


هذا الكاتب
هذا الكتيياب –في أصييله- سلسييلة محاضييرات علمييية أكاديميييةي مدرسييية جامعييية
صفية سييبق وأن ألقيتهييا على طالب السيينة الرابعيية ليسييانس تخصييص أصييول الييدين
بييي)المعهييد الوطييني للتعليم العييالي للعلييوم اإلسييالمية-يسييابقا-( بمدينيية باتنييةي سيينوات

هي. وقد سنحت األقدار اإللهية لها بعد طييول انتظييار1432-1406م/2011-يي 1996
هييي لطباعتهييا في دار1433م 2012وتعديل وترتيب وإضافة وتنقيح وحييذف.. سيينة 

الكتييياب الحيييديث بالقييياهرة المتفرعييية عن دار الفكييير العيييربي المصيييرية،ي طبييياعتين
م، واألخييرى في2012هي 1433متميييزتين، إحييداهما طباعيية عادييية للطالب سيينة 

نسخة مجلدة تجليدا جيدا لعامة القييراء في السيينة نفسييها، وتلتهييا طبعيية ثالثيية مجلييدة
م، وقد تلقاها الطالب وعامة القراء  بقبول حسيين2013هي 1434لعموم القراء سنة 

جدا، وصارت لهم مرجعا ومعينا على فهم قضايا الفكر اإلسالمي، بييل صييارْت مرجعييا
مهميييا ورئيسيييا ومعينيييا للطلبييية المقبلين على اجتيييياز مسيييابقة اليييدخول إلى أقسيييام
الييدكتوراة، فضييال عن كونهييا بيياتْت مسيياقا ومقياسييا علميييا لطلبيية األقسييام الصييفية

 والماستر في مادة الفكر اإلسالمي وقضاياه. 
وجعلت فصييوله مقسييمةي حسييب الموضييوعات المقييررة في البرنييامج الجييامعي
وزيادة موضوعات أراها من مقتضيات وضرورات العصر، بحيث أعددت لكييل مفييردة
من مفردات البرنامج فصال علميا خاصا به، ينفع الطلبة الجامعيين من جهيية خاصيية،
وعشاق المعرفة من جهة ثانية،ي واستقصيت فيه كل طاقتي العلمية والفكرية والعقلية
والمنهجية في البحث والتنقيب والتحليييل، وبييذلت جهييدي ألجعييل من كييل مفييردة بحثييا
علميييا متكييامال، ألغييني تالمييذتي وطالب الحقيقييية الييذين يريييدون تكييوين قييراءات
ومقاربات عامة وإجمالية حول موضوعات وقضايا الفكر اإلسالمي عمومييا، والسيييما

قضاياه الحديثة والمعاصرة.
واعتمدت في تأليفه وإعداده على الكتب والمكتبات الورقييية فقييط الييتي قيياربت
الخمسمائةي كتاب، ولم أنظر في أي مكتبة أو كتاب إلكتروني إاّل فيما ندر، بل لعلييني لم
ألجييأ لتييداعيات الموجيية اإللكترونييية المعاصييرة البتيية، الييتي أكلت األخضيير واليييابس،
وإليماني الراسخ وقناعتي العلمية والتجربيةي بقيمةي الكتاب الورقي وهشاشة المكتبات

والكتاب اإللكترونيي معرفيا وبحثيا.  
واهلل ما قصدت من هذا العمل العلمي، إاّل رجاء العفو والصييفح والرضييوان، وطلب
الغفران والقربى من المولى تبارك وتعالى، وتبسيط وتوضيحي المعارف لطالبنا، بعدما
ُحملوا من أوزار القوم المعادين للفكر والتفكييير.ي واهلل من وراء القصييد وآخيير دعوانييا

أن الحمد هلل رب العالمين



الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصردخل الوجيز إلى الم

األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي
أستاذ الدعوة واإلعالم والفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر

كلية  العلوم اإلسالمية
 - الجزائر –1جامعة باتنةي 

عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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}إن في خلييق السييموات واألرض واختالف الليييل والنهييار آليييات ألولي
األلباب* الذين يذكرون اهلل قياما وقعييودا وعلى جنييوبهم ويتفكييرون في خلييق
السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سييبحانك فقنييا عييذاب النييار* ربنييا
إنك من تدخل النار فقد أخزيتييه ومييا للظييالمين من أنصييار* ربنييا إننييا سييمعنا
مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنييا فيياغفر لنييا ذنوبنييا وكفيير عنييا
سيآتنا وتوفنا مع األبرار* ربنا وآتنا مييا وعييدتنا على رسييلك وال تخزنييا يييوم
القيامة إنك ال تخلف الميعيياد* فاسييتجاب لهم ربهم أني ال أضيييع عمييل عامييل
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديييارهم
وأوذوا في سييبيلي وقيياتلوا وقتلييوا ألكفييرن عنهم سيييآتهم وألدخلنهم جنييات

تجري من تحتها األنهار ثوابا من عند اهلل واهلل عنده حسن الثواب*{
[195 .. 190] آل عمران:                              
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عزيزي القارىء

أحب أن َأْلِفَت انتباهييك أخي القييارىء إلى أن هييذا الكتيياب المهم يحييوي اثنييتين
( كلمة، وإذا كان معدل ومتوسط القييراءة في الدقيقيية الواحييدة72000وسبعين ألف )

( كلميية، وإذا اعتمييدنا متوسييط130(  ومائيية وثالثين )100يييتراوح مييا بين مائيية )
( كلمة فقط، فإن هذا الكتاب لن يأخذ من وقتك سوى أربع عشييرة100القراءة مائة )

 سا( فقط، وعييدد أيييام األسييبوع مائيية وثمانييية14،24ساعة وأربع وعشرين دقيقة )
( ساعة، فلو قرأت كل يوم ساعة واحدة ألنهيت قراءته في أسييبوعين،168وستين )

( ساعة فانظر كم ستقرأ في الشهر؟ وكم سييتقرأ768وإذا كانت عدد ساعات الشهر )
في السنة؟ وكم ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعين أو الثمانين؟ 

األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي 

اإلهداء
لى المناضل والمجاهد المظلوم والمفترى عليه السيييد )الشيياذلي المكي(، وإلىإ

قائد المنظمة الخاصة المجاهد )محمد بلوزداد( يييرحمهم اهلل ويسييكنهم فسيييح جناتييه،
وإلى كافيية أعضيياء المنظميية الخاصيية.. وإلى مجموعيية الحرييية والكراميية والعييزة
والسيادة واالستقالل والغيرة الوطنية الجزائرية الثائرة.. مجموعة االثنين والعشييرين
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(، الذين تعاقبوا في رحم األمهييات الطيياهرات منييذ تيياريخ تييدنيس أرض الجزائيير22)
م بدنس االستعمار الصليبي الفرنسي.. الييذين آتيياهم اهلل الحكميية والسييداد1830سنة 

والتوفيييق واإلخالص في زمن قييلَّ فيييه المخلصييون، وعييزَّ فيييه الشييرفاء، ونييدر فيييه
الوطيينيون،ي الييذين خرجييوا باألميية الجزائرييية من النفييق السياسييي الكيياذب، وّكونييوا
)اللجنيية الثورييية للوحييدة والعمييل(، الييتي كييان لهييا الفضييل في إشييعال لهيب الثييورة
التحريرية المباركة، وهو القائل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: }يؤتي الحكميية من
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيييرا كثيييرا ومييا ييذكر إال أولييوا األلبيياب{ )البقييرة:

(. وأي حكميية أعظم من الوحييدة لتحرييير اإلنسييان الجزائييري األصيييل من ربقيية268
االستعمار الصليبي الفرنسي؟

أحبييتي وسييادتي وتيياج رأسييي وذوي الفضييل عليَّ وعلى سييائر أفييراد الشييعب
- مختار بيياجي،1الجزائري وكافة األحرار في العالم الشهداء والمجاهدون واألحرار )

–5- بن مصييطفى بن عييودة، 4- عثمييان بلييوزداد، 3- رمضييان بن عبييد المالييك، 2  
- رابح8- لخضيير بن طوبييال، 7- محمييد العييربي بن مهيييدي، 6مصطفى بن بولعيييد، 

-12- أحمييد بوشييعيب، 11- سعيد بوعلي الشييريف، 10- زوبير بوعجاج،ي 9بيطاط،ي 
- عبييد السييالم15- مييراد ديييدوش، 14- عبد الحفيظ بوصييوف، 13محمد بوضياف، 

- رشيد مالح )سليمان(،18- محمد مشاطي، 17- عبد القادر العمودي، 16حباشي، 
- إلييياس22- يوسييف زيغييود، 21- بوجمعيية سييويداني، 20- محمييد مييرزوقي، 19

دريش )صاحب المنزل الذي احتضن االجتماع التاريخي(.(.. 
وإلى غيرهم من المجاهييدين والشييهداء الشييرفاء أمثييال: )عبيياس لغييرور، علي
محساس، الحاج لخضيير، علي كييافي، علي منجلي، محمييدي السييعيد، سييي الحييواس،
محمييد بن علي، لزهيير شييريط، سيييدي حييني، فييرحي سيياعي، علي سييواعي، علي
البوانت، ياسف سعدي، إبراهيم مزهودي، عمر دردور، أحمد توفيييق المييدني، محمييد
خيييير اليييدين، بن يوسيييف بن خيييدة، محميييد األمين دبييياغين..(، وإلى غييييرهم من
المجاهدات: )زهرة ظريف، سامية لخضاري، وجميلة بوعزة، وجميلة بوحيرد، مامييا
بايييا..( و)الشييهيدات وريييدة مييداد وحسيييبة بن بييوعلي ومييريم بوعتييورة وخديجيية

مهداوي..(.   
ابنكم الوفي لمسيرتكم الوطنية الشريفة
األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي

  
المقدمة

هذا الكتاب –في أصله- سلسلة محاضرات علمية أكاديميةي مدرسيةي جامعييية صييفية سييبق
وأن ألقيتها على طالب السنة الرابعة ليسانس تخصص أصول الييدين بييي)المعهييد الوطييني للتعليم
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)هي 1432-1406م/2011-يي 1996العالي للعلوم اإلسالمية-يسابقا-( بمدينييةي باتنيية سيينوات 
1

)،
وقد سنحت األقدار اإللهية لها بعد طول انتظار وتعييديل وتييرتيب وإضييافة وتنقيح وحييذف.. سيينة

هي لطباعتها في دار الكتيياب الحييديث بالقيياهرة المتفرعيية عن دار الفكيير العييربي1433م 2012
م، واألخرى2012هي 1433المصرية،ي طباعتين متميزتين، إحداهما طباعة عادية للطالب سنة 

في نسخة مجلدة تجليدا جيدا لعامة القراء في السيينة نفسييها، وتلتهييا طبعيية ثالثيية مجلييدة لعمييوم
م، وقد تلقاها الطالب وعامة القييراء  بقبييولي حسيين جييدا، وصييارت2013هي 1434القراء سنة 

لهم مرجعييا ومعينييا على فهم قضييايا الفكيير اإلسييالمي، وبيياتوا يقتنييون الكتيياب عييوض تصييويرهي
كمطبوعة ال تستجيب لمواصفات المعرفة العلمية واألكاديميةي الموثقة، بل صييارْت مرجعييا مهمييا
ورئيسا ومعينييا للطلبيية المقبلين على اجتييياز مسييابقة الييدخول إلى أقسييام الييدكتوراة، فضييال عن
كونها باتْت مساقا ومقياسييا علميييا لطلبيية األقسييام الصييفية والماسييتر في مييادة الفكيير اإلسييالمي

)وقضاياه 
2

) .
وقد نفدت الطبعات الثالثة من السوق، وخلت منها رفوف المكتبات، وكثرْت أسئلة الطلبة
الجامعيين عن سر غياب الكتاب من رفوف المكتبات، في الوقت الذي مازالت فيه إدارة الجامعيية
تعتمييد تييدريس المييادة في مختلييف التخصصييات )أصييول الييدين، الشييريعة، الحضييارة والتيياريخ
اإلسالمي(، نظرا لوجاهتها وألهميتها وقيمتها المعرفية والمنهجيةي األكاديميةي في تعريف الطالب
المبتدئين بمسيرةي وتاريخية وقضايا وموضوعات الفكيير اإلسييالمي عمومييا والحييديث والمعاصيير
ط، والبعيييد عن تعقيييدات الكتابييات على وجه الخصييوص، وألسييلوبها المدرسييي الجييامعي المبسييّ

الفكرية ومصطلحاتها النحتيةي الغامضة.
ونظرا الستمراريي في تدريس المادة لطلبة كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة، ولحاجيية
الطلبة في الجامعات والكليات اإلسالميةي األخرى التي باتت تعتمده كمرجع أساسييي للطالب، فقييد
رغبت في إخراج طبعة رابعة مزيدة ومنقحة ومناسبةي ومعاصرة للجديد في مجييال قضييايا الفكيير

م، وقييد أسييميته –على بركيية اهلل- )المييدخل الوجيييز إلى قضييايا2020هي 1441اإلسالمي سيينة 
الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر(، بعد أن كان ُينعت باسم )تيييارات وقضييايا فكرييية معاصييرة(.ي

   
وجعلت فصييوله مقسييمة حسييب الموضييوعات المقييررة في البرنييامج الجييامعي وزيييادة
موضييوعات أراهييا من مقتضيييات وضييرورات العصيير، بحيث أعييددت لكييل مفييردة من مفييردات
البرنامج فصال علميا خاصا به، ينفع الطلبة الجييامعيين من جهيية خاصيية، وعشيياق المعرفيية من
جهة ثانية،ي واستقصيت فيه كل طاقتي العلمية والفكرية والعقلية والمنهجييية في البحث والتنقيب
والتحليييل، وبييذلت جهييدي ألجعييل من كييل مفييردة بحثييا علميييا متكييامال، ألغييني تالمييذتي وطالب
الحقيقية الذين يريدون تكوين قراءات ومقاربات عامة وإجمالية حول موضوعات وقضايا الفكيير

اإلسالمي عموما، والسيما قضاياه الحديثة والمعاصرة.

