــاة المطــردة المتكــّررة 

ي حيــاة 
ي عامــة ،  و�ن

نســا�ن ي حيــاة الفكــر الإ
�ن

ــة «.)١( ــة خاص ي بصف
ــ�ن ــر الدي الفك

العربيــة  ثقافتنــا  تاريــخ  ي 
�ن ة  كثــري



يــن، هكــذا تحّولــْت  منتصــف القــرن العرش

ة التكــرار والشــيوع  جمــة بكــرش فكــرة تحريــم الرت

ــا  ــب حمايته ــة يج ــدة مقّدس ــذاك إىل عقي حين

أعــاد  عندمــا  ١٩٣٢م،  ١٣٥١هـــ/  ســنة  حــ�ت 

الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي )١٢٩٨ - 

١٣٦٤هـــ / ١٨٨١ - ١٩٤٥م( تلــك المســّلمة إىل 

دائــرة التفكــري مــرة أخــرى، فأثــار جــدلً حــول 

القضيــة بمقــاٍل تحــّدث فيــه عــن إمكانيــة 

ترجمــة القــرآن الكريــم وجــواز الصــالة بغــري 

ــة منهــا  ــة، مســتنداً إىل اجتهــادات تراثي العربي

ــة. ي حنيف ــاب أ�ب ــوال أصح أق

لــم يكتــف الشــيخ بذلــك، بــل دعــا 

القــرآن  ي 
معــا�ن جمــة  لرت لجنــة  تشــكيل  إىل 

يــة، وهــذا مــا  ن نجلري الكريــم إىل اللغــة الإ

أثــار حفيظــة التيــارات الجامــدة المناوئــة 

لإصالحــات الرجــل، فاتّهمــوا الشــيخ المراغــي 

بأنّــه يســعى إىل تحريــف القــرآن الكريــم، 

مشــيخة  مــن  الســتقالة  إىل  دفعــه  ممــا 

الجامــع الأزهــر، ليخلفــه الشــيخ الظواهــري 

الــذي عّقــب عــل دعــوة المراغــي بقولــه: »إن 

ن دعــا إىل ترجمــة  تــه حــ�ي هللا قــد أعمــى بصري

ــن  ــه م ــّدر إقالت ــم.. وإن هللا ق ــرآن الكري الق

ــن  ــم م ــرآن الكري المشــيخة حــ�ت يحفــظ الق

ــة«. جم ــأ الرت خط

ين كانت ترجمة القرآن  ّ أربعينيات القرن الع�ش »ح�ت
افها« ي ال يجوز اق�ت

الكريم من المحرمات ال�ت

ــول  ــا عق ي أنتجته
ــ�ت ــكار ال ــي الأف ــالمية ه س الإ

التكــرار  بفضــل  تحّولــت  ولكّنهــا  يــة،  برش

ــا،  ــاس به ــن المس ــد ل يُمك ــد إىل عقائ دي والرت

ــه،  ــا من بن ــا اقرت ــه عندم ــا انكشــف زيف ــا م منه

ي تعريــة تاريخّيتــه وتقديــم 
ومنهــا مــا فشــلنا �ن

قــراءة حضاريــة لــه، فعــادت الكثــري مــن 

ســالمي إىل منطقــة الظــّل  مســائل الفكــر الإ

بعيــداً عــن المراجعــة المعرفيــة.

يــن  العرش القــرن  أربعينيــات   ّ فحــ�ت

كانــت ترجمــة القــرآن الكريــم إىل غــري العربيــة 

افهــا؛ لأنّهــا  ي ل يجــوز اقرت
مــن المحرمــات الــ�ت

ــاً  ــح باب ــا تفت ــن حينه ــال الدي ــور رج ــن منظ م

ن  ــلم�ي ــام المس ــّر إحج ــذا يُف ــف، وه للتحري

ن ترجمــات  عــن ترجمــة القــرآن الكريــم، متهمــ�ي

ــن  ــل م ــلة للني ــاولت فاش ــا مح ــم بأنّه ه غري

ســالم الــذي تكّفــل هللا بحفظــه،  كتــاب الإ

أراد  مــن  عــل  فأوجــب  بعضهــم  وبالــغ 

ســالم أن يتعّلــم العربيــة، وأن  ي الإ
الدخــول �ن

ــه. ك لغت ــرت ي

ن  ففــي الوقــت الــذي بــدأ غــري المســلم�ي

ي القــرآن الكريــم إىل الالتينيــة 
ترجمــة معــا�ن

ــر  ــالدي تأخ ــرش المي ــادي ع ــرن الح ــل الق أوائ

ي الدخــول إىل هــذا الميــدان حــ�ت 
المســلمون �ن



يبــاِل  لــم  المراغــي  الشــيخ  أّن  غــري 

الديــن،  رجــال  مــن  الجامديــن  باتهامــات 

ــد  ــة والتأكي جم ــرة الرت ــل لفك ي التأصي
ــع �ن وتوّس

ورتهــا، فعــاد مــرة أخــرى إىل الموضوع  عــل رصن

ي وجــوب ترجمــة 
بُعنــوان »بحــث �ن بكتــاب 

ــن  ــذي صــدر ع ــا« ال ــم وأحكامه ــرآن الكري الق

ي 
الثــا�ن كانــون  أول  ي 

�ن الجديــد  الكتــاب  دار 

)ينايــر( ١٩٣٦، وأوضــح فيــه أّن القــرآن الكريــم 

ــه الصــالة  ــد، علي ّل عــل محم ن ــرن كالم هللا الم

عجاز،  ، للتبليــغ والإ ي والســالم، باللســان العــر�ب

ــة مقصــودة  ؛ جه ن ــ�ي ــه جهت ي أّن ل
ــك يعــ�ن فذل

 ، ّ ي ــ�ب ــدق الن ــل ص ــرى دلي ، وأخ ي
ــا�ن ــي المع وه

عجــاز لزم  عليــه الســالم، وهــي النظــم؛ فالإ

 ، مــن لــوازم النظــم، وليــس مــن لــوازم المع�ن

 ، ي
ي ترجمــة المعــا�ن

وأن التبليــغ والبيــان يقتــ�ن

جمــة والتحريــف الــذي  ن الرت وأنّــه ل عالقــة بــ�ي

جمــة ل  حــّذر منــه القــرآن الكريــم؛ لأّن الرت

 ، ي ــر�ب ــه الع ي نظم
ي �ن

ــرآ�ن ــّص الق ــاء الن ــى بق تنف

ــاد! ــاب الفس ــة ب جم ــه الرت ــح علي ــف تفت فكي

ــولً  ــا قب ــيخ حينه ــة الش ــق دراس ــم تل ل

الســلطة  وتجاهلتهــا  الدينيــة،  الأوســاط  ي 
�ن

ــر  ي القــرص؛ فيكشــف وزي
ــة �ن السياســية متمثل

ي مذكراتــه كيــف 
المعــارف محمــد عــلي علوبــه �ن

ي نعيشها اليوم 
»من أخطر أسباب الجهل والخرافة ال�ت

سالمية  تغييب التفك�ي العلمي عن أقسام الدراسات االإ
والعربية«



ــم  ــم ل ــرآن الكري ــة الق ــرة ترجم ــول فك أّن قب

وي أنّــه بعــد اختيــاره  ، فــري ن تكــن بالأمــر الهــ�ي

ي 
�ن ماهــر٣٠  عــلي  وزارة  ي 

�ن للمعــارف  وزيــراً 

ي )ينايــر( ١٩٣٦ عــرض عــل الملــك 
كانــون الثــا�ن

ورة ترجمــة القــرآن الكريــم، فرفــض  فــؤاد رصن

وقــال لــه »إّن شــيخ الأزهــر الشــيخ مصطفــى 

ــه  ــرة، إل أنّ ــه الفك المراغــي ســبق وعــرض علي

لــم يقبلهــا اتقــاء مجاهــرة رجــال الأزهــر بأمــر 

ــن«. ــة للدي ــه مخالف ــرون في ي

تطــورات  وأمــام  الســنوات  مضــت 

خلعــت  المجتمــع  حركــة  وبفعــل  الواقــع 

ثــوب  جمــة«  الرت »تحريــم  فكــرة  تدريجيــاً 

ــه عقيــدة إىل  القداســة، وعــاد مــا كان يُظــّن أنّ

ــا،  ــف حوله ــة؛ لأن نختل ــرة قابل ــه كفك حقيقت

وأفضــل  إليهــا،  حاجتنــا  مــدى  ونناقــش 

ــل  جمــة، وقِب ــرَّت الرت الُســبل لتطبيقهــا، فأُِقـــ

ــداول تراجــم  ــرة ت ــود فك المســلمون بعــد عق

القــرآن الكريــم، وقــّدم المســلمون خــالل 

ي 
لمعــا�ن جمــات  الرت ات  عــرش ن عامــاً  خمســ�ي

ي 
ــح �ن اوي ــالة الرت ــت ص ــم، وأمس ــرآن الكري الق

جــم فوريــاً إىل مختلــف  ن تُرت يفــ�ي ن الرش الحرمــ�ي

لغــات العالــم.