تأسس هذا المعهد سنةم، ولإلشارة فقد 2021هي 1442وما زلت ُألقيها لحد كتابة هذه المقدمة  )(1
هي كفرع تابع لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، ثم استقل عنه وصار1407م 1987

تابعا لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة، ثم صار تابعا لكلية العلوم االجتماعية والعلوم
م، باتت ُتعرف اليوم بكلية العلوم2014اإلسالمية تارة ثانية، ثم أصبح في نهاية األمر كلية مستقلة منذ سنة 

.1اإلسالمية جامعة باتنة 
من خالل اطالعي على شبكة المعلوماتية أكتشف أن الكثير من كتبي الجامعية موجودة في )(2

المكتبات الجامعية العربية واإلسالمية وفي المكتبات الوطنية كمكتبة الملك فهد وفيصل بالمملكة العربية
السعودية، وكالمكتبة الوطنية بدولة قطر، وفي مكتبات الجامعات الجزائرية وغيرها كجامعة قطر والخرطوم

  وأم درمان..
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واعتمدت في تأليفه وإعداده على الكتب والمكتبات الورقية فقط، ولم أنظر في أي مكتبيية
أو كتاب إلكتروني إاّل فيما ندر، بل لعلني لم ألجأ لتداعيات الموجة اإللكترونيةي المعاصييرة البتيية،
التي أكلت األخضر واليابس، وإليماني الراسخ وقناعتي العلميةي والتجربيةي بقيمةي الكتاب الييورقي

)وهشاشة المكتبات والكتاب اإللكتروني معرفيا وبحثيا 
1

) .
فيما اعتمدت في تأليفي له أيضا على مختلف المناهج العلمية بحسب حاجتي إليها، مغلبا
منهج التأريخ والوصف واالستقراء والتحليل والنقد على كافيية فصييوله. وقييد نشييرت أغلب هييذه
المحاضرات كأبحاث في المجالت العربيةي عامة والخليجييية خاصيية بهييدف معرفيية قيميية وأصييالة
المعلومات التي أقدمها لطالبي من جهة، وليطلع غيرنييا في الجامعييات العربيييةي واإلسييالمية على
أصالة وعمق المادة العلمية التي نمنحها لطالبنا في الجامعة الجزائرية،ي وألنني أعمل في جامعة
تسعى جاهدة إلنتاج المعرفة، وتعمل بكل وسييعها على قيييادة وتوجيييهي الحييياة والمجتمييع، بييل إن
معايير التفضيل والتمييز واالحترام فيهييا هييو: الكفيياءة العلمييية، والمثييابرة العملييية، والضييابطية

األخالقية والسلوكية.
وقد قسمت فصول الكتاب وموضوعاته حسب المحاور اآلتية:

 - الفصل األول: مدخل إلى مفهوم الفكر اإلسالمي.1
 - الفصل الثاني: تاريخ نشأة وتطور الفكر اإلسالمي.ي2
 - الفصل الثالث: تحديات الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر.3
 - الفصل الرابع: تيارات التجديد في الفكر اإلسالمي.4

وما أود اإلشارة إليه إلى أن هذه المقدمة التي صدُترّرت بها كتييابي هييذا لم أشييأ أن أجعلهييا
وفق التقسيم األكاديمي الييذي نعتمييده وننضييبطي بييه انضييباطا صييارما في إعييداد وإنجيياز الرسييائل

- التعريف بالموضوع وحدوده.1العلمية األكاديمية،ي والتي تتضمن الخطوات المنهجية التالية: )
- أهييداف وغايييات5- أسييباب اختيييار الموضييوع. 4- جديييد الموضييوع. 3- أهمية الموضوع. 2

-10- المنيياهج. 9- الخطيية. 8- الدراسييات السييابقة. 7- اإلشييكالية وفرضييياتها. 6الموضييوع. 
- قائمة المصادر والمراجع(. بل هو12- الخاتمة النتائج والتوصيات. 11الصعوبات والعراقيل. 

كتاب مدرسي صفي، تكون مقدمته بطابعهييا المعييرفي والمنهجي الخيياص بتقنيييةي إنجيياز الكتيياب،
ويتضمن كل ما هو مناسب في المقدمة. 

ولم أشييأ أن ُأذيييل خاتمتييه بقائميية طويليية جييدا تحييوي المصييادر والمراجييع الييتي قيياربت
الخمسمائة كتاب ومصدر ومرجع ومقال وبحث ورسالة علمية، واكتفيت بذكر البيانات كاملة في
الهوامش وفييق المنهجييية البحثييية األكاديمييية.ي كمييا عييدلت في الييوقت نفسييه عن ترجمييةي األعالم
المييذكورين المشييهورين والمغمييورين، لكونهييا فيياقت المئييات، وبالتييالي سييتثقل الهييوامش بتلييك

التراجم، وفضلت االعتماد على ثقافة واطالع القارىء. 
مع العلم أن هذا الكتاب في طبعاته الثالثة الماضيةي تضمن موضوعات الفترة الحرجة من
تاريخ األمة العربية واإلسالمية،ي وهي )البيئة،ي والمجتمع المييدني، والعولميية، والصييراع العييربي
اإلسييالمي اليهييودي القييرني، وحمالت التهجم على عييرض رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم،

للتوسع في تجربتنا في عالم القراءة انظر كتابنا: التغيير بالقراءة، سلسلة روافد، دولة الكويت، )(1
م، )متوفر مجانيا على2014هي  جانفي  1435، شهر صفر 77وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، عدد 

م، )متوفر على الشبكة في إطار2016الشبكة(. والدافعية للقراءة، مكتبة نور، برلين، ألمانيا، الطبعة األولى 
هي1438الكتاب النظيف المدفوع الثمن(. والدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

م. واإلعالم الجديد وتداعيات الموجة اإللكترونية المعاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة2017
م.2017هي 1438األولى، 

7



وموضوع اإلرهاب، والهيمنةي العولمية الغربيةي الوثنية وتفكيك األسرة المسلمة، والحرية الدينية
وموانع الحوار مع اآلخر.

م المزعييوم( ومييؤامرات القييوى الكيدييية2011ألن مشاكلنا بعييد أحييداث )الربيييع العييربي 
الكبرى في العالم على مستقبل المنطقة العربية واإلسالميةي بعييد قييرن على تقسيييم المنطقيية فيمييا

م( أفييرزت2011م( و )سييايس بيكييو الجديييدة 1916ُيعييرف باتفاقيييات )سييايكس بيكييو سيينة 
مشييكالت وموضييوعات جديييدة، كشييكل الدوليية الجديييدة، وفشييل القييوالب السياسييية والتنظيمييية
القديمة )مؤسسات تنفيذية،ي جمعوية، حزبييية، نقابييية..( في احتييواء وتييأطير الفييرد العييولمي في
قرن االتصاالت البرقييية، ومنهج التعامييل المافيييا السياسييية، والمافيييا المالييية الييتي تحكم عالمنييا
العييربي واإلسييالمي، ومشيياكل اليينزوح الييداخلي والخييارجي )الهجييرة غييير الشييرعية وقييوارب
المييوت(، ومصيييري الييدكتاتوريات العربييية المتعفنيية، وإعييادة إعمييار البالد العربييية المحطميية،
والحروب والفتن الداخلية في ربوع العالم اإلسالمي )إيران، اليمن، سوريا، العييراق، الصييومال،
السودان، تونس، ليبيا، البحرين..(،ي القضية الفلسطينية ومشروع القرن، والبطالة، والعنوسيية،
وفقدان األمل أمام الشييباب، وغييياب رؤييية مسييتقبليةي واعييية للسييلط وللطغم الحاكميية في عالمنييا
العربي، والفقر، والمرض، والمخييدرات، والجريميية العييابرة للقييارات، والسيييدا، وتفكييك األسييرة
المسييلمة، واليينزوح في قييوارب المييوت نحييو الشييمال، واالنهيييار األخالقي والييديني.. والنظرييية
التغيريييةي الجديييدة )الثييورة بال قيييادات( لكييارن روس اليهييودي البريطيياني الدبلوماسييي والكيياتب

)الصحفي 
1

).
واهلل مييا قصييدت من هييذا العمييل العلمي، إاّل رجيياء العفييو والصييفح والرضييوان، وطلب
الغفران والقربى من المولى تبارك وتعالى، وتبسيطي وتوضيح المعارف لطالبنييا، الييذين يتييأففون
من تعقيدات وغموض الكتابات الفكرية ومفاهيمهييا، ويتثيياقلون من هضييم مصييطلحاتها العسيييرة
والشائكة، ويتوانون عن معالجة قضايا الفكر اإلسييالمي، حييتى ذهب بعض الظاهرييية الجييدد إلى
اعتبار الفكر اإلسالمي من أبواب الهرطقة والكفر والفسييوق والعصيييان وإضيياعة الييوقت الثمين
فيما ال يجدي. ولعلهم بهذه الفصول يقرأون ما يوضحي لهم ما ذهلت عنه أحالمهم، واختلطت بييه
أفكارهم، بعدما ُحملييوا من أوزار القييوم المعييادين للفكيير والتفكييير. واهلل من وراء القصييد وآخيير

دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
م08/02/2021هي 2/1440/جمادى 26                           باتنة االثنين 

أ. د. أحمد محمود عيساوي

الفصل األول
مدخل إلى مفاهيم الفكر اإلسالمي 

للتوسع في نظرية الثورة بال قيادات انظر: كارن روس، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، مارس )(1
.446م، عدد 2017
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يقول األستاذ الدكتور المفكر محمد حافظ دييياب: )) إن السيياحة الفنييية والثقافييية العربييية
في الوقت الحالي تمتلىء بأنواع مختلفة من المثقفين، فهناك المثقييف الحيياذق الييذي يعيش على
رضا الناس والسلطة معا، والمثقف الناقد المنخرط في مشروع جمعي، والمثقف النرجسي الذي
يييّدعي في كييل وقت أنييه قييال ذلييك، والمثقييف الخبييير الييذي يقتصييري دوره على تقييديم المشييورة
والرأي، والمثقف المدرسي الييذي يييروي دائمييا عن غيييره، والمثقييف اإلشييكالي الييذي يبحث عن
تجاوز ما، ويعرف مسبقا أنه لن يحققه، والمثقف المرتزق الذي يكييرس همييه في االسييتفادة من
االمتيازات الداعمة لمصلحته، والمثقف العلمي المرتبط بالشركات العابرة للقييارات.. والمثقفييون
إما مهادنون للسلطة فهم من المرضي عنهم، أو معارضييون لهييا، وهم المهمشييون والمهييانون،

وهم الفئة الكثيرة المغلوبة على أمرها ((. 
أ . د . المفكر محمد حافظ دياب، عالقة المثقف العربي بالسلطة.

المدخل المنهجي لمفهوم الفكر اإلسالمي
تمهيد:

شكل الييتراث الفكييري اإلسييالمي مخزونييا علميييا معتييبرا للدارسييين والبيياحثين والمهتمين
بدراسة التراكمات الفكرية والثقافييية واألدبيييةي الييتي أفرزتهييا الحضييارة العربيييةي اإلسييالمية عييبر
مختلييف عصييورها. وقييد تعييددت حولييه الييرؤى واآلراء والنظييرات تبعييا الختالف دوافييع وأدوات

طته وفق االتجاهات اآلتية: يوتبريرات الدارسين له، بحيث تشكلت خر
 - اتجيياه الدراسييات االنتقائيييةي للييتراث، وتزعمييه في عصييرنا المفكيير المغييربي )محمييد عابييد1

م( )كّتاب التيار السلفي عمومييا ممن اقتصيير على قييراءة وإحييياء تييراث2010-1935الجابري 
الحنابلة فقط، وعادى من سواهم(.

م(،2016-1935 - اتجاه الدراسات الشمولية للتراث، وتزعمه كل من )طييه جييابر العلييواني 2
م(. 2018- حي 1944و)طه عبد الرحمن 

-1933 - اتجاه الدراسات الديالكتيكية المادية، وتزعمه مفكييرو اليسييار كييي)عبييد اهلل العييروي 3
-1925م(، و)إسييماعيل صييبري عبييد اهلل 2019- حي 1934م( و)الطيب تيزييينيي 2019حي 

م(.2015-1938م(  و)محمد حافظ دياب 1987-1921م(، و)عبد الرحمن الشرقاوي 2006
 - اتجاه الدراسات العلمانية، وتزعمييه العلمييانيون العييرب والمسييلمون بييدءا من عصيير )رافييع4

م(، و)قاسييم1890-1820م(  و)خييير الييدين باشييا التونسيييي 1873-1801رفاعة الطهطيياوي 
م(،1922-1874م(، و)فييرح أنطييون 1899-1824م(، و)نجيب الحييداد 1908-1863أمين 
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-1917م(، والوجوديييون العييرب كييي )عبييد الييرحمن بييدوي 1917-1850و)شييبلي الشييميل 
م(، و)الحييبيب الجنحيياني حي2017-يي 1933م(، حتى عصر العولميية كييي)السيييد ياسييين 2002
م(،2009-1922م(، و)محمييود أمين العييالم 2016-1934م(، و)صييادق جالل العظم 2019

م(.2010-1928م(، و)محمد أركون 2018-1931و)سميري أمين 
 - اتجيياه الدراسييات االستشييراقية، وتزعمييه المستشييرقون المغرضييون: كييي )هيياملتون جب5

م(،1962-1883م( و )لييويس ماسييينيون 1921-1850م(،   و)قولييد زيهيير 1895-1971
م( و )روجيييه1995-1910م( و )جاك بيييرك 1931-1841والمحايدون كي )غوستاف لوبون 

م(، وغيرهم.2012-1913–رجاء- جارودي 
 – اتجاه الدراسات الحداثييية من أصييحاب منيياهج التفكيييك والتشييكيك والتحلييل، أمثييال: )نصيير6

-1935م(، و)حسيين حنفي 2010-1928م(، و)محمييد أركييون 2010-1943حامييد أبييو زيييد 
- حي1935هشيييييام جعييييييط م(، و )2018- حي 1938م(، و)محمييييد شيييييحرور 2019حي 

. م(2018- حي 1942م(، و )عبد المجيد شرفي 2019
-1876 – اتجاه الدراسات القومية،ي بييدًء من القوميييين العييرب األوائييل كييي )محمييد كييرد علي 7

م( و1968-ييي 1899م( و )زكي األرسيييوزي 1968-1879م( و )سييياطع الحصيييري 1953
م( و )فيليب حييتي2000-1909م( و )قسييطنطين زريييق 2012-1924)وأنييور عبييد الملييك 

-1910م( و )ميشييييلي –محميييد- عفليييق 1996-1911م( و)أكيييرم الحيييوراني 1886-1978
م(، وغيرهم.1989

والمتتبييع ألدوات ومنهج ووسييائل كييل مدرسييةي من هييذه المييدارس الفكرييية يتييبين زاوييية
النظر التي كمن وراءها الدارسون لتتبع صيرورة وتطور تراكمات الفكيير اإلسييالمي، كمييا يتييبين
أيضا مواطن الخلل والصواب في التحليل والوصول إلى النتائج والخالصات التقريبية الصييحيحة

أو المقبولة معرفيا وعلميا.
كما يتبين أيضا مدى حماسة تيار وحرارة عاطفته تجاه أو ضد تراكمات الفكر اإلسالمي.
أو مدى تجرد ودقة وموضوعيةي تيييار تجيياه التراكمييات الفكرييية، بغض النظيير على موطنهييا، أو

أصحابها، أو ظروفها.
وبغض النظيير عن االتجاهييات الييتي درسييت تراكمييات الفكيير اإلسييالمي، وقيمت مسيييرته،ي
وحللت أدبياتييه ومنطلقاتييه، وفككت رمييوزه ومعطياتييه، وتييابعت بنيتييهي وحركيتييه وغاياتييه، فييإن
دراسيية تراكمييات الفكيير اإلسييالمي بأبعيياده الثالثيية: التراثييية الماضييوية،ي والتراثيييةي الحديثيية،ي
واإلفرازات المعاصرة، تأتي من األهمية بمكان العتبارات كثيرة، لعل أهمهييا: مقاربتييه ومعرفتييه
عن كثب، واالستفادة من تجارب علمائه ومفكريه ، ومعرفة خبرتهم وحذقهم في تناول إشكاالته
ومسائله، وكيفية تطبيقها في واقع العرب والمسلمين، وبناء صرح النهضيية الحضييارية العربييية
اإلسالمية، وهي ال غنى عنها لدارس نظريات الصعود والسقوط الحضاري، فضال عن األهميات
األخييرى: العلمييية والمعرفييية والفسييلفية والفكرييية والثقافييية واألدبييية واللغوييية والتاريخييية

 والحضارية.
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وقبييل الخييوض في تفاصيييل بحثنييا نييود التعريييف بمفاهيمييه ومصييطلحاته ذات العالقيية
)األساسية والوطيدة به لتتضييح لنييا التصييورات الصييحيحة السييليمةي لمييا نريييد معالجتييه 

1
، وهي(

المعاني واأللفاظ والدالالت اآلتية:
 الفكر لغة:

 )تشير معاجم اللغة إلى أن مادة ) ف . ك . ر ( تعني :
2

 )

) - إثارة العقل، وتحريك الحس، أو دغدغة الحدس الداخلي 1
3

).
) - والفكر هو: إعمال النظر في الشيء، وإعمال الخاطر فيه 2

4
)   .

 - والفكر من فعل )فكر( بالتخفيف، و )فكّير( بالتشديد، ويعني: بذل العقل اإلنسيياني الجهييد في3
(.18مسائل ما، لقوله تعالى: }إنه فكر وقدر{ )المدثر: 

 - والتفكر هو اسم التفكير، وهو التذكر أيضا، لقوله تعييالى: }أفال تتفكييرون{. ومترادفاتييه هي4
)التدبر( و )التأمل(، ولكن التذكر واالعتبار والنظر مختلفييان، ألن كييل متفكيير متييذكر، وليس كييل

)متذكر متفكر 
5

)  .
 - والتذكر هو تكرار المعارف، والتفكر إنتاج المعارف. 5

ومن خالل هذه المقاربات اللغوية نتبين ما يلي:
 - فعل التفكر مالزم ومصاحب للمجهود العقلي والقلبي الذي يبذلييه اإلنسييان في أي قضييية من1

قضاياه.
 - فعل التفكر يدل على حقيقة وكنه الذات المفكرة، والقائمة بفعل التفكير.ي2
 - الفكر والتفكر سمة خاصة باإلنسان وحده دون بقيييةي المخلوقييات، وال يشييترك معييه مخلييوق3

آخر في هذه العملية، ألن التفكير عند الكائنات األخرى يكون بدافع الغريييزة والتلقائيييةي المودعيية
في تركيبها.ي

 - ال يطلق لفظ ومصطلح الفكر إاّل على العمليات الذهنيةي التي يقوم بها اإلنسان. 4
 - اشييتراك جمليية الفاعليييات في اإلنسييان لحصييول عملييية التفكييير، وهي: ]الحييواس، القلب،5

العقل[.

م( في مقدمة كتابه2019هي 1440يذكر األستاذ الدكتور الداعية الشيخ محمد حسن هيتو )حي  )(1
القيم "الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي" خالصة محكمة عن أهمية ضبط الحدود والمفاهيم وبناء

التصورات الصحيحة بناًء سليما في ذهن صاحبها، فيقول: ))قبل الخوض في الكالم على مقدمات األصول
ومباحثه، يجب علينا أن نقف على حده وتعريفه، ألنه ال يمكن لإلنسان أن يخوض في أي علم من العلوم إاّل

بعد أن يتصوره تصورا صحيحا سليما، والطريق إلى التصور الصحيح، هو التعريف السليم، الذي يوضح
م(، الوجيز في التشريع2019هي 1440المراد من المعرف ويشرحه..(( انظر: هيتو محمد حسن )حي 
.25م، ص 2006هي 1427اإلسالمي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة األولى، 

هي(، معجم قاموس المحيييط،817 انظر: الفيروز آبادي أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت  )(2
 ومحمييد مرتضييى الزبيييدي )ت، بتصييرف.111، ص 2دار مكتبيية الحييياة، بيييروت، دون طبعيية وتيياريخ، ج 

، ص3هي(، تاج العييروس من جييواهر القيياموس، دار مكتبيية الحييياة، بيييروت، دون طبعيية وتيياريخ، ج 1205
475.

هي(،1311-1232هي 711-630 ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن جمال الدين ))(3
.65، ص 5لسان العرب، دار التراث العربي، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

م(، إحياء1111-1085هي 505-450 أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي النيسابوري ))(4
.44، ص 6علوم الدين، دار التراث العربي، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

. وقد توسع اإلمام الغزالي في شرح هذا45، ص 6 أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج )(5
الفصل.
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 - التفكر مجهود مبذول من قبل اإلنسان على مستوى العقل الباطن.6
وعلى ضوء هذه المقاربات اللغوية والمعجمية لمفهوم التفكر ومشتقاتهي ومادتييه اللغوييية
والبنائيةي الصرفية والنحوية، يمكننا –تيسيييراي للفهم، وتوسيييعا للمييدارك- أن نستحضييري تعاريفييه
االصييطالحية من خزانيية الييتراث العييربي اإلسييالمي أوال، ثم من خزانيية االجتهييادات الحديثيية

والمعاصرة ثانيا.
الفكر اصطالحا: 

هي( الفكر بأنه: ))إحضييار معرفييتين في القلب505-450عرف اإلمام أبو حامد الغزالي )
ليستثمري منهما معرفة ثالثيية((، وقييد ضييرب لييذلك التعريييف مثال يوضييحه، وتوصييل منييه إلى أن
عملية التفكيير تتم بواسييطته إحضييار معرفييتين في القلب ليتوصييل بهييا إلى معرفيية ثالثيية، تسييمى

)تفكرا، واعتبارا، وتذكرا، ونظرا، وتأمال، وتدبرا(( 
1

).
وقد عرفه بعض األقدمين فقالوا: ))الفكيير اسييم لعملييية تييردد القييوى العاقليية المفكييرة في
اإلنسان، سواء  أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطالب المعاني المجهولة من األمييور

)المعلومة، أو الوصول إلى األحكام أو النسب بين األشياء (( 
2

).
هي( بقولييه: ))هييو تييرتيبي تصييديقات يتوصييلي606-544وقد عرفه اإلمام الفخر الرازي )

بهييا إلى تصييديقات أخييرى، فييإن من صييّدق بييأن العييالم متغييير، وكييل متغييير ممكن، حييتى لزمييه
التصديق بأن العييالم ممكن فال معيينى لفكييره إاّل مييا حضيير في ذهنييه من التصييديقين المسييتلزمين
للتصديق الثالث، فإن طابقت التصييديقات المسييتلزمة لمتعلقاتهييا فهييو الفكيير الصييحيح، وإاّل فهييو

)الفكر الفاسد(( 
3

).
هييي( بقولييه: ))والنظيير في اصييطالح487وقييد عرفييه اإلمييام أبييو المعييالي الجويييني )ت 

الموحدين هو الفكر الذي يطلبه من قام به علمييا أو غلبيية ظن، وهييو قسييمان: صييحيح وفاسييد((
(

4
).

م( بقوله: ))الفكر هو النظر عندنا..1013-950هي 402-338ويعرفه اإلمام الباقالني )
فإن قيل: فما معنى تسميتكم للضرب اآلخر منها علم نظر واستدال؟ قيل له: مرادنا بذلك أنييه علم
يقع بعقب استدالل وتفكر في حال المنظور فيه، أو تذكر نظر فيه، فكل ما احتيياج من العلييوم إلى

)تقدم الفكر والرؤية وتأمل حال المعلوم فهو الموصوف بقولنا نظري(( 
5

).
 أن الفكيير هييوم(1037هي 429البغييدادي أبييو منصييور عبييد القيياهر بن طيياهر )ت ويييرى اإلمييام 

النظر، وأن النظر هو العملية التي يقوم بها العقل من أجل الوصول إلى المعارف، والتي سييماها
)المعارف العقلية النظرية 

6
).