الخطــاب  يبــدأ  مــا  اً  كثــري كذلــك 

ــادة  ن الع ــ�ي ــا ب ــط فيه ــة يخل ــن نقط ي م
ــ�ن الدي

ة الدينيــة، ففكــرة ارتــداء  الجتماعيــة والشــعري

ي لقــت تأثيمــاً مــن 
»البدلــة« مــن الأفــكار الــ�ت

رجــال الديــن حينــاً مــن الزمــن؛ لأنّهــا زّي غــري 

ن الواجــب مخالفتهــم، وعندمــا أفــ�ت  المســلم�ي

ــم  ّي بزيه ن ــرت ــواز ال ــده بج ــد عب ــيخ محم الش

ن ُروح  ي محاولــة منــه للمالءمــة بــ�ي
)البدلــة(، �ن

ــم  ــة اتُّه ــة الحديث ــب المدني ــالم ومطال س الإ

ــس  ــن مجل ــه، واضطــر إىل الســتقالة م ي دين
�ن

ــه  ســاءات حــ�ت موت ــه الإ إدارة الأزهــر، ولحقت

ي ١٥ تمــوز )يوليــو( ١٩٠٥.
�ن



ولــم يمــِض وقــٌت طويــل حــ�ت أصبــح 

البنطلــون والقميــص/ البدلــة زّي أغلــب أهــل 

المدينــة، لكــن ظــّل مــن مصائــب الدهــر أن 

يرتديــه زائــر إىل القريــة المرصيــة، عــل حــّد 

نّــه مــن المنظــور 
تعبــري فريــد أبــو حديــد؛ لأ

الريفــي »مالبــس قليلــة الحيــا تُجســم عــورة 

الرجــال«، ثــّم تدريجيــاً تقّبلــه مجتمــع القرية 

ي الصــالة لغــري 
ي غــري الصــالة، ثــم تقّبلــه �ن

�ن

مــام باســتثناء  مــام، ثــم تقّبلــه مــن الإ الإ

ي مختلــف 
اً تقّبلــه �ن صــالة الجمعــة، وأخــري

الأحــوال، فالعــادات والتقاليــد الجتماعيــة 

ــن  ــه م ــا تحمل ام م ــرت ــرة باح ــت جدي وإْن كان

ي 
�ن لهــا  الُمنِتــج  أّن  إل  ثقافيــة  خصوصيــة 

النهايــة المجتمــع بدافــع مــن حاجاتــه القابلــة 

. ــري للتغي

ــة  ــل والخراف ــباب الجه ــر أس ــن أخط م

ي نعيشــها اليــوم »تغييــب التفكــري العلمي 
الــ�ت

ــة«  ســالمية والعربي عــن أقســام الدراســات الإ

؛  ي
المنــوط بهــا مراجعــة وإصــالح الفكــر الديــ�ن

فالتجــاه العــام بداخلهــا يخــاف مــن الوقــوع 

ي الخطــأ؛ لأنـّـه يتصــور الخطأ وســيلة للهالك! 
�ن

إىل  الوحيــدة  الوســيلة  هــو  الخطــأ  بينمــا 

ســالمية  الصــواب، فتنفر أقســام الدراســات الإ

ــث  ــل الباح ــذي يجع ــدي ال ــري النق ــن التفك م

يُراجــع أفــكاره، ويختــرب مــدى صّحتهــا أولً 

ي كّل 
ي الــذي يشــّك �ن

بــأول، شــأن العقــل البح�ش

ــكّل  ء، ف ي
ــن كّل سش ــد م ــري متأك ــدأ غ ء، ويب ي

سش

 ، ن ــ�ي ــه يق ــّك يعقب ؛ ش ن ــك�ي ن ش ــ�ي ــع ب ن يق ــ�ي يق

يــه شــّك، فمثــل هــذا التفكــري هــو  ن يعرت ويقــ�ي

 ّ ي
ــادر عــل الكتشــاف والمراجعــة والمــ�ن الق

ي طريــق الإصــالح.
ــا �ن بن



ي 
ّي �ن لماذا نخلط الُمقّدس والب�ش

سالمي؟ الفكر الإ

الدعــوات  ايــد  ن ترت الــذي  الوقــت  ي 
�ن

زالــة  لإ ي 
الديــ�ن الفكــر  إصــالح  ورة  بــرصن

بهــا  يضــّج  ي 
الــ�ت اكمــة  المرت المغالطــات 

ي علقــت بــه مــن جــراء 
الواقــع، والأوهــام الــ�ت

الســكون الفكــري وفقــدان الثقــة بالــذات، 

ــكاليات  ــّدة إش ــام ع ــنا أم ــد أنفس ــا نج إل أنن

ــول  ــراءات تَُح ــوم والإج ــتوى المفه ــل مس ع

دون تنامــي المســار الإصالحــي.. ومــن أخطــر 

ــت  ي الوق
ــاً �ن ــا إلحاح ه ــكاليات وأكرش ش ــك الإ تل

ن المقــدس وغــري  الراهــن الخلــط المســتمر بــ�ي

ي المعــارص.
ي الفكــر الديــ�ن

المقــدس �ن

ــع  ــة، وق ــويش بمغالط ــذا التش ــدأ ه ب

ي عــن قصــد أو غــري 
فيهــا الخطــاب الديــ�ن

قصــد، عندمــا أطلــق كلمــة »الّنــص« عــل كّل 

ــاً  ــوي؛ معّقب ــث نب ــة أو حدي ــة كريم ــة قرآني آي



ي 
بعدهــا بقولــه: »ل اجتهــاد مــع الّنــّص« �ن

اث  ي الــرت
ن مفهــوم الّنــص �ن خلــٍط منــه بــ�ي

الدللــة  قطعــّي  بــه  يُــراد  الــذي  الفقهــي 

والثبــوت ممــا ل خــالف فيــه مطلقــاً، ومفهــوم 

ــة  ــون كلم ــث يُطلق ن حي ــ�ي ــد اللغوي ــص عن الّن

ــت  ــة طال ــة كامل ــة لغوي ــل كل بني ــّص« ع »ن

أم قــرصت، احتماليــة أو قطعيــة الدللــة، 

حقيقيــة أو مجازيــة، واضحــة أو مبهمــة.

فعندمــا نَِصــُف آيــة قرآنيــة كريمــة أو 

يفــة  الرش الأحاديــث  مرويــات  مــن  مرويّــة 

ــد  ي عن
ــا�ن ــ�ن الث ــراد المع ــّص«؛ فالم ــا »ن بأنّه

؛ أي إنّهــا نــّص ُلغــوّي فحســب؛  ن اللغويــ�ي

لهيــة  وليــس المعــ�ن الفقهــي؛ لأّن الحكمــة الإ

اقتضــت أن تكــون منطقــة النصــوص قطعيــة 

ي ل اجتهاد فيهــا، ضيقة 
الدللــة والثبــوت، الــ�ت

ــاء؛ وأن  ــول الفقه ــا يق ــزًة«، كم جــداً، أو »عزي

تكــون منطقــة النصــوِص احتماليــة الدللــة 

ــا  ــا يجعله ــيوعاً مم ــرش ش ــي الأك ــوت ه أو الثب

ــل. ــرأي والتأوي ــاد وال ــاً لالجته ميدان

ن  مــن جانــب آخــر حــدث خلــط بــ�ي

فجوهــر  التديــن؛  وأشــكال  الديــن  جوهــر 

ــتهدف  ــد تس ــد ومقاص ــالم قواع س ــالة الإ رس

ــة الأرواح،  ــانية بتصفي نس ــة الإ ــق الهداي تحقي

العتقــاد  شــوائب  مــن  العقــول  وتخليــص 

بالســلطة الغيبيــة للمخلوقــات، وقدرتهــا عــل 

ــَلم مــن الخضــوع  ــات؛ لَتْس ي الكائن
ــرصف �ن الّت

والعبوديــة؛ لمــن هــو مــن أمثالهــا، وهــذا 

ــل  ــذي يدخ ــن، ال ــكال الّتدي ــن أش ــف ع يختل

ن يُصيبهــا  فيــه جانــٌب مــن ممارســات المســلم�ي

ن  ّ واختــالف تبعــاً لتفــاوت الفهــم بــ�ي تغــري

ــة  ــة والزمني ــة المكاني ــر بالبيئ ، ويتأث ن المســلم�ي

ــن/  ــة الدي ــا، فإطــالق كلم ي يعيشــون فيه
ــ�ت ال

ــدد  ــن أّدى إىل تع ــاط التدي ــل أنم ــالم ع س الإ

 ، ن مفهــوم الديــن بتعــدد ممارســات المتدينــ�ي

ي باتــْت تُوصــف، عــل ســبيل المثــال، 
الــ�ت

 ، ي
الصــو�ن ســالم  والإ الجهــادي،  ســالم  بالإ

ــات..  ــالم المؤسس ــات، وإس ــالم الجماع وإس

ي رســالته، 
والواقــع أّن إســالم الوحــي واحــد �ن

ي منهــا مــا هــو 
وإن تنوعــت أشــكال التديــن الــ�ت

ــول. ــري مقب ــو غ ــا ه ــا م ــول، ومنه مقب

يُضــاف إىل ذلــك، أحد الأخطاء الشــائعة 

ســالمية المعــارصة وهــو إطــالق  ي الثقافــة الإ
�ن

ســالم« عــل كّل مــا ُكتــب حــول  كلمــة »الإ

الوحــي مــن أفــكار واجتهــادات إنســانية، فــال 

تطرحــه العقليــة التقليديــة للنقــد، وليــس 

ي 
ميدانــاً عندهــا للتجديــد الــذي تحــرصُه �ن

، ل  ن « للمســلم�ي ّ ي
يمــا�ن الجانــب الروحــّي »الإ

»إطالق كلمة الدين عىل أنماط التدين أّدى إىل تعدد 
» ف سالم بتعدد ممارسات المتدين�ي مفهوم االإ