.48 و 47، ص 6 أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج )(1
م(، األزمة الفكرية المعاصييرة، مطبوعييات المعهييد2016-1935 انظر: طه جابر فياض العلواني ))(2

. 16 و 15م، ص 1988هي 1408العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، 
هييي(، المحصييل، دار الييتراث606-544 الفخيير الييرازي أبييو عبييد اهلل محمييد بن عميير بن الحسيين ))(3

.138 و 121م، ص 1991العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 
هي(، اإلرشيياد إلى قواطييع األدليية487 اإلمام الجويني أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل )ت )(4

.25م، ص 1985في أصول االعتقاد، تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى، 
م(، تمهييييد األوائيييل1013-950هي 402-338 البييياقالني أبيييو بكييير محميييد بن علي بن الطيب ))(5

م،1993وتلخيص الدالئل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعيية الثالثيية، 
.43ص 
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م( فيعييرف1745هي 1158أمييا اإلمييام التهييانوي محمييد بن علي بن القاضييي محمييد )ت 
الفكر بثالثة تعريفييات رجوعييا إلى أقييوال المتقييدمين من المناطقيية، فهييو حسييب التعريييف األول:
))حركة النفس في المعقوالت بواسطة القوة المتصرفة، أي حركيية كييانت سييواء كييانت بطلب أو
بغيره، وسواء أكانت هي من المطالب أو إليها((. وحسب التعريف الثاني فييالفكر هييو: )) حركيية
النفس في المعقييوالت مبتدئييةي من المطلب المشييعور بوجييه مييا، مسييتغرقةي فيهييا، طالبيية لمباديييه
المؤدييية إليييه، إلى أن تجييدها وترتبهييا فييترجع منهييا إلى المطلييوب أعييني مجمييوع الحركييتين((.
وحسب التعريف الثالث فالفكر هو: )) هو الحركيية األولى من هيياتين الحركييتين، أي الحركيية من
المطلوب إلى المبادي وحدها من غير أن توجد الحركيية الثانييية معهييا وإن كييانت هي المقصييودة

)منها (( 
1

).
فالفكر والنظر عند التهانوي أمر واحييد، والنظيير يييدخل وينضييم تحت الفكيير، ويييبين ذلييك
بقولييه: ))وال شييك أن النفس تالحييظ المعقييوالت في ضييمن تلييك الحركيية، فقيييل الفكيير هييو تلييك
الحركة، والنظر هو المالحظة التي في ضمنها، وقيييل: لتالزمهمييا أن الفكيير والنظيير مترادفييان((

(
2

).
ويعرفه الدكتور عبد الرحمن الزنيدي بقوله: ))والفكيير هييو الفعييل الييذي تقييوم بييه النفس
عند حركتها في المعقوالت، أي النظر والتأمل والتدبر واالستنباط والحكم ونحو ذلك، وهو كييذلك

)المعقوالت نفسها، أي الموضوعات التي أنتجها العقل البشري(( 
3

).
ويعرفه معن أحمد خالد بقوله: ))الفكر هو: العملية العقلييية الييتي يقييوم بهييا اإلنسييان من

)أجل التوصل إلى حقائق علمية معينة، وهو الناتج عن عملية التفكير(( 
4

).
م( في1085-974هي 450-364وقد ذهب إلى تعريفه وذكر أصنافه اإلمييام الميياوردي )

كتابه )أدب الدنيا والدين(، وهو عنده قسمان غريزي ومكتسييب.ي فأمييا الغريييزي فهييو: في نظييره
العقل الحقيقي، وعليه مناط التكليييف، وبييه ينتمي اإلنسييان إلى حييدود العيياقلين، ويمتيياز بييه عن

سائر الحيوانات األخرى.
ثم عرض ألقوال العلماء والفالسييفة الييذين عرفييوه، خالصييا إلى الحييد الييذي يطمئن إليييه،
فهييو: )).. العلم بالمييدركات الضييرورية،ي وذلييك نوعييان: أحييدهما مييا وقييع عن درك الحييواس،
والثاني: ما كان مبتدأ في النفوس. فأما ما كان واقعا عن درك الحواس، فمثل المرئيات المدركة
بييالنظر، واألصييوات المدركيية بالسييمع، والطعييوم المدركيية بالييذوق، والييروائح المدركيية بالشييم،
واألجسام المدركة باللمس.. وأما مييا كييان مبتييدأ في النفييوس، فكييالعلم بييأن الشيييء ال يخلييو من
وجود أو عدم، وإن الموجود ال يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحييال اجتميياع الضييدين، وأن
الواحد أقل من اإلثنين.. وهذا النوع من العلم ال يجييوز أن ينتفيي عن العاقييل، مييع سييالمة حالييه،
وكمال عقله، فإذا صار عالما بالمدركات الضرورية من هييذين النييوعين فهييو كامييل العقييل. وأمييا

م(، كتيياب أصييول1037هي 429 البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمييد التميمي )ت )(6
.14م، ص 1980الدين، المسألة التاسعة من األصل األول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

م(، كشيياف اصييطالحات العلييوم1745هي 1158التهييانوي محمييد بن علي بن القاضييي محمييد )ت  )(1
.121و 120والفنون، دار صادر، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 

.121المصدر نفسه، ص  )(2
م، ص1999 عبد الرحمن الزنيدي، حقيقة الفكر اإلسالمي، دار المسلم، الرياض، الطبعيية األولى، )(3

10.
م(، أهمييية تحديييد معيياني المصييطلحات في فهم الخطيياب2019هي 1440 معن أحمييد خالييد )حي )(4

.196 و 195م، ص 1998، فيفري 3اإلسالمي، مجلة التجديد، ماليزيا، السنة الثانية، عدد 
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العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي، وهو نهاية المعرفة، صحوة السياسة، وإصابة الفكر،
وليس لهذا حد، ألنه ينمو إن استعمل، وينقص إن أهمل، ونماؤه يكون بأحد وجهين: إمييا بكييثرة

)االستعمال، وإما بفرط الذكاء والفطنة..((ي 
1

) .
ومن خالل هذه التعاريف نستنتجي كون الفكر والنظر عملية ذهنيييةي نفسييية باطنييية خاصيية
باإلنسان دون سواه من المخلوقات، يخضع لضييوابط منهجييية ومنطقييية مضييبوطة تييتردد داخييل
اإلنسان، وهو نتاج لعملية إنتاجية بذلها العقل اإلنساني مشييتركا مييع بقييية القييوى الفاعليية فيييه،

بهدف الرقي بحياته وما حولها.
والفكرة في حقيقتها اصطالح فلسفي يقصد به الجوهر العميق للمعاني، الحامل للمعييارف

اإلنسانيةي في شكله النظري.
محترزات على التعريفات السابقة: 

والمتوسم في التعريفات السابقة التي عرفت الفكر، والمدقق فيها النظر سيلحظ اآلتي:
 - لم تحدد وسيلة وأداة عملية التفكير.ي فماذا يقصد بإعمال النظر؟ هل هو العقييل المختلييف في1

تحديد ماهيته؟ي أم هو الدماغ العضو األساسي في رأس اإلنسان؟ والذي هييو وسيييلة أساسييية في
تحليل المعلومات؟ أم أن منطقة التفكير هي منطقة أخرى مازالت لم تكتشييف ولم ُتعييرف بعييد؟ أم
أنييه مجموعيية من األجهييزة واألعضيياء الييتي تتفاعييل فيمييا بينهييا ضييمن تفيياعالت كيميائيييةي

وفزيولوجية لتقوم بهذه العملية مجتمعة؟
 - تحميل مصطلح الفكر فوق احتماله، وعدم تقدير مجهودات بقيةي الجوارح األخييرى، ليصييبح2

الفكر يطلق على كل ما ينتجه اإلنسان. ألن الكالم نتاج فكري، وسائر األنشطة األخرى من أفعال
وأقوال وسلوكات وأنشطة فكرية.ي

 - مطابقيية التعريفييات للفكيير مييع بقييية العمليييات العقلييية والحسييية األخييرى كالتأمييل والنظيير3
واإلحساس. وهذا التطابق قد ال ينطبق كلية على الفكر بدقة، وقد يكون مغايرا لها.

 - عدم وضوح أدواته ووسائله وغاياته وضوابطه وأسسه الذهنية الباطنية.ي 4
وعلى ضوء هذه المقاربات اللغوية المتنوعة لمادة فكيير دون غيرهييا من مشييتقات الفكيير
والعقل والوعي والنظر والتوسم والبصر..،ي وبعد عييرض المشييهور من التعريفييات االصييطالحية
له القديمة والحديثة والمعاصرة، والتوقف عن بعض المحترزات عليه، يمكننا تعريف اسييتجماع
أدوات الفهم والنظر والمنهجي لمحاولة تقديم تعريييف عن مفهييوم الفكيير وعملييية التفكييير والنظيير

من الناحية االصطالحية المنطقية والمفهومية.
تعريفنا للفكر:

الفكيير هييو: المجهييود الييذهني والنفسييي البيياطن، الييذي يييتردد ضييمن عمليييات منهجيييةي
مضبوطة، في محاولة الستقصاء واستكناه الحقائق والمعارف والخبرات التي لها عالقة وطيييدة

بوجود اإلنسان  واستمراره.
وبعد أن تبينييا تعريييف الفكيير لغيية واصييطالحا، وخرجنييا بتعريييف إجييرائي من مييزيج تلييك

التعريفات السابقة، فإننا ننطلق اآلن لتعريف الفكر اإلسالمي، فما هو الفكر اإلسالمي إذن؟
تعريف الفكر اإلسالمي:

م(، أدب الدنيا والدين،1085-974هي 450-364 الماورديي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريي (�)(�)(1
، بتصرف.20 و 19 و 18م، ص 2004هي 1425مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
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للفكر اإلسالمي عدة تعريفات، يمكننا إيراد بعضها في السياق المنهجي التالي، فقد عرفه
عبد الرحمن الزنيدي بقوله: ))الفكر اإلسالمي هو الصنعة العقلية وفق منهج اإلسالم، والصنعة

)العقلية هي اجتهادات العلماء والنتائجي الموضوعيةي التي توصلوا إليها(( 
1

).
م( بقولييه: ))الفكيير اإلسييالمي2019هي 1440- حي 1937ويعرفه محسن عبد الحميد )

كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول اهلل صلى اهلل عليييه وسييلم إلى اليييوم، في المعييارف
الكونية العامة المتصلة باهلل سبحانه وتعالى والعالم واإلنسان، والذي يعبر عن اجتهييادات العقييل
اإلنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطييار المبييادىء اإلسييالمية عقيييدة وشييريعة وسييلوكا((

(
2

).
ويعرفه محمد حسييين عبييد اهلل بأنييه هييو: ))الحكم على الواقييع من وجهيية نظيير اإلسييالم،
شريطة تييوفر عناصييره الثالثيية وهي: الواقييع ببعديييه الشيييئي والفعلي العملي، والحكم، والرابييط

)بينهما (( 
3

).
م( بقوله: ))الفكر اإلسييالمي المعاصيير هييو2003-1936ويعرفه أحمد صدقي الدجاني )

النتيياج العقلي الييذي أنتجييه المسييلمون بعييد الحييرب العالمييية الثانييية، والوثيييق الصييلة بالمرحليية
)السابقة له(( 

4
).

وما يالحظ على هذه التعريفات أنها اشتركت في كييون الفكيير اإلسييالمي هييو النتيياج الييذي
أنتجه العقل المسلم منذ مجيء اإلسالم، وحتى يومنا هذا. وعليه نحاول تعريف الفكيير اإلسييالمي

على ضوء التعريفات السابقة الذكر.
تعريفنا للفكر اإلسالمي:

الفكر اإلسالمي هو المجهود الذهني والنفسي الباطن، الذي يتردد ضمن عمليات منهجية
مضبوطة، في محاولة الستقصاء واستكناه الحقائق والمعارف والخبرات التي لها عالقة وطيييدة
بوجود اإلنسان واستمراره، تأسيسا على األطر المرجعية المقدسة: )الييوحي: الكتيياب والسيينة(،ي

وغيرها: )العقل، الحواس، الواقع(.
ويختص هذا التعريف المستنتج من التعاريف السابقة بجمليية من المميييزات الييتي تمنحييهي

حيز الهوية اإلسالمية، ولعل أهمها اآلتي:
 - اهتداء الفكر اإلسالمي باالستناد إلى المرجعية الدينيةي المقدسة.1
 - اهتداؤه بالتراكمات التراثية من عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.2
 - اهتييداؤه بأبعيياد الوجييود الرسييالي اإلسييالمي في الحييياة )خالفيية، عمييارة، عبييادة(، ونظرتييه3

المتميزةي للكون وللطبيعة وللوجود وللحياة وللنظام ولإلنسان.  
 - ثييراء ينابيعييه وتنوعهييا، من وحي مقييدس، وتراكمييات تراثييية،ي وعقييل، وحييواس، وخييبرة4

وتجربة.ي

.14 عبد الرحمن الزنيدي، حقيقة الفكر اإلسالمي، ص )(1
م(، تجديييد الفكيير اإلسييالمي، المعهييد العييالمي2019هي 1440- حي 1937 محسيين عبييد الحميييد ))(2

. وقد عرفه ثانية فقال: )) الفكر اإلسالمي كل مييا91م، ص 1996للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى، 
أفرزه فكر المسلمين في ظل اإلسالم من أفكار اجتهادية بشرية من فلسفة وعلم كالم وفقييه وأصييول وتصييوف

وعلوم إنسانية أخرى((.
م،1990 محمد حسين عبد اهلل، دراسات في الفكر اإلسالمي، دار البيارق، عمان، الطبعيية األولى، )(3

.9ص 
م(، عييرب ومسييلمون وعولميية، دار المسييتقبل العييربي،2003-1936 أحمييد صييدقي الييدجاني ))(4

.442م، ص 2000القاهرة، الطبعة األولى، 
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مرجعيته وحجيته المقدسة:
مجد اهلل تعالى الفكر ومشتقاتهي في القرآن الكييريم تمجيييدا ال يحتيياج معييه إلى بييذل الجهييد
لتوضيح مكانته، وقد تجلت مزيتهي في القرآن الكريم كأداة أساسية يعول عليها في أمييور العقائييد