ي الــذي تحــّول 
يتجــاوزه بحــاٍل إىل الفكــر الديــ�ن

اب منه،  بمــرور الزمــن إىل ثابــٍت ل يجــوز القــرت

ء بنقيضــه؛  ي
وفــّرت العقليــة التقليديــة الــ�ش

والتقليــد  الجديــد،  هــو  عندهــا  فالقديــم 

يـُـرادف التجديــد عــل حــّد قــول الدكتــور عمــر 

ــل هــو  ــد ب ي الجدي
ــس �ن ــد لي ــروخ: »التجدي ف

ي القديــم الــذي يظــّل عــل الدهــر جديــداً«.
�ن

الغايــة  هــو  القديــم  إّن  وحيــث 

ي 
ّ يكمــن عندهــم �ن ي

فــإّن التجديــد المعــر�ن

ــّلمنا  ــى، وإن س ــات الُقدام ــتظهار مخطوط اس

ه  ــرش ــادة ن اث وإع ــرت ــع ال ــة التواصــل م بأهمي

ــات  ــض المخطوط ــة بع ــق وطباع إل أّن تحقي

-ممــا ل نحتــاج إىل بعضهــا اليــوم مــن أمثــال 

مخطوطــات مفاضلــة مذهــب فقهــي عــل 

ــعر  ــاً يُش ــاً عاطفي ــاً انفعالي ــح مطلب آخــر- أصب

مــن  وكان  جديــداً،  يُضيــف  كأنّــه  صاحبــه 

تداعيــات تلــك الحالــة أن تحــّول طالــب العلم 

ي أفضــل الأحــوال 
ي إىل متلــقٍّ يُجيــد �ن

الديــ�ن

تدريــس المتــون، وفــّك عباراتهــا المغلقــة، أو 

ــل  إضافــة بعــض الهوامــش التوضيحيــة، وُقِت

ســالمي بالضمــور،  بــداع، وأُصيــب الفكــر الإ الإ

ــة  ي حلق
ــدوراِن �ن ، وال ي

ــر�ن ــّو المع ــِع النم وتراُج

مغلقــة ل تُطــّل عــل الواقــع، بــل تقفــز فــوق 

ــه. ــكالته وتحديات مش

ي 
ــث �ن ــراءة والبح ــة الق ي أهمي

ــأ�ت ــا ت وهن

زالــة  ؛ لإ ّ كتابــات القدامــى بفكــر نقــدّي تحليــلي

ــد،  دي ــرار والرت ــبتها بالتك ي اكتس
ــ�ت ــة ال القداس

ي؛  وإعادتهــا مــن جديــد إىل ســياقه كفكــر بــرش

ــة  ــكام عصم ــال أح ــكاراً ب ــكاُر أف ــش الأف لتناق

ــبقة. ُمس

 ّ ي الخطــاب الســجاىلي
فنــا �ن إننــا، وإْن اعرت

ســالم«  »الإ ن  بــ�ي فارقــاً  ثّمــة  بــأّن  نظريّــاً، 

ــا  ن بينهم
ّ ــري ــا ل نم « إل أنن ن ــلم�ي ــراث المس و«ت

ن شــاحب  عــل المســتوى العمــلي ســوى تميــري

ــذي  اث« ال ــرت ــد أّن »ال ــواهد تؤّك ــداً؛ فالش ج

ي هيــكل 
صــار هــو »الديــن« قــد تــّم إدماُجــه �ن

س«، كمســّوغ لالســتعالء بــه، وتقديمه  »المقــدَّ

العقــل ونشــطت  ، فتعّطــل  الحــارصن عــل 

ويــر  ن الرت الفكــر وتعــرّض إىل  الذاكــرة وخبــا 

ســالم« عــل  والتشــويه، فإطــالق كلمــة »الإ

ــري  ــر أو تنظ ــل مف ــه أو تأوي ــادات فقي اجته

مفكــر، ولــو عــل ســبيل المجــاز، أّدى إىل 

ي(  ــرش ــاد الب ي )الجته
ــا�ن نس ــر الإ ــاس الفك التب

الــذي يتعــدد، بالوحــي المقــّدس )الديــن( 

ي ذاتــه، وإن قبــل تعــدد 
الــذي ل يتعــدد �ن

والجتهــادات. التأويــالت 

ي رسالته وإن تنوعت أشكال 
»إسالم الوحي واحد �ف

ي منها ما هو مقبول وغ�ي مقبول«
التدين ال�ت



 ّ ي فالجتهــاد كمفهــوم إســالمّي هــو نســ�ب

ومتطــور، تنبــُع نســبّيُته مــن تنــوع روافــد 

ســالمي وقابليتهــا غــري المحــدودة  الفكــر الإ

والدراســة،  والبحــث  الكشــف  مــن  لمزيــد 

ســالمي إذا  وينبــع تطــوره مــن قابليــة الفكــر الإ

م بالغايــات والمقاصــد الأساســية مــن أن  ن الــرت

يــة، فكّلمــا  يتطــور ويتكامــل مــع العلــوم البرش

والجتماعيــة  النفســية  الدراســات  تطــورت 

ــل  ن ع
ّ ــ�ي ــث تع ــرص الحدي ي الع

ــة �ن والحقوقي

اً مواكبــاً  الجتهــاد الفقهــي أن يكــون حــارصن

ــا. لتطوره

نحتــاج إىل قــدر عــاٍل مــن الشــجاعة 

والعلميــة، والعمــل المســتمر كي نُنجــز منهجــاً 

ن  ي تميــري
ة مــن الوضــوح �ن عــل درجــة كبــري

ي غــري المقــدس  لهــي المقــدس عــن البــرش الإ

؛ ليتمكــن كّل  ي
ي فكرنــا المعــارص وتراثنــا الديــ�ن

�ن

شــخص، مهمــا كان مســتواه، مــن اســتخدامه، 

بثقافــة  نرتقــي  وأن  تــرّدد،  أو  خــوٍف  دون 

العامــة إىل مســتوى القبــول بالــرأي الآخــر، 

ي 
ــ�ت ــم ال ــكار والمفاهي والســماح بمراجعــة الأف

ــح  ــيئاً لصال ــيئاً فش ــا ش ــد دللته ــيخ وتفق تش

ــدة. ــة جدي دلل

سالم«  »أحد االأخطاء الشائعة إطالق كلمة »االإ
عىل كّل ما ُكتب حول الوحي من أفكار واجتهادات 