)واإليمان والتبعات والمناطات والتكاليف، بتمايزي جلي وواضح دون سائر األديان 
1

) .
وقد ورد ذكر التفكر في القرآن الكريم أو أحييد مشييتقاتهي )قييال، تييدبر، نظيير، سييمع، ذكيير،

)( مرة 400تذكر، توسم، يعقل، عالم، أولو األلباب، المتوسمين..(ي قرابة األربعمائة )
2

).
ورد ذكر مصطلح مادة )فكر( في القرآن الكريم ثمانية عشر مرة، في اآليات التالية:

1- }يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهمييا أكييبر من نفعهمييا  
(. 219)البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اهلل لكم اآليات لعلكم تتفكرون{ 

2- }أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها األنهييار لييه فيهييا من كييل  
الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيييه نييار فيياحترقت كييذلك يييبين اهلل لكم

 (.266)البقرة:  اآليات لعلكم تتفكرون{
 - }الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنييا3

(. 191ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار{ )آل عمران: 
 - }قييل ال أقييول لكم عنييدي خييزائن اهلل وال أعلم الغيب وال أقييول لكم إني ملييك إن أتبييع إاّل مييا4

(. 50يوحى إلي قل هل يستويي األعمى والبصير أفال تتفكرون{ )األنعام: 
 - }ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليييه5

يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القييوم الييذين كييذبوا بآياتنييا فاقصييص القصييص لعلهم يتفكييرون{
(. 176)األعراف: 

(. 184 - }أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إاّل نذير مبين{ي )األعراف: 6
 - }إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السييماء فاختلييط بييه نبييات األرض ممييا يأكييل النيياس7

واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليهييا أتاهييا أمرنييا ليال
(.24أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون{ )يونس:ي 

 - }وهو الذي مييد األرض وجعييل فيهييا رواسييي وأنهييارا ومن كييل الثمييرات جعييل فيهييا زوجين8
(. 3اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ )الرعد: 

 - }ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعنيياب ومن كييل الثمييرات إن في ذلييك آلييية لقييوم9
(. 11يتفكرون{ )النحل: 

 -}بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مييا نييّزل إليهم ولعلهم يتفكييرون{ )النحييل:10
44 .)
 - }ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونهييا شييراب مختلييف ألوانييه11

(. 69فيه شفاء للناس إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون{ )النحل: 
 - }أولم يتفكييروا في أنفسييهم ميا خلييق اهلل السييموات واألرض ومييا بينهمييا إاّل بييالحق وأجييل12

(. 8مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون{ )الروم: 

م(، التفكير فريضة إسالمية، مكتبيية رحيياب، الجزائيير،1964-1889 انظر: عباس محمود العقاد ))(1
.5دون طبعة وتاريخ، ص 

 انظر: عز الييدين بليييق، مييوازين األعالم في القييرآن الكييريم، دار الفتح للطباعيية والنشيير، بيييروت،)(2
.44م، ص 1973الطبعة األولى، 
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 - }ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسييكنوا إليهييا وجعييل بينكم مييودة ورحميية إن13
(. 21في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ )الروم: 

 - }قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكروا مييا بصيياحبكم من جنيية إن14
(. 46هو إاّل نذير لكم بين يدي عذاب شديد{ ) سبأ: 

 - }اهلل يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها المييوت15
(. 42ويرسل األخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ )الزمر: 

 - }وسخر لكم ما في السموات وما في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكييرون{16
(. 13)الجاثية:ي 

 - }لييو أنزلنييا هييذا القييرآن على جبييل لرأيتييه خاشييعا متصييدعا من خشييية اهلل وتلييك األمثييال17
(. 21نضربها للناس لعلهم يتفكرون{ )الحشر: 

(. 18 - } إنه فكر وقدر{ )المدثر: 18
وهكذا نتبين مكانة مصطلح )فكر( بتتبييع ألفاظييه في القييرآن الكييريم، فقييد ورد في السييور
المكية اآلتية: )األنعام، األعراف، يونس، النحل، الييروم، سييبأ، الزميير، الجاثييية، المييدثر(، وورد
في السور المدنية اآلتية: )البقرة، آل عمران، الرعد، الحشر(، والمالحظ أن مصطلح )فكيير( قييد
ذكر في السور المكية مرة واحييدة في السييور التالييية: )المييدثر، الجاثييية، الزميير، سييبأ، يييونس،
األنعييام( ، وذكيير مييرتين في السييور التالييية: )الييروم، األعييراف(، وذكيير ثالث مييرات في السييور
التالية: )النحل(، وقد ذكر في السور المدنية مرة واحدة في السور التالية: )الحشيير، الرعييد، آل
عمران(، وذكر مرتين في سييورة البقييرة. ويحتيياج الموضييوع إلى دراسيية بحسييب الموضييوعات

التي ارتبط بها مصطلح التفكير. 
وبغض النظيير عن البنيياءات النحوييية والصيييغ الصييرفية لمشييتق المييادة اللغوييية:ي )فكيير(
الييواردة في القييرآن الكييريم، وبغض النظيير عن الموضييوعات واألغييراض والسييور واألزمنييةي
القرآنيةي )المكي، المدني( التي جاءت مرتبطةي بها، والتي تحتاج إلى دراسة معمقيية خاصيية بهييا،
وبالرجوع إلى مدارس التفسير المختلفة، فقد تبين من الدراسة العابرة والسريعةي لمصطلح مادة
]فكر[ الواردة في القرآن الكريم، على أنه ُذكر بلفظ صيغة فعييل المضييارع من األفعييال الخمسيية:

(، وذكر مرة واحييدة17)يتفكرون، تتفكرون، يتفكروا المجزومة بأداة الجزم( سبع عشرة مرة )
بصيغة المفرد }إنه فكر وقدر{، وذكر في تسع سور مكية وفي أربع سور مدنية، وعليييه يمكننييا

استنتاج بعض الخصائص العامة لمفهوم مادة: )فكر(، لعل أهمها اآلتي: 
 - أن التفكير في المنظور القرآني هو أعلى مراتب العقل وأعالها شأنا.1
 - أن التفكير في المنظور القرآني يرتفع بالعقل من التفكير في الجزئيات إلى الكليات معا.2
 - أن التفكييير في المنظييور القييرآنيي يييدفع العقييل للتوسييم في القضييايا الكييبرى والمصيييرية3

والمتعلقة بالوجود المصيري لإلنسان.
 - أن التفكييير في المنظييور القييرآني يييدرب العقييل على النظيير إلى الحييياة بظواهرهييا الكلييية4

والجزئية.ي
 - أن التفكييير في المنظييور القييرآني يعلم العقييل كيفييية التفكييير المنطقي، ويكسييبهي القييدرة على5

التحليل والبحث والتمحيص واالستنتاج  والمقابلة والمقارنة.ي
 - أن التفكير في المنظور القرآني يقوم بتصحيحي عالقة اإلنسان بذاته فكييرا وشييعورا وإمكانييا.6

فيصبح كائنا واعيا بوجوده الرسالي.
 - أن التفكييير المثميير والمجييدي والمتكامييل هييو التفكييير الجميياعي، األكييثر إصييابة من التفكييير7

الفردي، الذي يتعرض صاحبه للخطإ المحتمل، أما التفكير الجماعي فدائرة الخطإ فيه قليلة جدا.
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 - أن تركيييز القييرآن الكييريم على التفكييير الجميياعي يعييود للفائييدة المرجييوة منييه من الناحييية8
المنهجيةي واألسيلوبيةي من جهيية، ولصييوابيةي الجييدوى ونفعييية المقصييد من جهيية ثانييية، ولضييآلة
التكاليف المبذولة، والمجهودات المستنفدة من جهيية ثالثيية، وضيييق الزمييان المخصييص للجييانب

النظري من ناحية أخرى.
 - أن تركيز القييرآن الكييريم على التفكييير الجميياعي يعييود الهتمامييه بجييانب التأسيييس النظييري9

المهم في تنفيذ المشاريع في جانبها التطبيقي والعملي.
- أن تركيييز القييرآن الكييريم على عملييية العقلنيية الجماعييية )تعقلييون، يعقلييون( إلبعيياد شييبح10

المضاهاة ، واستفحال عقدة الشخصانية والفردانية الكابحة لكل تطور ونهضةي وتقدم.
 - أن تركييييز القيييرآن الكيييريم على عمليييية الفهم الجمييياعي )أوليييوا األلبييياب، أولي النهى،11

المتوسمين، أولي األبصار..( لتفعيل عملية الحراك الحضاري الجماعييية، ألن الفردانييية ال تبييني
حضارة، وال مدنية،ي بل مدعاة لقهر اإلرادات والكفاءات.

 - أن تركيز القرآن الكريم على عملية التفكر الجماعية لكونه تجميع لعمليات التفكير الفردية12
المأمونة األدوات والمنطلق والغاية. 

 - أن تركيز القييرآن الكييريم على عملييية التفكييير الجماعييية كونييه مصييدرا للخييبرة والتجربيية13
الجماعية الثرية، ال التجربة الفردية المحفوفة بالنقائص والمسكونةي باألخطاء والمزالت.

 - أن تركيز القرآن الكييريم على عملييية التفكييير الجماعييية الرتباطهييا بحقيقيية وكنييه القضييايا14
واالنشغاالت اإلنسانيةي الكبرى على مدار التاريخ البشري، والييتي بييات الضييميري اإلنسيياني حييائرا

وعاجزا حيالها.     
وعليه فالفكر والتفكير من المنظور القييرآني فعييل وحركيية وتغيييير وتكييوين ووعي للييذات
ولآلخيير، ووعي جميياعي مسييتنير،ي ووعي اجتميياعي مؤتلييف، ووعي كييياني متماسييك، ووعي
إمكاني اقتداري ووعي للواقع كله بكل أبعاده ومعطياتييه وعناصييره الكلييية والجزئييية،ي فهييو نظيير
عميق، وتدبر وثيق  وتأمل دقيييق، وحركيية وعمييل دؤوب ومييّوار للعقييل مييع المعلييوم والمنظييور

)بهدف استكشاف ومعرفة المجهول 
1

).
مكانة آلة التفكير )العقل( في القرآن الكريم:

مجد اهلل العقل في القرآن الكريم، وأعطاه المكانة العالية، وصّرح بلفظه بعبارات صريحة
وواضحة وكريمة، تبين مكانتهي بين سائر الكتب واألديان، وقد بين هييذه المكانيية األسييتاذ المفكيير

م( في دراسييتهي القيميية )التفكييير فريضيية1964-1889الحيير المرحييوم عبيياس محمييود العقيياد )
إسالمية(،ي إذ يقول: )).. ففي كتب األديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى
التمييز،ي ولكنها تأتي عرضا وغير مقصودة، وقييد يلمح القييارىء فيهييا بعض األحييايين شيييئا من
الزراية بالعقل أو التحذير منييه،ي ألنييه مزليية العقائييد، وبيياب من أبييواب الييدعوى واإلنكييار.. ولكن

)القرآن الكريم ال يذكر العقل إاّل في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل والرجوع إليه(( 
2

).
وقييد قسييم اهلل تعييالى العقييل اإلنسيياني إلى درجييات وأنييواع، فثميية العقييل الييوازع، والعقييل
المدرك، والعقل الحكيم، والعقل الرشيد، الذي هو أعالها، وهذا استعراض سريع لبعض النماذج

)القرآنيةي عن درجات العقل األربع في القرآن الكريم 
3

).