إنسانية«



اث  نحتــاج إىل أن نُؤكــد دومــاً أّن الــرت

الجتماعــي  نســان  الإ عقــل  إنجــاز  يُمّثــل 

ي 
ــل معــا�ن ي ن ــة لترن ــه الدائب ي محاولت

التاريخــي �ن

ــخ، بخــالف  ــع والتاري الوحــي عــل أرض الواق

ي 
ي نصوصــه الأصليــة الأساســية الــ�ت

»الديــن« �ن

ي طالــب أنّهــا »ل تنطق  مــام عــلي بــن أ�ب أّكــد الإ

ــال«. ــا الرج ــق به ــا ينط ــا، وإنم بذاته

ي شــأنه 
ي فكــر إنســا�ن

فالفكــر الديــ�ن

شــأن أي فــرع مــن فــروع الفكــر العــام ،  

ــول  ــر ح ــو فك ــا ه ــن ، وإنم ــو الدي ــس ه لي

ــن؛ فشــأنه شــأن الخطــاب العــام قــد  الدي

يكــون خطابــاً حافــزاً للتقــدم والزدهــار ،  

وقــد يكــون خطابــاً محافظــاً يســعي لتأييــد 

مكان  ي الإ
الواقــع الماثــل، واعتبــار أنّه ليــس �ن

أبــدع ممــا كان ،  وقــد يكــون خطابــاً ارتداديــاً 

ض إمكانيــة التماثــل التــام مــع تجربــة  يفــرت

ــية ،   ــة السياس ــة الجتماعي ي التاريخي
ــا�ن الم

ع صفــة الزمنيــة عنهــا لتتحــّول  ن فيســعي لــرن

إىل يوتوبيــا يجــب تحقيــق نموذجهــا وفرضــه 

باســتخدام  ولــو  الراهــن،  الواقــع  عــل 

ــوة . الق

ّ يُمكــن أن يكــون عامــالً  ي
فـــأّي فكــر ديــ�ن

مــن عوامــل النهــوض والّتقــدم، كمــا يُْمكــن أن 

يكــون عامــالً مــن عوامــل النكــوص والتخّلــف، 

كلهــا شــاهد عــل ذلــك،  الأديــان  وتاريــخ 

ــن«  ن ليــس »الدي ــ�ي ي الحالت
ــر �ن فالعامــل المؤث

ي يفهــم بهــا 
ي ذاتــه، وإنّمــا هــي الطريقــة الــ�ت

�ن

ي 
ي �ن

أصحــاب الديــن دينهــم؛ أي الفكــر الديــ�ن

. ي
ســياقه التاريخــي الجتماعــي الثقــا�ن

بالثقافــة  للخــروج  ســبيل  ل  اً  أخــري

ببنــاء  إل  الراهنــة  حالتهــا  مــن  ســالمية  الإ

الوعــي، فعندمــا يتبلــد الوعــي الجمعــّي يُتهــم 

ــن؛  ــة الدي ــرة محارب ي دائ
ــد، ويدخــل �ن التجدي

الخــّط  الأمــة  أدركــت  الوْعــُي  ــج  تأجَّ فــإذا 

ي 
ــ�ن ــر الدي ــن والفك ــة الدي ن حقيق ــ�ي ــل ب الفاص

ــن،  ــارص بالّدي ــا المع ي خطابن
ــس �ن ــذي التب ال

وتعــاىل عــل الّنقــد؛ وحينهــا نفهــم جيــداً أّن 

ســالمي يُمّثل قــراءات متعــددة للّدين  الفكــر الإ

ــات  ــن معطي ــخ؛ أي ضم ــار التاري ي إط
ــت �ن تم

ي حقيقته تراث 
زمانيــة ومكانيــة محــددة؛ فهــو �ن

ــه. ــن تاريخيت ــل ع ي ل ينفص ــرش ب



ي 
سالمية �ن أزمة الدراسات الإ

جامعاتنا.. ما أسبابها وكيف 
نستعيد الباحث المفكر؟

ن  المنشــغل�ي مــن  كثــري  يقــوم  ل 

بــدور  جامعاتنــا  ي 
�ن ســالمية  الإ بالدراســات 

الواعــظ  بــدور  وإنمــا  المفّكــر،  الباحــث 

البحــث  ي 
�ن دخــل  إذا  والوْعــظ  المتأمــل، 

العلمــي أفســده؛ لأّن الوعــظ يعتمــد عــل 

 ، ي
ي عــام مرســل يقيــ�ن

ن أو تقبيــح إطــال�ت تحســ�ي

ل تعرفــه لغــة العلــم، فهــم ل يبحثــون فيمــا 

اث، بــل يســتظهرون  يُحقــق وعيــاً علميــاً بالــرت



الإخفــاق  يُحّركهــم  ول  يهزّهــم  ل  جديــد، 

 ، ن الحضــاري الــذي نعيشــه منــذ مئــات الســن�ي

ــا،  ــط بن ي تُحي
ــ�ت ــة ال ــكالت الجتماعي ول المش

ن أّن »كل ّ المشــاكل الناجمــة عــن  متجاهلــ�ي

ن مــن التفكــري ل يُمكــن  أســلوب ومســتوى معــ�ي

أن تُحــّل مــا ُدمنــا ُمرّصيــن عــل اعتمــاد نفــس 

ت  «، عــل حــّد قــول ألــرب ي التفكــري
الأســلوب �ن

ســالمية  آينشــتاين. فضْعــف منظومــة القيم الإ

ي مجتمعاتنــا يكمــن 
وعزلــة اللغــة العربيــة �ن

ــري  ــن التفك ن م ــه أســلوٌب ومســتوى معــ�ي خلف

والعربيــة  ســالمية  الإ الدراســات  أقســام  ي 
�ن

ُدمنــا  مــا  التغيــري  ي 
�ن أمــل  ول  بجامعاتنــا، 

ُمرّصيــن عــل الأســلوب نفســه.

تفكــري  إىل  الحاجــة  أمــّس  ي 
�ن فنحــن 

مختلــٍف، عــل غــرار مــا قّدمــه ابــن رشــد 

ي بدايــات نهضتهــا، فنقلــت عنه فكرة 
لأوروبــا �ن

نســان الباحــث القــادر عــل إنتــاج المعرفة،  الإ

الختــالف  وقبــول  المجتمــع،  ي 
�ن والتأثــري 

وتعدديــة  القــدرات  اختــالف  مــن  النابــع 

النظــر والتأويــل، وعــل غــرار مــا فعلــه »دي 

ــّلمات  ي المس
ــر �ن ــاد النظ ــا أع ــور« عندم سوس

ي عــدٍد 
الشــائعة حــول طريقــة عمــل اللغــة �ن

ي 
ات جمعهــا طالبــه بالــكاد �ن مــن المحــارصن

ــَج جاهــزٍة  ــاٍت لنتائ ــى كُمقدم ــه القدام ــا قال م

قــد حددوهــا مســبقاً، ويُطلــون المقدمــات 

، ِبَحْشــِو البحــِث أو  ي
والنتائــج بطــالء حــدا�ش

المقــاِل العلمــيِّ ببعــض الكلمــات والجمــل 

ــداً،  ــف جدي ــه يكتش ــر »وكأنّ ــة، فيظه الحداثي

ي الواقــع يُمــارس دور الُحــواة، فُيخــرج 
وهــو �ن

مــن ثيابــه مــا ســبق أن خّبــأه، وذلــك لُيدهــش 

الّنــاس، وينــال إعجابهــم، ومــا يكــون الباحــث 

ــا  ــوى م ــس س ــة لي ــذه الحال ي ه
ــأه �ن ــد خّب ق

ــن نفــس  ــة وع ــس القضي ي نف
ــاء �ن ــه القدم قال

الموضــوع«.١

ي 
�ن ن  الباحثــ�ي هــؤلء  أمثــال  يصــدر 

ي 
�ن  ٍ كبــري ن  يقــ�ي عــن  ســالمية  الإ دراســاتهم 

ظّنــاً  عــي،  الرش بالعلــم  يُحيطــون  أنّهــم 

منهــم أّن عروبــة لســانهم كافيــة لمنحهــم 

القــرآن  فهــم  عــل  هــم،  غري دوَن  قــدرًة، 

ــا  ، وهــذا م ن ــاء المســلم�ي ــراث علم ــم وت الكري

يجعلهــم يشــعرون بالنفــور مــن كل منهــج 

كّل مختلــٍف  ويّتهمــون  يعرفونــه،  جديــٍد ل 

ــه بعنــٍف شــديد؛ خوفــاً  عنهــم، ويتصــّدون ل

مــن أن يُزعــزع ثقتهــم بعلمهــم ونظرتهــم 

ء؛  ي
للعالــم، فلديهــم عقــل متأّكــد مــن كل سش

ء  ي
عــن سش يبحثــون  ل  خاملــون  فهــم  لــذا 

»لن تتحرك طرق تعليم ومناهج بحث العلوم 
داد الباحث المفكر وهذا ال يكون  سالمية إال باس�ت االإ

» ف بالّتلق�ي



ف من  »كل ّ المشاكل الناجمة عن أسلوب ومستوى مع�ي
التفك�ي ال يُمكن أن تُحّل ما ُدمنا ُمّ�ين عىل اعتماد 