 انظر: محمد حجازي، القرآن ومنهج التفكييير، الزهييراء لإلعالم العييربي، القيياهرة، الطبعيية األولى،)(1
.141 و 140م، ص 1993

.5 عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسالمية، ص )(2
.7 انظر: عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسالمية، ص )(3
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 - مكانة العقل الوازع في القرآن الكريم:1
فمن خطاب اهلل تعالى إلى العقل عامة -ومنهي ما ينطوي على العقل الوازع- قوله:

- }إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع
الناس وما أنييزل اهلل من السييماء من ميياء فأحيييا بييه األرض بعييد موتهييا وبث فيهييا من كييل دابيية

(.226وتصريفي الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون{)البقرة: 
(. 30- }وهو الذي يحي ويميت وله اختالف الليل والنهار أفال تعقلون{ )المؤمنون: 

- }ومن آياتييييه أن تقييييوم السييييماء واألرض بييييأمره ثم إذا دعيييياكم دعييييوة من األرض إذا أنتم
تخرجون*وله من في السموات واألرض كل له قييانتون* وهييو الييذي يبييدأ الخلييق ثم يعيييده وهييو
أهون عليه ولييه المثييل األعلى في السييموات واألرض وهييو العزيييز الحكيم* ضييرب لكم مثال من
أنفسييكم هييل لكم من مييا ملكت أيمييانكم من شييركاء في مييا رزقنيياكم فييأنتم فيييه سييواء تخييافونهم

(. 26..23كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون{ )الروم: 
- }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيييئا وبالوالييدين إحسييانا وال تقتلييوا أوالدكم
من إمالق نحن نرزقكم وإياهم وال تقربييوا الفييواحش مييا ظهيير منهييا ومييا بطن وال تقتلييوا النفس

(. 151التي حرم اهلل إاّل بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون{ )األنعام: 
- }وما أرسلنا من قبلك إاّل رجاال يوحى إليهم من أهييل القييرى أفلم يسيييرواي في األرض فينظييروا

(. 108كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا أفال تعقلون{ )يوسف: 
- }ال يقاتلونكم جميعا إاّل في قرى محصنةي أو من وراء جدر بأسهم بينهم شييديد تحسييبهم جميعييا

(.13وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم ال يعقلون{ )الحشر: 
ومن هنا نتبين أن الحديث عن العقالنييية في الفكيير العييربي اإلسييالمي تنطلييق أساسييا من

(، ولفييظ24القييرآن الكييريم، فقيد ورد لفييظ )تعقلييون( في القييرآن الكييريم أربييع وعشييرون مييرة )
(، عدا السياقات الييتي ورد فيهييا لفييظ )نعقييل، يعقلهييا(، فهي22)يعقلون( اثنين وعشرون مرة )

كثيرة جدا.  
(. 42- }وتلك األمثال نضربها للناس وما يعقلها إال العالمون{ )العنكبوت: 
(. 9- }وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير{ )الملك: 

هذا عدا اآليات الكثيرة التي تبتدىء بالزجر، وتنتهيي إلى التذكير بالعقل، ألنه خير مرجييع
للهداية في ضييميري اإلنسييان، كقولييه تعييالى في سييورة البقييرة: }أتييأمرون النيياس بييالبر وتنسييوني

(. 42أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون{ )البقرة: 
 - مكانة العقل المدرك في القرآن الكريم:2

ويضارع خطاب اهلل تعالى في القرآن الكريم للعقل عاميية وللعقييل الييوازع خاصيية، خطيياب
مماثل إلى العقل المدرك ، الذي عبر عنه بنفيياذه وعمقييه إلى اللب والعمييق والغييور من األمييور،
والقضايا والمسائل، وهو العقل المدرك، الييذي تتم بييه العمليييات الذهنيييةي والعقلييية الواعييية، من
فهم، وتمعن، واستنتاج،ي فعّبر عنييه المييولى تبييارك وتعييالى بأسيلوب الخطياب إلى العقييل الميدرك

)باللب، هذا العقل المدرك الفاهم المبصر، فقال في العديد من المواضع 
1

).
- }هو الذي أنزل عليك الكتاب منهي آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأمييا الييذين في
قلييوبهم زيييغ فيتبعييون مييا تشييابه منييه ابتغيياء الفتنييةي وابتغيياء تأويلييه ومييا يعلم تأويلييه إاّل اهلل
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إاّل أولييوا األلبيياب{ )آل عمييران:

6 .)
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(. 177- }ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تعقلون{ )البقرة: 
(. 195- }وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي األلباب{ )البقرة: 

- }يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومييا يييذكر إاّل أولييوا األلبيياب{
(.267)البقرة: 

- }أولم يروا أنا نسوق الماء إلى األرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منهي أنعامهم وأنفسهم أفال
(. 28يبصرون{ )السجدة: 

(. 70- }أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم األولين{ )المؤمنون: 
(. 111- }لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب{ )يوسف:ي 

- }الذين يستمعون القييول فيتبعييون أحسيينه أولئييك الييذين هييداهم اهلل وأولئييك هم أولييوا األلبيياب{
(. 19)الزمر: 

ومن هذه اآليات نتبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن الكييريم وظيفتييه عقلييية تحيييط بالعقييل
الوازع والعقل المدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة، ويتعظ بالييذكر والييذكرى، وخطابييه ألنيياس من
العقالء لهم نصيب من الفهم والوعي أوفر من نصيب العقل الذي يكف صيياحبه عن السييوء، وال
ييييرتقي إلى منزلييية الرسيييوخ في العلم والتميييييز بين الطيب والخيييبيث، والتميييييز بين الحسييين

)واألحسن في القول 
1

) .
 - مكانة العقل الحكيم في القرآن الكريم:3

أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي والرويةي فالقرآن الكريم يعبر عنييه
بكلمات متعددة تشترك في المعنى أحيانا، وينفرد بعضييها بمعنيياه على حسييب السييياق في أحيييان
أخرى. فهو الفكر والنظر والتدبر واالعتبار والذكر والعلم، وسييائر هييذه الملكييات الذهنييية،ي الييتي

)تتفق أحيانا في المدلول ، ولكنها تستفاد من كلمة واحييدة تغييني عن سييائر الكلمييات األخييرى 
2

).
وهذه بعض األمثلة القرآنيةي عن مكانة العقل المدرك الحكيم في القرآن الكريم:

(. 219- }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اهلل لكم اآليات لعلكم تتفكرون{ )البقرة: 
- }الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكييرون في خلييق السييموات واألرض  ربنييا

(. 191ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار{ )آل عمران: 
(.47- }انظر كيف نصرف اآليات ثم هم يصدفون{ )األنعام: 
(.66- }انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون{ )األنعام: 

(.185- }أولم ينظروا في ملكوت السموات واألرض وما خلق اهلل من شيء{ )األعراف: 
- }قل انظروا ماذا في السموات واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون{ )يييونس:

102 .)
(.7- } أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج{ ) ق : 

 ( . 18- }أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت { ) الغاشية : 
- }قييل أرأيتم إن جعييل اهلل عليكم الليييل سييرمدا إلى يييوم القياميية من إلييه غييير اهلل يييأتيكم بليييل

(.73تسكنون فيه أفال تبصرون{ي )القصص: 
(.14- }واهلل يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار{ )آل عمران: 

(.30- }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب{ )ص: 
(.25- }أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{ )محمد: 
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- }فآتاهم اهلل من حيث لم يحتسبوا وقييذف في قلييوبهم الييرعب يخربييون بيييوتهم بأيييديهم وأيييدي
(.3المؤمنين فاعتبروا يا أولي األبصار{ )الحشر: 

(.5- }أو يذكر فتنفعه الذكرى{ )عبس: 
(.14- } وما ذرأ لكم في األرض مختلفا ألوانه إن في ذلك آلية لقوم يتذكرون{)النحل : 

- } وما أرسلنا من قبلك إاّل رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهييل الييذكر إن كنتم ال تعلمييون{ )النحييل:
44.)

- }ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األولى بصائر للناس وهييدى ورحميية لعلهم
(.44يتذكرون{ )القصص: 

- }كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا
(.152تعلمون{ )البقرة: 

- }قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملييك منييه ولم يييؤت سييعة من المييال قييال إن اهلل
(.248اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم{ )البقرة: 

- }يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومييا يييّذكر إاّل أولييوا األلبيياب{
(.270)البقرة: 

وبهذه اآليات وما جرى مجراها يتبين مكانة العقل الحكيم في القرآن الكريم، الذي يييرتقي
على العقل الوازع بكثير من الدرجات، وعلى العقل والمدرك أيضا بكثييير من الييدرجات، ويمكنييهي
أن يصبح عقال رشيدا ببعد الطول والدربة، وبمحكات الزمن الفاعل، وبمراس الخبرة والتجربة،ي

فيتشبع بالحكمة المطلقة، التي تصير بفضل اهلل تعالى رشدا. 
 - مكانة العقل الرشيد في القرآن الكريم:4

وللعقل الرشيد الكامل مكانة عظيمة في القرآن الكريم، وهو الذي يدركييه اإلنسييان الحكيم
بعد طول الحكمة والتجربة والخييبرة المقدسيية أو العملييية األفقييية أو العمودييية أو بيياإلثنين معييا،

ولعلنا  نسوق أطرافا منها قوله تعالى:
(.10- }قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولوا األلباب{ )الزمر: 

- }وما أرسلنا من قبلك إاّل رجاال نييوحي إليهم فاسييألوا أهييل الييذكر إن كنتم ال تعلمييون{ )النحييل:
44 .)

(.12- }يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{ )المجادلة: 
- }وهييو الييذي جعييل لكم النجييوم لتهتييدوا بهييا في ظلمييات الييبر والبحيير قييد فصييلنا اآليييات لقييوم

(. 98يعلمون{ )األنعام: 
- }هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقييدره منييازل لتعلمييوا عييدد السيينين والحسيياب مييا

(.6خلق اهلل ذلك إال بالحق يفصل اآليات لقوم يعلمون{ )يونس: 
(.68- }قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا{ )الكهف: 

(.4 .. 1- }الرحمن*علم القرآن*خلق اإلنسان*علمه البيان{ )الرحمن: 
- }إقرأ باسم ربك الذي خلق*خلق اإلنسان من علق* إقرأ وربييك األكييرم* الييذي علم بييالقلم* علم

(.4 .. 1اإلنسان ما لم يعلم{ )العلق: 
- }وما يعلم تأويله إاّل اهلل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كييل من عنييد ربنييا ومييا يييذكر إاّل

(.8أولوا األلباب{ )آل عمران: 
وفي هذا الصدد يقول األستاذ عباس محمود العقاد: )).. بهذه اآليات ومييا جييرى مجراهييا
تقررت وال جرم فريضةي التفكييير في اإلسييالم، وتييبين منهييا أن العقييل الييذي يخاطبييه اإلسييالم هييو
العقل الذي يعصم الضييمير، ويييدرك الحقييائق، ويميييزي األمييور ، ويييوازن بين األضييداد، ويتبصييري
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ويتدبر ويحسن االّدكار والرواية، وإنه العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضالل، وليس بالعقل
الييذي قصيياراه من اإلدراك أنييه يقابييل الجنييون، فييإن الجنييون يسييقط التكليييف في جميييع األديييان

)والشرائع وفي كل عرف وسنة(( 
1

).
تصنيفات العقول:

وهو األمر الذي ساق األستاذ المفكر محمد عابييد الجييابري إلى االعييتزاز بالعقييل البشييري
عامة، وبأرقى العقول الثالثة التي أنجبتها اإلنسانية على طول حياتها ، فالعقول -حسييب فهمييه-

ثالثة:
 - العقل اليوناني )ومن ثم العقل األوربي الغربي( وهو العقل المتأسييس على البرهييان والييدليل1

الحسي والتجريبيي والعقلي. 
 - العقل الفارسي، وهو العقل المتأسس على مناهل العرفان والفيض.2
 - العقل العربي، وهو عقل تأسس على روعة ودقة وصالبة البيان. 3

فييالغرب في حقيقتييه عقالني، وموضييوعيي في جييوهره، وواقعي في منهجييه، ومييادي في
رؤيته، وتجريبي في خبرته.ي والشرق العربي خصوصا، واإلسالمي عموما، وجداني في تفكيره،
وعاطفي في جوهره، وروحاني في صميمه،ي وشاعري في منهجه، وغيبي في رؤيته، وتييراكمي

)تراثي في خبرته، وبيانيي في خطابه 
2

).
ومن هنا يمكننا فهم مكانة العقل في المنظور العربي الخييالص، ثم في منظييور المنظوميية
التشريعيةي اإلسالمية التي احتضنته، وصار يشكل رأس األمر كله بالنسبة لها، وصار هو عمييود
مناط التكيياليف الشييرعية والحياتييية كلهييا. فلييوال العقييل لمييا كييان تكليييف أبييدا، ولييواله لرفييع عن
اإلنسان التكليف، كما رفع سائر المخلوقات واألشياء والجمادات والحيوانات، وذلك لعييدم وجييود

ميزة التفاضل المقرونة بالعقل. 
تقسيمات وتصنيفات أخرى للعقل:

كما تزخر الموسوعة الفكرييية والفلسييفية اإلسييالمية بييالكثير من التفريعييات والتقسيييمات
والتعريفات للعقل وألنواعه منها مييا ذهب إليييه الحكيم الترمييذي أبييو عبييد اهلل محمييد بن علي بن

م( حيث قسم العقل إلى أربعة أقسام هي:932هي 320الحسن )ت 
 – العقل الموروث(.4 – عقل التجربة . 3 – عقل الحجة . 2 – عقل الفطرة . 1)
 – عقل الفطرة: وهو الذي يخرج به الصبي والرجييل من صييفة الجنييون، فيعقييل مييا يقييال لييه.1

ويميز بين الخير والشر، ويعرف به الكرامة من الهوان والربح من الخسران..
 – عقل الحجة: وهو الذي به يستحق العبد من اهلل تعالى الخطياب، فيإذا بلييغ الحلم يتأكيد نييور2

العقل الذي وصف بنور التأييد، فيؤيد عقله فيصل إلى خطاب اهلل تعالى.
 – عقل التجربة: وهو أنفع الثالثة وأفضلها، ألنه يصييير حكيمييا بالتجييارب، يعييرف مييا لم يكن3

بدليل ما قد كان، وهو ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال حكيم إاّل ذو تجربة، وال حليم
إاّل ذو عثرة ".