نفس االأسلوب كل مرة«

ــدأ  ــي؛ لتب ــا العلم ــل نتاجه ــو مجم ــاٍب ه كت

ــن  ــن م ــة، لك ــة الحديث ــات اللغوي ــه الدراس ب

ي جامعاتنــا 
ن �ن اً مــن الباحثــ�ي المؤســف أّن كثــري

اســتوقفتهم ثمــرة فكــر ابــن رشــد ونتائــج 

دي سوســور، ولــم يشــغلوا أنفســهم بآليــات 

التفكــري ذاتهــا، وهــذا النهــج بعينــه هــو نهجنا 

قيــاً كان أم غربيــاً،  ي التعامــل مــع الفكــر رسش
�ن

ل نتعامــل معــه بوصفــه فاعليــة متحركــة 

ديناميكيــة نحتــاج إىل التــدرب عليهــا، بقــدر ما 

ة. ــارسش ــة المب ــج النفعي ــّم بالنتائ نهت

أّن  ن  الباحثــ�ي مــن  النــوع  هــذا  يظــّن 

المعلومــات  حشــد  مــن  تبــدأ  المعرفــة 

ــا  ــدَو وكأنّه ــا؛ لتب ــادة ترتيبه ــل، وإع والتفاصي

ه  ي تفكــري
ء مختلــف، والواقــع أنـّـه ينطلــق �ن ي

سش

ي لــم 
ي مــن نقطــة زمنيــة وواقــع معــر�ن

البحــ�ش

يعــد لــه وجــود، فحوســبة المعلومــات قضــت 

عــل آمــال البحــث التقليــدي، فمــاذا عســاه أن 

ــم  ي المعاج
ــة �ن ــوعات الّضخم ــّدم والموس يُق

هــا مــن  وكتــب الحديــث والفقــه والشــعر وغري

ــت!  ن ــاء النرت ــل فض ــرش ع اث تنت ــرت ــوم ال عل

ي 
�ن التقليــدي  البحــث  يُقّدمــه  مــا  فأقــ� 

اث هــو إعــادة تحقيــق بعــض مخطوطاتــه  الــرت

ــة؛  ــبة المعلوماتي ــورة الحوس ــن ث ــتفيداً م مس

غــري ُمبــاٍل أحيانــاً بــأّن موضوعــات بعــض 

ــي  ــب فقه ــل مذه ــل تفضي ــات مث المخطوط

ــة ل  عــل آخــر، أو جــدل حــول مســألة كالمي

، ول تُجيــب  ي
تُمّثــل إضافــة إىل واقعنــا المعــر�ن

ــة! ــع الُمِلّح ــاؤلت المجتم ــن تس ع

ــة  ن كتاب يُجيــد هــذا النــوع مــن الباحثــ�ي

ي وصــف الحالة الســيئة لواقعنا 
آلف الأســطر �ن

ســالمي دون أن تتجــاوز ُلغتهــم  ي والإ العــر�ب

ي إىل مســتويات أعمق 
نشــا�أ حــدود التوصيف الإ

ي الذي  مــن التفكــري النقــدي، والعمل التنظــري

ات جذريــة للواقــع الخارجــي  يتبعــه تغيــري

ي ســعيها نحــو 
ــم �ن ــرار محــاولت الأم عــل غ

، لكّنــه عــل النقيــض، يّتهم  التمــدن والتحــرصن

كّل محاولــة للتفكــري بأنّهــا تشــكيك، ويــرى كل 

ديــد الإجابات  محاولــة للنقــد نقضاً، مكتفيــاً برت

ــات  ــك الإجاب ــا، تل ــري فيه ــزة دون التفك الجاه

ي تحــارص العقــل، وتعّطلــه، وتمنعــه مــن 
الــ�ت

عــن  بحثــاً  بــداع  الإ ي فضــاءات 
�ن النطــالق 

حلــول لمشــاكله، فالإجابــات الُمعّلبــة الُمعــّدة 

ســلفاً تُضعــف ملكــة النقــد بداخــل الباحــث، 

؛  ي
نجــاز المعــر�ن وتُعطيــه إحساســاً كاذبــاً بالإ

ــات  ــة، إجاب ــه اليومي ــؤون حيات ي ش
ي �ن

ــ�ن ليم

ــا،  ــز عــل المشــكلة، ول تُواجهه تســكينيه تقف



ــا  ــٍق مم ــع قل ــان لمجتم ــعوراً بالأم ــي ش تُعط

ــك  ــك تل ــة لتفكي ــة بحثي ــكل محاول ــه، ف حول

الأجوبــة المســّكنة، وإعــادة النظــر فيهــا يُهــدد 

ــا يدفعهــم  ن أنفســهم، مّم وجــود المســتكين�ي

إىل اســتخدام العنــف، والتعامــل مــع الباحــث 

المتســائل كعــدو.

نقيــض  عــل  الآخــر،  الجانــب  ي 
و�ن

ُســباٍت  ي 
�ن يعيــش  الــذي  النعــزاىلي  العقــل 

عميــق، مكتفيــاً بتوزيــع التهامــات، وكتابــة 

»الصعبانيــات«، ، يتحــرك العقــل الُمتطّلــع 

إىل المعرفــة، الباحــث عــن إجابــات لأســئلة 

، فكّلمــا تعــرّف عــل ثقافــات متنوعــة،  الحــارصن

اتّســع أفقــه، وازدادت ثقتــه بنفســه كجــزء مــن 

عالــم متعــدد الأفــكار والثقافــات، وأصبــح 

مرنــاً ل يتوقــف عــن مراجعــة أفــكاره ومواقفــه 

باســتمرار، متقبــالً للتغيــري والتجديــد، منطلقــاً 

ــه بدعــوة القــرآن الكريــم  ه مــن إيمان ي تفكــري
�ن

هــو  الــذي   ، التفكــري كريمــة  آيــة   )٦٤٠( ي 
�ن

ي حقيقتــه حالــة مــن التســاؤل المســتمر، 
�ن

فعندمــا يتوقــف العقــل عــن التســاؤل يختفي، 

ي 
ســالميات ل ينطلــق �ن ي الإ

فــال معــ�ن لبحــٍث �ن

ي مــن مشــكالت الواقــع، ســؤال 
ســؤاله البحــ�ش

ه، بعيــداً عــن  يتعايــش بــه الباحــث مــع حــارصن

 ، ي ل مســاس لهــا بالحــارصن
ي الــ�ت

أســئلة المــا�ن

ن بلغــة الفقهــاء،  وليســت مــورد ابتــالء الُمكّلفــ�ي

»كّلما تعرّف العقل عىل ثقافات متنوعة اتّسع أفقه 
وازدادت ثقته بنفسه كجزء من عالم متعدد االأفكار 

والثقافات وأصبح مرناً«



فــكّل مرحلــة لهــا تســاؤلت وإشــكاليات تعــرب 

ــع.. ــرد والمجتم ــوم الف ــن هم ع

ي التفكــري أمعــن 
وكلمــا أمعــن الباحــث �ن

ي المثابــرة والإرصار عــل مواجهــة التخلــف 
�ن

ي 
ي بالبحــث العلمــي �ن

ــذي نعيشــه، والمــ�ن ال

ــه  ــرر أن يســلكه، إنّ ــذي ق ــق الشــائق ال الطري

ــة  ــم حرك ــم وفه ــرآن الكري ــم الق ــق فه طري

ن الواقــع  الرســول، صــل هللا عليــه وســلم، بــ�ي

والوحــي كالم هللا الــذي وصلنــا بلغــة العــرب 

«؛ لنبحث  ن ي مبــ�ي كمــا قــال تعــاىل »بلســان عــر�ب

فيــه وفــق مــا انتهــت إليــه الدراســات اللغوية، 

ودون أن نغفــل الســتفادة مــن تــراث القدامــى 

ر  بعــد إخضاعــه للنقــد العلمــي، فــال نُــرب

تخّلــف مجتمعاتنــا بمؤامــرة الآخــر بــل نبحــث 

ين  ــتحرصن ــا، مس ــف داخلن ــباب التخّل ــن أس ع

ى  لــري أحدكــم  »إّن  المســيح  الســيد  قــول 

ي 
ن أخيــه، ول يــرى الخشــبة �ن ي عــ�ي

القّشــة �ن

ن نفســه«. عــ�ي

اً لــن تتحــرك طــرق تعليــم ومناهــج  أخــري

داد الباحث  ســالمية إل باســرت بحــث العلــوم الإ

ن الــذي يجــرى  المفكــر، وهــذا ل يكــون بالّتلقــ�ي

بداخــل  ويعــّزز  والجامعــات،  المــدارس  ي 
�ن

جابات الُمعّلبة الُمعّدة سلفاً تُضعف ملكة  »إن االإ
نجاز  النقد بداخل الباحث وتُعطيه إحساساً كاذباً باالإ

» ي
المعر�ف

ــا كان  ــه، فمهم ــه وتدين ــاً لفهم ــا تعصب كل مّن

الســؤال المطــروح معقــداً، ويحتــاج إىل تفكــري 

ــا  ــة نتجــاوز به ــات جاهــزة رسيع ــا إجاب فلدين

ــه  ــم علي ي تُحّت
ــ�ت ــة ال ي ــة البرش ــدود المعرف ح

إصــدار  ي 
�ن ي 

والّتــأ�ن التواضــع  مــن  المزيــد 

الأحــكام، والمزيــد مــن اليقظــة والتحليــل لكّل 

ــة، فمخاصمــة  ــا المعرفي ــا يقــُع داخــل بيئتن م

الفكــر والّتنكــر لنتائجــه هــو المســؤول عــن كّل 

قصــاء والتكفــري الــذي ل  أنمــاط الســتبعاد والإ

ي فحســب، بــل 
يُمــارس عــل المســتوى الديــ�ن

.ّ ي
ّ والثقــا�ن ي ِ

وعــل المســتوى الســياسي والعــر�ت



لماذا خفتت روحانية المسجد 
صالحي؟ وُغّيب دوره الإ

احة  ــرت ــوات، اس ــس صل ــجد، بخم المس

اليوميــة،  الحيــاة  ضوضــاء  مــن  روحيــة 

وخطبتــه الأســبوعية ودروســه وعــٌظ يســتهدف 

ــّوي  ــا يُق ــلم، بم ــي للمس ــزاد الروح ــد ال تجدي

ي الرجــاء والخــوف مــن هللا، 
بداخلــه معــا�ن

ــاس، والمحاســبة  ــع الن ــة والتســامح م والمحّب

ي 
ــ�ت ــة ال ــة مــع النفــس، تلــك الروحاني والمراقب

ــعر  ــا يش ، عندم ــرب ــدل أك ي ع
ــل �ن ــث الأم تبع

ي 
نســان بالعجــز، وتحــّرك بداخلــه معــا�ن الإ

ــولت  ــج ج ــل بنتائ ــان ليقب ــكينة والطمئن الس

ســعيه المتكــررة، أخــذاً بالأســباب، وبحثــاً عــن 

وســائل النهــوض.