 – العقل الموروث: وهو العقل الذي يمنحهي السلف للخلف.4
مفاهيم العقل من السياق القرآني:
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م ،2002هييي ميياي 1423 انظر: سهيل عروسي، العقالنية، مجليية المنهييل، السييعودية، ربيييع أول )(2
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العقل هو المعني بقوله تعالى في هاتين اآليتين الكريمتين التاليتين، }إنا عرضيينا األمانيية
على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما

(، و اآلية }ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحيير ورزقنيياهم من73جهوال{ )األحزاب: 
( حسب أقوال بعض المفسرين،71الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال{ )اإلسراء: 

وعلى رأسهم صاحب التحرير والتنوير رحمه اهلل، وقد أبدع وأجاد اإلمام األعظم )محمد الطيياهر
م( في تفسير اآليتين الكريمتين، نجمله في العبارات التالية:1973هي 1393بن عاشور ت 

العقل بمعنى األمانة:
- }إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشييفقن منهييا وحملهييا

(. 73اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال{ )األحزاب: 
وفي تفسيري هذه اآلية يقييول الشيييخ محمييد الطيياهر بن عاشييور رحمييه اهلل: ))..ي وافتتيياح
اآلية بمادة العرض، وصوغها في صيغة الماضي، وجعييل متعلقهييا السييماوات واألرض والجبييال
واإلنسان يومىء إلى أن متعلق هذا العرض كان في صعيد واحييد فيقتضييي أنييه عييرض أزلي في
مبدإ التكوين عند تعلق القدرة الربانيةي بإيجاد الموجودات األرضييية وإيييداعها فصييولها المقوميية
لمواهبها وخصائصها ومميزاتها المالئمة لوفائها بما خلقت ألجله كما حمل قوله }وإذ أخذ ربييك
من بني آدم من ظهورهم ذرييياتهم{.. فأمييا العييرض فقييد اسييتبانت معانيييه بمييا علمت من طريقيية
التمثيل. وأما األمانة فهي ما يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة وال إجحاف، وقد
اختلف فيها المفسرون على عشرين قوال، وبعضها متداخل في بعض، ولنبتدىءي باإللمام بهييا ثم
نعطف إلى تمحيصييها وبيانهييا. فقيييل: األمانيية الطاعيية، وقيييل: الصييالة، وقيييل: مجمييوع الصييالة
والصوم واالغتسال، وقيل: جميع الفرائض، وقيل: االنقياد إلى الدين، وقيل: حفظ الفرج، وقيل:
األمانة والتوحيد، أو دالئييل الوحدانييية،ي أو تجليييات اهلل بأسييمائه، وقيييل: مييا يييؤتمن عليييه ومنييه
الوفاء بالعهد، ومنهي انتفاء الغش في العمل، وقيل: األمانة العقل، وقيل: الخالفيية، أي خالفيية اهلل
في األرض التي أودعها اإلنسان كما قال تعالى: }وإذ قييال ربييك للمالئكيية إني جاعييل في األرض
خليفة{. وهذه األقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشييرائع ، وصيينف العقائييد، وصيينف
ضد الخيانة، وصنف العقل، وصنف خالفة األرض. ويجب أن يطرح منها صيينف الشييرائع ألنهييا
ليست الزمة لفطرة اإلنسان فطالما خلت أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفييتر فتسييقط سييتة
أقوال، وهي ما في الصنف األول. ويبقى سائر األصناف ألنها مرتكزة في طبع اإلنسان وفطرته.ي
ويجوز أن تكون األمانيية هي العقييل وتسييميته أمانيية تعظيم لشييأنه وألن األشييياء النفيسيية
تودع عند من يحتفظ بها. والمعنى: أن الحكمة اقتضت أن يكون اإلنسان مستودع العقل من بين
الموجودات العظيمة ألن خلقته مالئمة ألن يكون عيياقال، فييإن العقييل يبعث على التغييير واالنتقييال
من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره، فلو جعل ذلك في سييماء من السييماوات أو في األرض أو

في جبل من الجبال أو جميعها لكان سببا في اضطراب العوالم واندكاكها. 
وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا اإلنسان، فلو أودع فيها العقل
لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفترض أن العقل يسييول للفييرس أن
ال ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتريي منه علفا، فإنه ال يستطيع إفصاحا ويضيع
في اإلفهام ثم ال يتمكن من تسليم العوض بيده إلى فرس غيره، وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد
من نوع اإلنسان. ومعنى عرض هذه األمانة على السماوات واألرض والجبييال ينييدرجي في معيينى
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تفسييير األمانيية بالعقييل ، ألن األمانيية بهييذا المعيينى من األخالق الييتي يجمعهييا العقييل ويصييّرفها،
)وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخالق العقل(( 

1
).

فاألمانة في هذه اآلية قيل: بأنها الروح، وقيل: بأنها األمانة والوديعة المحفوظة، وقيييل:
بأنهييا العقييل، والقييدرة على التمييييز والفهم، وقيييل: هي القييدرة على التكلم والتحييدث والتواصييل

بالرموز المختلفة. وقد تبينا الكثير من معانيها آنفا.
العقل بمعنى التكريم والتفضيل:

- }ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحيير ورزقنيياهم من الطيبييات وفضييلناهم على كثييير
(.71ممن خلقنا تفضيال{ )اإلسراء: 

وفي تفسيري هذه اآلية يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمييه اهلل: ))..ي وقييد جمعت
اآلية خمس منن: التكريم، وتسخير المراكب في البر، وتسخير المراكب في البحيير، والييرزق من

الطيبات، والتفضيل على كثير من المخلوقات. 
فأما منةي التكريم فهي مزييية خص بهييا اهلل بييني آدم من بييني سيائر المخلوقييات األرضييية.
والتكريم جعلييه كريمييا، أي نفيسييا غييير مبييذول وال ذليييل في صييورتهي وال في حركيية مشيييه وفي
بشرته. فإن جميييع الحيوانييات ال يعييرف النظافيية وال اللبيياس، وال ترفيييه المضييجع والمأكييل، وال
حسن كيفية تناول الطعام والشراب، وال االستعداد لما ينفعه، ودفييع مييا يضييره، وال شييعوره بمييا
في ذاتييه وعقلييه من المحاسيين، فيسييتزيد منهييا، والقبييائح فيسييترها ويييدفعها، بلييه الخيياو عن
المعييارف والصيينائع، وعن قبييول التطييور في أسيياليب حياتييه وحضييارته.ي وقييد مثييل ابن عبيياس
للتكريم بأن اإلنسان يأكل بأصابعه، يريد أنه ال ينتهش الطعام بفمه، بل يرفعه إلى فيه بيييده، وال
يكرع في الماء، بل يرفعه إلى فيه بيده، فإن رفع الطعام بمغرفة والشراب بقدح فييذلك من زيييادة

التكريم، وهو تناول باليد.
وأمييا التفضيييل على كثييير من المخلوقييات، فييالمراد بييه التفضيييل المشيياهد، ألنييه موضييع
االمتنان. وذلك الذي جماعه تمكين اإلنسييان من التسييلط على جميييع المخلوقييات األرضييية برأيييهي

وحيلته، وكفى به تفضيال على البقية.
والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص، فالتكريم منظور فيه إلى تكريمييهي في
ذاته، والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره، على أنه فضييله بالعقييل الييذي بييه استصييالح

)شؤونه ودفع األضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد(( 
2

).
والتفضيل الوارد في هذه اآلية قيييل: هييو حسيين الشييكل، وبهيياء الوجييه، وروعيية القييوام.
وقيل: -وهو األرجح-  هو العقل الذي يتميز به اإلنسان عن سائر المخلوقات األخييرى كمييا تبينييا

آنفا. 
خصائص ومميزات الفكر اإلسالمي:

يقول األستاذ الدكتور أحمد محمد الجلي: )).. من سمات الفكر اإلسالمي أنه فكر إنسيياني
خال من تلك النزعة العنصريةي واألنانية ، التي تحتكيير المعرفيية والعلم، ذلييك أن الفكيير اإلسييالمي
مرتبط بقيم اإلسالم ومبادئه التي تؤكد على المساواة بين الناس، وأن معيار التفاضل هو مقييدار
ما يحمل كل إنسان من قيم إنسانية أو تقوى، كما عبر القرآن، وكمييا أن الفكيير اإلسييالمي شييارك
في صييياغة علميياء من كييل األجنيياس والشييعوب اإلسييالمية وغييير اإلسييالمية، لم يحتكيير علميياء

م(، تفسييير التحرييير والتنييوير، الييدار التونسييية للكتيياب،1973-1879 محمد الطاهر بن عاشييور ))(1
.126 و 125 و 124، ص 22م، ج 1984تونس، الطبعة األولى، 

.166 و 165 و 164 ، ص 13 محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )(2
24



المسلمين ما توصلوا إليه من علوم ومعارف، ولم يضيينوا بهييا على اآلخييرين، وأبيياحوا االنتفيياع
بها لغير المسلمين، بل لم يبخلوا حتى على أعدائهم بعلم، أو يضنواي عليهم بمعرفة. فالمسيييلمون
في األندلس قدموا منجزاتهم العلمية للمسيحيين، ولم يصدهم شنآن القوم ومحاربتهم للمسييلمين
من أن يبذلوا لهم العلم. بل فتحوا صدورهم ومعاهدهم لكل طالب علم أّيا كييانت الجهيية الييتي قييدم
منها، ووضعوا كشوفهم ومعطياتهم أمام الجميع. وكان للتسامح الذي تحلى به خلفاء المسييلمين
في األنييدلس أثييره في إقبييال العلميياء النصييارى من أبعييد األقطييار على تلقي العلييوم من المييدن

)اإلسالمية المزدهرة آنذاك..(( 
1

).
وعلى الييرغم من اشييتراك الفكيير اإلسييالمي مييع غيييره من األدوات والوسييائل والنتاجييات
الفكرية اإلنسانية األخرى بحكم واحدييية األصييل، وواحدييية المصييدر، وواحدييية األدوات والعييدة:
)العقل، الحواس، الخبرة(، والسيييما في المنتجييات ذات الطيابع الميادي والعلمي اليدقيق، إاّل أنييه
يتميييز عن غيييره من النتاجييات الفكريييةي األخييرى بجمليية من الخصييائص والمميييزات لعييل أهمهييا

)كونه: 
2

)

 - إلهي المشرب:1
ينطلييق ويتجييه الفكيير اإلسييالمي في سييائر عملياتييه الذهنييية: منطلقييا ووسيييلة وممارسييةي
وهييدفا من ينييابيع الييوحي اإللهي الخييالص، وهي خاصييية أساسييية ومتميييزة فيييه، بحيث تكييون
انطالقته من تعاليم ربه، فيتخذها معلما واضييحا يسييتنيري بهييا، ويتوجييه بهييا نحييو رضييى خالقييه،
فيضمن بهييذه االنطالقيية التأسيسيييةي األصيييلة الصييوابيةي واالسييتقامة، كمييا تنييأى بييه عن الهدفييية
المصلحية البشرية البحتة، وإن كان بتوجههي اإللهي يكييون قييد حقييق المصييلحية البشييريةي أيضييا،
على العكس من غيره من المنظومات الفكرية األخرى التي تتجه نحو المصييلحية البشييريةي فقييط.
وهو بهذه الخاصية يضمن إنسانيته وأخالقيتهي في المنطلق والغاية والمييوق، فيبتعييد عن تقلبييات
المصالح البشرية،ي وعن تقلبات األهواء وغيرها، مصداقا لقوله تعالى: }قل إن صييالتي ونسييكي

ومحياي ومماتي هلل رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين{.
 - تكامليته بين الثابت والمتغير:2

ينطلق الفكر اإلسالمي من أسييس مرجعييية ثابتيية ومقدسيية همييا الييوحي الكييريم من قييرآن
كريم، وسنةي نبويةي مطهرة، ويتحرك ضمن دوائيير فكرييية وفلسييفية وثقافييية ومنهجييية ومعرفييية
مفتوحيية، قابليية لالنطالق والمناقشيية والمثاقفيية والتجديييد، ضييامنا بهييذه العالقيية التأرجحييية بين
الثابت والمتغير عملية التواصل الحضارية بين األجيال ضييمن دائييرة الثييوابت الملزميية، ودوائيير
المتغيرات المتجددة والمتحركة وغير الملزمة ألي جيل إسالمي، أللهم االستئناس واالتباع الحيير

للقرون األربعة األولى لما ورد فيها من نصوص تدل على الخيرية.  
 - أخالقيته:3

يسييتمدي الفكيير اإلسييالمي بهييذه الخاصييية ميييزة تميييزهي عن غيييره من المييدارس األخييرى،
فتضمن له هذه الميزة نفع وفائدة البشرية المطلقة، بعيدا عن الفائدة النسييبية الييتي يعتقييد العقييل
البشييري الوضييعي مطلقيتهييا. وتحصيينه هييذه الميييزة من الوقييوع في االنحرافييات الكلييية والزيييغ

الفروعي، والرقي باألفراد رقيا شموليا.