ي 
�ن للمســجد،  الأوىل  النشــأة  ومــع 

، صــّل هللا عليــه وســّلم، كان  ّ ي حيــاة النــ�ب

العلــم،  وطلــب  والقضــاء،  للعبــادة  داراً 

الــزكاة  وجمــع  القبائــل،  وفــود  واســتقبال 

ــام، إل أّن  ــري الع ــالن النف ــات، وإع والصدق



ي تاريــخ 
الأمــر لــم يــدم طويــالً؛ فالمســجد �ن

انتقلــت  تاريخيــة،  بأطــوار  مــّر  ن  المســلم�ي

ــد  ــه، فبع ــاً خارج ــف تباع ــك الوظائ ــا تل معه

ع خلفــاؤه  رحيلــه، صــّل هللا عليــه وســّلم، رسش

ــة-  ة الفارســية والرومي -مســتفيدين مــن الخــرب

ي إنشــاء الدواويــن، فاســتقّل بيــت المــال 
�ن

ــد، ودار الحكــم، ودار  ــوان الجن بنفســه، ودي

مــدارس  اســتحداث  إىل  وصــوًل  القضــاء، 

مســتقلة عــن المســاجد أوائــل القــرن الثالــث 

»جماعــات  فيــه  رأت  مــا  وهــذا  الهجــري، 

ــاً  « انتقاص ن ــلم�ي ــن المس ــالم ع س ــز بالإ التماي

لــدور المســجد، وإن قبلــت عــل مضــض 

بفكــرة تخّليــه عــن مهامــه التاريخيــة، إل أنهــا 

ــو  ــا نح ــة لمعركته ي التعبئ
ــدوره �ن ــكت ب تمّس

ــر�ت لأن  ــة ت ــّلمة ديني ــا مس ، وجعلته ن ــ�ي التمك

ســالم. ي أركان الإ
تكــون الركــن الســادس �ن

مواجهــة  ات  فــرت تعيــش  فالجماعــات 

هللا«،  ســبيل  ي 
�ن وقاتلــوا  »هاجــروا  شــعارها 

أ نظــام ســياسي شــعرت أنهــا عــل  فمــ�ت اهــرت

، وأن تلــك الدولــة هــي  ن أعتــاب مرحلــة التمكــ�ي

ات  ــرت ــش ف ــا تعي ــه، كم َّ ب ــرش ــاد المب أرض الجه

هدنــة طويلــة، شــعارها »وأعــّدوا«، وتُعــرف 

عــداد، أو مــا قبــل  تلــك المرحلــة بهدنــة الإ

ات تنشــط الجماعــات  ي تلــك الفــرت
، و�ن ن التمكــ�ي

لممارســة مــا تُطلــق عليــه »الدعــوة« انطالقاً من 

المســجد الــذي تــراه ســاحة مثاليــة لســتقطاب 

إىل  المتطّلــع  الشــباب  مــن  جديــدة  عنــارص 

ام. ن ــرت ــح الل ــن صحي ــث ع ــن الباح التدي

فغايــة تلــك المرحلــة إشــباع الأخ عاطفيــاً، 

فــإذا  المثاليــة،  إىل  المفــرط  نزوعــه  وتعزيــز 

اطمأنــت لقابليتــه واســتعداده العاطفــي انتقلــت 

بــه مــن دائــرة الربــط العــام إىل الدعــوة الفرديــة، 

ي لقــاء مفتــوح قد 
ب منــه فكريــاً؛ بتســكينه �ن فتقــرت

ــة  يكــون درســاً أســبوعياً لأحــد الشــيوخ، أو حلق

لـ«تصويــب« قــراءة القــرآن الكريــم، فــإذا انتظم 

انتقــل بعدهــا إىل لقــاء مغلــق ينعقــد أســبوعياً، 

ي 
ــاً �ن عــداده لأن يكــون جــزءاً آلي وآخــر شــهرياً، لإ

ماكينــة التنظيــم، وعــل قــدر اســتجابته ســمعاً 

ــتمر،  ــاؤل المس ــن داء التس ــالمته م ــة، وس وطاع

ي التصعيــد التنظيمــي 
والتفكــري النقــدّي، يــأ�ت

ن  وصــولً لبيعــة العمــل كأحــد الأعضــاء المنتظم�ي

ــة  قام ن لإ ــاع�ي ــا، الس ن له ــ�ي ــة المخلص ي الجماع
�ن

ن التاريخيــة عــل رفــات  دولتهــا، دولــة المســلم�ي

ــة الجغرافيــة. ــة المواطن دول

ي نشــاطها داخــل 
وتــرى كّل جماعــة �ن

عنــه  ومنعهــا  وعــاً،  مرش حقــاً  المســجد 

ــرى  ــا ي ــكّل منه ــالم، ف س ــوة الإ ــة لدع محارب

ي نشاطها داخل المسجد حقاً 
»ترى كّل جماعة �ف

سالم« وعاً ومنعها عنه محاربة لدعوة االإ م�ش



نفســه الجماعــة الناجيــة المســتكملة لأركان 

الدعــوة، فهمــاً وإخالصــاً وعمــالً، فهــي -دون 

ســالم حرصيــاً،  هــا- مــن يســتحق تمثيــل الإ غري

وعــل النقيــض تراهــا الأنظمــة الحاكمــة مــن 

تمويلهــا  لأن  قانونــاً؛  محظــورة  تنظيمــات 

المنظمــة  ن  للقوانــ�ي يخضعــان  ل  ولئحتهــا 

للعمــل العــام، ول يخلــو نشــاطها مــن رسيــة 

ــر  ــاً، لتظه ــوام أحيان ــاج إىل أع ــوض يحت وغم

ــع. ــالمة المجتم ــن وس ّ بأم
ــرصن ي ت

ــ�ت ــاه ال خباي

وأمــام إرصار الجماعــات عــل النطــالق 

ي التعبئــة والنتقــاء والتجنيــد، 
مــن المســجد �ن

ن  تحّولــت بيــوت هللا إىل ســاحات رصاع؛ تــارة ب�ي

ــار  ــاب أنص ــل اكتس ــة ع ــات المتنافس الجماع

اجــع  الرت ات  فــرت ي 
�ن ســيما  ُجــدد،  وعنــارص 

ي العمــل 
، وإطــالق يــد الجماعــات �ن ي

الأمــ�ن

الجماعــات  ن  بــ�ي أخــرى  المســجدّي، وتــارة 

ي احتاجــت إىل عقــود 
والأنظمــة السياســية الــ�ت

ات الهدنــة أشــّد خطــراً مــن  لتــدرك أّن فــرت

ات المواجهــة، وأّن نهايــة نظــام الســادات  فــرت

يــن الأول )أكتوبــر(   ي ترش
لــم تكــن باغتيالــه، �ن

 ، ــري ــك بكث ــل ذل ــدأت قب ــل ب ــام ١٩٨١؛ ب الع

الأصوليــة  للحركــة  العنــان  أطلــق  عندمــا 

مــن  جديــدة  عنــارص  جماعــة  كل  لتجّنــد 

المســجد، فتعّلمــت مــن ســنوات الكــّر والفــّر؛ 

أّن الســيطرة عــل المســاجد هــي أول الطريــق 

ــاً. ــة مجتمعي ــة الأصولي ــاء الحرك ــزل أبن لع

وكمــا أّن الجهــات الأمنيــة ل تمــّل تتبــع 

ــي  ــات -ه ــإّن الجماع ــجدي، ف ــاط المس النش

التخفــي،  اتيجيات  الأخــرى- ل تعــدم إســرت

ــر،  ــادت إىل آخ ــجد، ع ــا مس ــلب منه ــإذا ُس ف

ــة تُطلــق عليهــا »الفتــح«، ولعــّل مــن  ي عملي
�ن

ــا  أعجــب تجــارب الجماعــات مــع التخفــي؛ م

قامــت بــه جماعــة الجهــاد المــرصي، عــل 

مــدار ١٢ عامــاً، مــن مهادنــة الدولــة المرصيــة 

قاعــدة  أفغانســتان  مــن  متخــذة  ظاهــراً، 

يُمــارس  بينمــا  المرتقبــة،  الخالفــة  لدولــة 

أعضاؤهــا رساً الدعــوة إىل هللا مــن منظورهــم، 

مــن خــالل توســيع قواعــد التنظيــم؛ بتجنيــد 

ّدد عل  عنــارص جديــدة مــن الشــباب الــذي يــرت

دروس مســاجد شــيوخ الفكــر الســلفي، ومــن 

ي 
عــداد العقائــدي يلتحــق �ن يســتكمل مرحلــة الإ

ــة  ــب الخاص ــكرات التدري ــة، بمعس ــة تاّم رسيّ

ي أفغانســتان، ثــم يعــود إىل 
بجماعــة الجهــاد �ن

ــح. ــة الفت ــتعداداً لمعرك ــرص، اس م

»الأّن المسجد ليس ساحة لجماعة بعينها قادت 
طة الم�ية  سالمية عن غ�ي قصد ال�ش الجماعة االإ

إىل خاليا الجهاد«



ولأّن المســجد ليــس ســاحة لجماعــة 

ســالمية، عــن غــري  بعينهــا، قــادت الجماعــة الإ

طــة المرصيــة إىل خاليــا  قصــد منهــا، الرش

ســالمية عــل  الجهــاد؛ فــإرصار الجماعــة الإ

ن شــمس مركــزاً  الحتفــاظ بمســجد »آدم« بعــ�ي

ــة،  ط ــع الرش ــة م ي مواجه
ــا �ن ــاطها، أدخله لنش

ــة،  ــفت مصادف ــالت كش ــة اعتق ــا حمل أعقبته

جماعــة  خاليــا  التحقيقــات،  خــالل  مــن 

ي عرفــت طريقهــا إىل معســكرات 
الجهــاد، الــ�ت

ــاً مــن دروس  ي أفغانســتان، انطالق
ــب �ن التدري

ــاً بـــ  ــة إعالمي ــك الحادث ــت تل المســجد، وُعرف

»قضايــا طالئــع الفتــح«، وكان انكشــافها ســبباً 

ي 
ي تصــّدع مجلــس قيــادة الجهــاد المــرصي �ن

�ن

ــامه. ــارج وانقس الخ

ومــع كّل عودة مــن الجماعــات إىل العمل 

وعها  ي مرش
المســجدي؛ نقطة البدايــة المتكررة �ن

نحــو الأســلمة، تدخــل الدولــة المرصيــة جولــة 

ي 
؛ بــل �ن ي

ي إصــالح الفكــر الديــ�ن
جديــدة ليــس �ن

حوكمــة المســاجد الأهليــة وإخضاعهــا لــوزارة 

ــم  ــن أه ــات م ــرم الجماع ــا يح ــاف، بم الأوق

مســاحات المجــال العــام، وإْن فشــل موظفــو 

ي إحــداث 
وزارة الأوقــاف )أئمــة المســاجد( �ن

ي داخــل المجتمــع؛ حيــث تقــف  تفاعــل إيجــا�ب

»مع كّل عودة للجماعات للعمل المسجدي تدخل 
الحكومة جولة جديدة بحوكمة المساجد االأهلية 

وإخضاعها لوزارة االأوقاف«



عنــد  غالبــاً  بالواعــظ  المســجد  رّواد  عالقــة 

حــدود الســؤال الفقهــي، المرتبــط بالمناســبات 

ي 
�ن نجحــوا  أنّهــم  إل  والجتماعيــة،  الدينيــة 

منــح الحمايــة الالزمــة للميكروفــون والمحــراب 

، ويُراقــب أداءهــم مفتشــون مهمتهــم  والمنــرب

ــرت  ي الطــالع عــل دف
ــل �ن ــة الأوىل تتمث الدعوي

ســؤال  يشــغلهم  ل  والنــرصاف،  الحضــور 

 ، ي
المجتمــع، ول يُحّفــز عزيمتهم ترّديــه الأخال�ت

الســتجابة  معــدلت  بضعــف  يُبالــون  ول 

ــم. ــة لخطابه المجتمعي

ــق  ــار طري هــم اخت ــة المســاجد أكرش أئم

ســالمية عــل حــّد  العمــل الوعظــي )الدعــوة الإ

ــل  ــه حص ــوى أن ء س ي
ــ�ش ــس ل ــم(، لي ه تعبري

ي الثانويــة الأزهريــة، 
عــل مجمــوع متــدنٍّ �ن

عيــة، وبعد  فلــم يجــد خيــاراً ســوى الكليــة الرش

ــة  ــجدي فرص ــظ المس ي الوع
ــد �ن ــّرج وج التخ

ف مّر بأطوار تاريخية  ي تاريخ المسلم�ي
»المسجد �ف

ي ارتبطت به تباعاً خارجه«
انتقلت معها الوظائف ال�ت

عمــل لأكل العيــش، ل تحتــاج منــه ســوى 

إتقــان حفــظ القــرآن الكريــم، ومعرفــة أهــم 

الأحــكام الفقهيــة، بمــا يُمّكنــه مــن اجتيــاز 

ــي،  ــالن وظيف ــع أول إع ــول م ــارات القب اختب

فقدرتــه عــل الحفــظ والســتدعاء مــن الذاكــرة 

ي نظيــف من أيـّـة صلــة بالجماعات، 
وملــف أمــ�ن

ي مجــال الوعــظ، فليــس 
يضمنــون لــه فرصــة �ن

وط وظيفتــه ملــكات إبداعيــة أو قــدرات  مــن رسش

اث  الــرت قــراءة  إعــادة  مــن  تمّكنــه  نقديــة، 

الوعظــي، ول يُبــاىلي رؤســاؤه بقدراتــه عــل 

ي جمهــور مســجده، فكريــاً أو ســلوكياً 
التأثــري �ن

أو روحيــاً، فمثــل تلــك المهــام لــم يســمع بهــا 

ــة  ــة؛ داعي ــه الثالثي ــام وظيفت ــن مه ــط ضم ق

ــة  ي ظــّل روتينّي
وإمــام ومــدرّس بالأوقــاف! و�ن

أداء موظفــي المســاجد، واســتقطابية وتعبئــة 

الجماعــات، خفتــت روحانيــة المســجد وُغّيــب 

دوره الإصالحــي.



لماذا نخجل من 
التعددية الفكرية؟

ي الآراء والتقاتــل الســلمي 
»الختــالف �ن

عــل المبــادئ مــن نواميــس الحياة عــل الأرض، 

وليــس ظاهــرة تحّلــل، أو إشــارة فســاد«.

ي 
بديهيــة مــن هــذا النــوع مــا تــزال �ن

حاجــة إىل ترديــد وتأكيــد، كّنــا نظــن أّن العالــم 

قــد فــرغ منهــا، وأنّنــا قــد انتهينــا إليهــا، إل أّن 

الواقــع يقــول خــالف ذلــك؛ فــال العالــم فــرغ 

ي 
منهــا، ول نحــن قــد انتهينــا إليهــا، فمــا نــزال �ن

ي تتحــرك 
نفــق مظلــم نخــاف مــن الأفــكار الــ�ت

ي العالــم مــن حولنــا، بــل ونخــاف مــن أفــكار 
�ن

بعِضنــا.

ســالم عــن  فـــ »جماعــات التمايــز بالإ

ــزءاً  ــح ج ــا أصب ــو م ــاعت، وه « أش ن ــلم�ي المس

ي وحدتهــا 
مــن ثقافتنــا؛ أّن خــالَص الأّمــة �ن

ــل  ــاق ع ــاع والتف ن بالإجم ــ�ي ــة، مطالب الفكري

ــة  ــة وسياســية وثقافي ــة واجتماعي صيغــة فكري

واحــدة، بحجــة »وحــدة الأمــة«؛ فشــأنهم 

شــأن مــن أراد أن يحــّل مشــكلة المــرور، وبــدلً 

م  ي مجتمعــاً مدنيــاً راقيــاً يحــرت
مــن أن يبــ�ن

 ، ــري ــات الس ــّدد اتجاه ــرق، وتع ــالف الط اخت

ول يتعــّدى عــل الطريــق المخالــف، قــّرر أّن 

َ المشــاة والســيارات كّلهــم  الحــّل هــو أن يســري

ــرة  ــاب النظ ــطيح وغي ــد؛ فالتس ــاٍه واح ي اتج
�ن



المعمقــة مــن أخطــر مــا تســّبب فيــه خطــاب 

ي أنتجــت تصــورات 
ســالموية الــ�ت الجماعــات الإ

ي ُمبتــَدى وأصــل 
حــول الوحــدة الفكريــة، تنــا�ن

ــالف،  ــل الخت ــم ع ي القائ
ــا�ن نس ــاع الإ الجتم

فــال يخلــو مجتمــع مــن تنــوع وتعــّدد، ول 

ــة  ــة؛ فالطبيع ــّك وُمخالف ــن ش ــاٌد م أ اعتق ــرب ي

نســانية ذاتهــا تُمــلي الختــالف والتنــوع، ثــم  الإ

ي تنظيــم الختــالف، فكمــا 
ي دور الثقافــة �ن

يــأ�ت

كة،  أّن التنــوع والختــالف، بــال أهــداف مشــرت

ي 
تشــتتاً وتضاربــاً، فكذلــك الوحــدة ل تعــ�ن

ــت  ــد ُمصم ــب واح ي قال
ء �ن ي

ــّب كّل سش أن يُص

ُمغلــق عــل نفســه، بــل عــل العكــس تمامــاً؛ 

ل تتــأ�ت الوحــدة الخصبــة الخالقــة إل بتنــوع، 

ــالف،  ــرات؛ أي بالخت ــر، وجــدل المتغاي وتغاي

ي هــذا الختــالف إل العقــل، ل 
ول حَكــم �ن

ــا. ــف أنواعه ــلطة بمختل الس

عيــة،  ورسش عقليــة  ورة  رصن فالختــالف 

ــة؛  ــت الفردي ن لضاع ــ�ي ــاس متماثل ــو كان الن فل

، فكيــف  ي
نســا�ن ن الوجــود الإ أهــّم مــا يُمــري

ي آيــة: ﴿َوُكلُُّهــْم آِتيــِه يَــْوَم 
يكــون التفــرّد �ن

اْلِقَياَمــِة َفــرًْدا﴾ )مريــم: ٩٥( دون اختــالف! 

ي حريــة الفكــر والجتهــاد، 
إذ إّن الّتفــرد يقتــ�ن

ــوع  ــري؛ لتن ــّق النظ ــّدد الح ــل تع ــة ع القائم

طــرق الســتدلل تبعــاً لختــالف المجتهديــن، 

ــح العــام  ؛ لأّن الصال ــلي ووحــدة الحــّق العم

ــد. ــه واح ــاد إىل تحقيق ــدف الجته ــذي يه ال

ي ســياق توّهــِم 
غــري أّن الجماعــات، �ن

إمكانيــة تحقيــق وحــدة حــول أفكارهــا، رّوجــت، 

تاريخيــة،  الأوىل   : ن لمغالطتــ�ي عمــٍد،  عــن 

ــّل  ي ظ
ــدة إل �ن ــرف وح ــم نع ــا ل ــا »أنن مفاده

ســالمي  والإ ي  العــر�ب التدهــور  وأّن  الخالفــة، 

ن أّن أعظــم خــالف  مرتبــط بغيابهــا«، متجاهلــ�ي

؛  ن ن المســلم�ي ي أّمــة العــرب، ومــن ثّم بــ�ي
وقــع �ن

مامــة/ الخالفــة؛ »إذ مــا ُســّل  ي الإ
هــو الخــالف �ن

ســالم عــل قاعــدة دينيــة، مثــل مــا  ي الإ
ســيف �ن

ــظ  ــا لح ــان«، كم ي كّل زم
ــة �ن مام ــل الإ ــّل ع س

ذلــك مؤّلــف »الملــل والّنحــل«، أبــو الفتــح 

١٠٨٦-١١٥٣م(،  )٤٧٩-٥٤٨هـــ/  ي 
الشهرســتا�ن

ــاعرة،  ــة الأش ــّنة، جماع ــل الس ــاء أه ــد علم أح

فمنــذ وفــاة الرســول، صــل هللا عليــه وســلم، 

»ذّر الخــالف قرنــه«، فكانــت الخالفــة منشــأ 

ن  ــ�ت ــت الف ــرة، ووقع ــة المغاي ــالف وبداي الخت

والحــروب، وتشــّكلت الأحــزاب السياســية، فــال 

يســتطيع زاعــم أن يزعــم أّن قيــام ســلطة 

ــار حــّر ووحــدة  « اســتندت إىل اختي ن ــ�ي »الأموي

ــّم  ــف، ث ــر والتعس ــن القه ــدة ع ــة بعي حقيقي

ــة  ــل الخالف ــتحوذون ع ــيون يس ــا كاد العباس م

ي الشــام، حــ�ت قامــت 
ــة �ن ي أمي

ــ�ن مــن حكــم ب

نسانية ذاتها تُمىلي االختالف والتنوع ثم  »الطبيعة االإ
ي تنظيم االختالف«

ي دور الثقافة �ف
يأ�ت



ي الأندلــس، وتزايــد 
ن خالفــة ثانيــة �ن لالأمويــ�ي

ــ�ت  ، ح ــاسي ــرص العب ي الع
ــالف �ن ــال الخت مج

انقســمت الخالفــة، وتعــّددت إىل دول وممالــك 

دولــة  وقيــام  الأمصــار،  باســتقالل   ، شــ�ت

ي المغــرب، فالخــالف غــري المنضبــط 
الشــيعة �ن

. ي ــر�ب ــاع الع ــن لالجتم ــّداء الُمزم ــو ال ه

المغالطــة الثانيــة: توّهــُم أّن العقــل 

ــن  ــدر ع اث، ص ــرت ــج ال ــذي أنت ــالمي، ال س الإ

منظومــة فكريــة موّحــدة متجانســة؛ وتجاهــل 

اث ِنتــاج مجموعــة مــن الأنســاق  كــون الــرت

ــن  ــة م ــس حال ي تعك
ــ�ت ــة، ال ــة المختلف الفكري

والثقافيــة  الجتماعيــة والعرقيــة  التعدديــة 

ات  عــرش فتكّونــت  المســلمة،  للمجتمعــات 

المذاهــب الفقهيــة الفرديــة وبضعــة مذاهــب 

فرقــة  وســبعون  وثــالث  جماعيــة،  فقهيــة 

ــة  ــة، ومذاهــب فلســفية، وطــرق صوفي كالمي

ن  ــ�ي ــن ب ــج المفري ــت مناه ــة، واختلف متنوع

المنقــول/ الأثــر، والمعقــول/ الــرأي، وتنّوعــت 

ن حــول فهــم  ن والأصوليــ�ي طــرق نظــر البالغيــ�ي

. ن منتــرص للفــظ ومنتــرص للمعــ�ن مــراد هللا بــ�ي

تكــّون  التعــّددي  النحــو  هــذا  عــل 

ي ازدهــار الحضــارة 
اث، الــذي أســهم �ن الــرت

ن تلــك  ســالمية، حــ�ت كانــت ذروة الــرصاع بــ�ي الإ

ــة والســيطرة  ي ســعيها نحــو الهيمن
الأنســاق �ن

امتــالك  وزعــم  العصبيــة،  مــن  بدافــع 

الحقيقــة، مســتندة إىل دعــم الســلطة أحيانــاً، 

ومدفوعــة بالخــوف مــن العــدو الخارجــي إىل 

ــرى. ــاً أخ ــة أحيان ــة فكري ن أحادي ــ�ي تدش

 ، ي
الجويــ�ن المعــاىلي  أبــو  أشــار  وقــد 

ن )٤٧٨-٤١٩هـــ /١٠٢٨- ــ�ي ــام الحرم ــب بإم الُملقَّ

رشــاد«، إىل تلــك  ي مقدمــة كتابــه »الإ
١٠٨٥م( �ن

ــرن  ــرص )الق ــك الع ي ذل
ــه: »كان �ن ــة بقول الحال

النــاس  الخامــس الهجــري( شــيعة يدعــون 

مــام اضطــر لالختفــاء، وإليــه يرجــع العلــم،  لإ

لــة يرفضــون  ن ومنــه تلتمــس المعرفــة، ومعرت

ــاً  ــه مكان ــل ويرفعون ــدون العق ــد، ويمج التقلي

ــون عــل قلــب النظــام،  ــاً، ورافضــة يعمل علي

ــوا وســط  ــج؛ ليصل ــر مزي ي أم
ــاس �ن وجعــل الن

هــذه الفو�ن إىل الحكم والســلطان، وفالســفة 

غايتهــم وكّدهــم بــّث فلســفات لــم تكــن 

تهيــأت لهــا العقــول بعــد كمــا يجــب؛ وحنابلــة 

ــورن لهــذا  ــن، ويث ي الدي
ي علــوم �ن

يتشــددون �ن

ن  عــل الســلطة القائمــة حينــاً، وعــل المتكلمــ�ي

حينــاً آخــر. وإىل جانــب كّل هــؤلء جميعــاً؛ 

ــرون  ــن ي ، الذي ن ــ�ي ــن المتكمل نجــد الأشــاعرة م

أنّهــم وحدهــم أهــل الســّنة، والقوامــون عــل 

ــة  ــد الديني ــاة للعقائ ــده، والدع ــن هللا وتأيي دي

اث لم يصدر عن  سالمي الذي أنتج ال�ت »العقل االإ
منظومة فكرية موّحدة متجانسة«



ي الســتدلل 
الحّقــة، والباذلــون أقــ� الجهد �ن

لهــا، وتمكينهــا مــن القلــوب والعقــول، وكانــت 

ن داميــة، وجمــاع  تحــدث أحيانــاً غــري قليلــة فــ�ت

ي غــري 
ن هــو العصبيــة �ن أســباب هــذه الفــ�ت

حــّق، وعْجــز الدولــة عــن الهيمنــة عــل الأمــر، 

ثــم نــرصة بعــض الخلفــاء أو الأمــراء لهــذا 

ــه«. ــل مخالف ــب أو ذاك ع المذه

عــن  ســالموية  الإ الجماعــات  أخفــت 

معتمــدة  الفكريــة،  اث  الــرت تعدديــة  عمــد 

ي والتمســك بظواهــر 
عــل الستشــهاد النتقــا�أ

الخطــاب  طبيعــة  ن  متجاهلــ�ي الشــواهد، 

معانيــه  اســتقصاء  يُمكــن  ل  الــذي  ي 
القــرآ�ن

التفاســري  تباينــت  لــذا  دللتــه؛  حــرص  أو 

والتأويــالت، واختلفــت الطــرق والمذاهــب 

وتعــددت الفــرق والمقــالت؛ فالقــرآن الكريــم 

ــا  ــة بم ــلوبية العربي ي الأس
كان �ن ــرت ــّنة يش والس

تحملــه مــن احتماليــة دلليــة.

بمثابــة  فكريــة  عــن وحــدة  فالبحــث 

ي غرفة 
بحــث عــن قطــة ســوداء، ل وجــود لهــا �ن

تقاتــل  دون  ولنتحــاور  فلنختلــف  ُمظلمــة، 

ــة؛  ــة والعمال ــادل بالخيان ــام متب ــري واته وتكف

دون تجزئــة طائفيــة وعشــائرية وقبليــة؛ إذ 

ي 
ي الوســائل/ الأطــر النظريــة الــ�ت

إننــا نختلــف �ن

ــن  ــدة؛ م ــداف واح ــق أه ــا لتحقي ــق منه ننطل

ــلمي،  ــش س ــة، وتعاي ــة اجتماعي ــة وعدال حري

ــخ  ــه، يُرّس ــل بحتميت ــالف، ب ــليم بالخت فالتس

قيــم التســامح والحريــة والعقالنيــة، فُيؤســس 

معرفيــاً، ل أخالقيــاً فحســب، لمبــدأ أّن الحــّق 

ل يعرفــه إل هللا الحــّق، فــال يزعــم طــرف 

ــة. ــة المطلق ــالك الحقيق امت

ــة  ــكاً للهوي ــس تفكي ــالف لي اً الخت ــري أخ

بنــاء  فإعــادة  ذم،  والتــرش للتفتــت  ودعــوة 

الهويــة وصنــع الوحــدة ل يكــون بالقفــز فــوق 

حــّق الختــالف والهــروب مــن مواجهــة حقيقــة 

أّن الواحــد هــو شــطر الآخــر، وأّن العقائــد 

واحــدة،  لحقيقــة  وجــوه  هــي  والمذاهــب 

اف بحــّق الغــري  ام الختــالف هــو اعــرت فاحــرت

بــأّن لــه حقيقتــه ومســاحته الخاصــة مــن 

ــود. الوج

»إعادة بناء الهوية وصنع الوحدة ال يكون بالقفز فوق 
حّق االختالف والهروب من مواجهة ذلك«

اث  سالموية عن عمد تعددية ال�ت »أخفت الجماعات االإ
» ي

الفكرية معتمدة عىل االستشهاد االنتقا�أ