،45 الفكر اإلسالمي المسيرة التاريخية وآفاق المستقبل، مجلة آفيياق الييتراث والثقافيية، دبي، عييدد )(1
. 29م، ص 2004هي أبريل 1425، صفر 13السنة 

م(، منهج التجديييد في الفكيير اإلسييالمي، المعهييد2019-حي 1940 انظر: محمد فيياروق النبهييان ))(2
.51 و 50العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، ص 
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 - وسطيتة واعتداله: 4
يتميزي الفكر اإلسالمي بالتوازن والتوسط، وهو المصطلح المرادف للوسييطية واالعتييدال،
انطالقا من قوله تعالى: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكييون الرسييول

(.143عليكم شهيدا{ )البقرة: 
 - حيويته وتجديده:5

يتميزي الفكر اإلسالمي بالرغم من ثابتيتهي المرجعية بظياهرة التجديييد الدائمييةي فيييه، ضييامنا
بهذه الخاصية استمرارية وخلود هذا الدين، بحكم التطورات المتسارعة الييتي شييهدتها البشييرية

)اليوم، وبحكم قابلية هذا الدين لمواكبة قضايا ومشكالت الحياة والناس 
1

) .
 - قابليته للمراجعة والتقويم:6

يتميزي الفكر اإلسالمي بخاصيةي المراجعة والتقويم والتقييم والنقد الدائم، وتتم عملية النقد
الدائمةي ضمن المنظومةي الذاتية، التي تتقبل كل أشكال النقد، بغرض التطوير والبحث عن اإلطييار

)األفضل، فيضمن بهذه الخاصية ميزة االستمراريةي والصوابية معا 
2

).
 - نظرته المستقبلية:7

يتميزي الفكر اإلسالمي بخاصية المستقبلية، فهو تراثي األصول واألسس، وواقعي النظييرة
للحاضر، مستقبلي النظرة للغد، فيضمن بهذه الخاصية االستمرارية والخلودية.

 – نخبويتة:8
إن الفكيير اإلسييالمي فكيير نخبييوي، محصييور في نطيياق ضيييق، يشييمل العلميياء والفقهيياء،
ويتحرك من جيل إلى جيل عبر دوائر فكرية وعلمية تخصصية ضيقة،ي فهو نتاج النخبة وموجييه
إلى النخبة، وال عالقة للعامة فيه إاّل على سبيلي االطالع والتعرف، وليس الخييوض والمشاكسيية،
كما هييو حاصييل اليييوم في الصييدام القييائم بين عاميية أتبيياع المييذاهب، الييذين يقيمييون الصييدامات

)والصراعات للمسائل الخالفية، دون أن يكون لديهم فهم عميق ألبعاد المسألة 
3

).
 – تخصصيته:9

اتسم الفكر اإلسالمي –بالرغم من موسوعيتهي وسعته– بكونه فكرا تخصصيا، فهو ينتقييل
)ضمن دوائر المتخصصين أفقيا وعموديا 

4
. وليس من وظيفة عامة المسلمين.(

- نموذجيته المثالية:10
يتميزي الفكر اإلسالمي بنموذجيته في الطرح والعرض والتأثير، ونموذجيتييهي تلييك ال تعييني
المثالية الحالمة غير القابلة للتطبيق، ولكنها النموذجية الوسطية وفق مبادىء الفطرة التي فطر

)اهلل الناس عليها 
5

).

هي(، الخصائص العامة لإلسالم، دار الشهاب، باتنة،1440-حي 1927 انظر: يوسف القرضاوي ))(1
.127دون طبعة وتاريخ، ص 

م( في كتيياب2019-حي 1957هي 1440-حي 1377 شييارك البيياحث )أحمييد محمييود عيسيياوي )(2
جماعي صادر عن مركز البحوث والدراسات المحكمة التييابع لييوزارة الشييؤون الدينييية واألوقيياف بدوليية قطيير

م بموضييوع عن2006هي 1426عنوانه: الخطيياب اإلسييالمي المعاصيير دعييوة للتقييويم وإعييادة النظيير، سيينة 
 حركية الخطاب اإلسالمي وتعثره في عصر الوسيلة.

م(، دراسييات في تيياريخ الفكيير2019-حي 1938هي 1440- حي 1356 انظر: طريييف الخالييدي ))(3
.5م، ص 1979العربي اإلسالمي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 

.7 انظر: طريف الخالدي، دراسات في تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، ص )(4
.7 انظر: طريف الخالدي، دراسات في تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، ص )(5
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- عقديته الكالمية:11
غلب على الفكيير اإلسييالمي اصييطباغه وتأسسييه على علم الكالم، وخضييوعه المباشيير
لمسائل العقيدة والتصور، بحيث تلحظ فيه سييطوة المنحى العقييدي أو الكالمي في سييائر نتاجاتييه

)وموضوعاته 
1

).
- فقهيته:12

خضع الفكر اإلسالمي والمفكر أيضا، لفروعية الفقهيياء وجزئييياتهم، ألن المفكييرين كييانوا
)هم الفقهاء، على حد ما ذهب إليه الشيخ حسن الترابي 

2
. كما خضع أيضا لسلطان األصييوليين(

لقييدرتهم وتمكنهم من وضييع علم أصييول الفقييه، ذلييك العلم الضييابط والحيياوي لكييل الجزئيييات
)والفروع، والذي يمكن من خالله استنباط األحكام الشرعية 

3
)    .

- عالميته:13
اإلسالم دين عالمي وإنساني بطبيعته، فقد حوى القرآن المكي وحده قرابة مائة آييية تييدل
لْت للبعييد العييالمي على عالمية الدعوة والرسالة، كما ضم القرآن المدني سورة التوبيية الييتي أصييَّ
في شكله الدولي السياسي بين المسلمين وغيرهم. وعلى ضوء هذه الخاصيةي في اإلسييالم سييعى
الفكر اإلسالمي إلى العالمية منذ السنة السادسة للهجيير، مييع بعييوث رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه

وسلم إلى الملوك والحكام المجاورين.

.14 انظر: طريف الخالدي، دراسات في تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، ص )(1
م(، تجديييد الفكيير اإلسييالمي، دار الهداييية، قسيينطينة، الطبعيية2016-1932 انظر: حسن الترابي ))(2

.13األولى، دون تاريخ، ص 
 ورد في القرآن الكريم لفظ )يسألونك( خمس عشرة مرة، سبع منه وردت في سورة البقرة، وهييذه)(3
 من سورة البقرة الييتي جيياءت مذيليية بقولييه تعييالى )يتفكييرون( إنمييا جيياءت وسييطا بينهييا، فهي219اآلية الي 

مسبوقة بأربع آيات صدرها يسألونك، ومشفوعة بآيتين صييدرها يسييألونك أيضييا  ونصييف آيييات يسييألونك في
سورة البقرة لوحدها، وهي:

(.189 –  }يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج..{ )البقرة: 1
(.215 – }يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين..{ )البقرة: 2
(.217 – }يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير..{ )البقرة: 3
(.219 – }يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير..{ )البقرة: 4
(.219 – }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو..{ )البقرة: 5
(.220 – }ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير..{ )البقرة: 6
(.222 – }ويسألونك عن المحيض قل هو أذى..{ )البقرة: 7

والباقي في السور التالية، وهي:
(.4 – }يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات..{ )المائدة: 8
(.187 – }يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي..{ )األعراف: 9

(.187- }يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند اهلل..{ )األعراف: 10
(.1- }يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل وللرسول..{ )األنفال: 11
(.85- }ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي..{ )اإلسراء: 12
(.83- }ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا..{ )الكهف: 13
(.105 – }ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا..{ )طه: 14
-1882(.  انظر: محمد فؤاد عبد البيياقي )42- }يسألونك عن الساعة أيان مرساها..{ )النازعات: 15

  .337م(، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الجيل، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 1967
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وبييالرغم من هييذه المميييزات العاميية الخاصيية بييه، فيياإلفراط في التعيياطي مييع بعض هييذه
الخاصيييات يييودي بييه إلى العكييوف على الفروعيييات، والتميياهي في الجزئيييات، واإلفييراط في
المثاليات، والبعد عن الواقعيات، واالضطراب في فهم المرحليات، وعدم إدراك فقه األولويات. 

 أطر الفكر اإلسالمي: 
ويحكم الفكر اإلسالمي أطر أربعة كبرى تميزه عن غيره من العلميييات الفكرييية األخييرى،
وتعصييمه من كييل أشييكال الزلييل، يفييترض بييالمفكر المسييلم التشييبع والتشييرب بهييا، وهييذه األطيير

األربعة هي:
اوال - اإلطار العقدي: 

ويتكون اإلطار العقدي من العناصر األساسية التالية:
 - وحدة المصدر واألصل والخلق والمنطلق.1
 - وحدة الخالق.2
 - وحدة الغاية والمصير.ي3
 - وحدة الحقيقة ومطلقيتها المقدسة: )القرآن، السنة(.4
 - سننيةي الكون والوجود واآلفاق واألنفس والسيينن المحكوميية بنييواميس اهلل وقانونييه الكييوني5

المنسجم والمتسق.ي
ثانيا - اإلطار األخالقي: 

ويتكون اإلطار األخالقي من العناصر األساسية التالية:
 - الصدق واألمانة واإلخالص والوفاء واالستقامة والكرم والغيرة والصبر والشجاعة..1
 - االلتزام الكلي بأخالقيات اإلسالم في سائر مناحي الحياة.2

ثالثا - اإلطار الشرعي: 
ويتكون اإلطار الشرعي من العناصر األساسية التالية: 

 - العلم بمقاصد الشريعة )أصولها ، وفروعها(.1
 - العلم بأصول الشريعة والعقيدة من أصول الدين وفروعه.2
 - العلم والخبرة الواقعية )فقه الواقع(.3

رابعا - اإلطار المنهجي: 
ويتكون اإلطار المنهجي من العناصر األساسية التالية:ي

 - العلم بمناهج البحث العلمي.1
) - التمكن من قواعد البحث والدراسة والتحليل في سائر المعارف والعلوم والفنون 2

1
)  .

مصادر الفكر اإلسالمي:
يتميييز الفكيير اإلسييالمي عن غيييره من حيث منابعييه بشييموليته وغنيياه وثرائييه بينييابيعي
المعرفيية، حيث ينهييلي الفكيير الوضييعي المييادي من الحييواس والعقييل والتجربييةي فقييط، ويعتبرهييا
مصادره الرئيسة للحصول على المعرفة. إذ المعرفة عنده كل معلوم بالنظر والحواس، وحقائقييه
كل حقيقة خضعت للحس والتجربةي والواقع، على العكس من الفكر اإلسالمي الذي يشاركه فيها،

 انظيير: مجموعيية من المييؤلفين، إسييالمية المعرفيية، المعهييد العييالمي للفكيير اإلسييالمي، واشيينطن،)(1
.. وما بعدها. وانظر أيضا: أحمد محمود عيساوي ومجموعة من المؤلفين، منهجييية البحث12م، ص 1986

م. وأحمييد محمييود2016هي 1437في العلييوم اإلسييالمية، دار الكتيياب الحييديث، القيياهرة، الطبعيية األولى، 
هي(، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب الحييديث، القيياهرة،1440م 2019- حي 1957عيساوي )

م.2018هي 1439الطبعة األولى، 
28



ثم يتميز عنه بمصدري الوحي المعصوم والصييادق من ليدن رب العييزة )القييرآن(، ومن ليدن وحي
النبوة )السنة(. وهذه إطاللة سريعةي على مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي.ي

أوال - الوحي: )القرآن الكريم. السنة النبوية المطهرة( 
يشكل الوحي المعصوم المقدس )القرآن الكريم، ومييا صييح من السيينة النبوييية المطهييرة(
المصدر األول والرئيس واألساس للمعرفة اإلسالمية،ي وهو عماد ومنبع الفكر اإلسالمي، ويمثييل
الدائرة المغلقة التي يتحرك فيها العقل اإلنساني القاصر خالل بذله للمجهييودات الذهنييية الفكرييية

والواقعية، فال يمكنهي الخروج منها لسعتها واستيعابها لقدراته العقلية المحدودة. 
وعليييه، فييدائرة الييوحي أكييبر وأعظم من أن يتخطاهييا العقييل، وكييل نشيياطاته ومجهوداتييه
الفكرية تدور ضمنهي في أعشار ضئيلة منها وتتحرك في فلكها، وإن ظن أو توهم بعض الماديين

القدرة على التفكير خارج نطاقها.
ويعتييبري النص القييرآني المقييدس ثريييا بالييدالالت المعرفييية والعلمييية الحقيقييية المطلقيية

الحقيقة، وهي المصدر الحقيقي للهدى والرشاد والنجاح والسداد للبشرية قاطبة.
كما تشكل السنة النبويةي المطهرة مصدرا ثانيا ثريا بالدالالت المعرفية والعلمييية الحقيقيييةي
المطلقة، يهتدي بها العقييل اإلنسيياني عمومييا، والعقييل المسييلم خصوصييا خالل نشيياطاته الذهنيييةي
والعقلييية والتفكيرييية.ي كمييا تشييكل مصييدر خييبرة وتجربييةي تطبيقيييةي وعملييية للحقييائق المجيييرة

والميسرة للحياة الكريمة لإلنسان على هذه األرض.
ثانيا - العقل:

يعد العقل المصييدر الثيياني من مصييادر الفكيير اإلسييالمي، هييذه اآلليية الممجييدة في القييرآن
الكريم والسنة النبوية، وبه مناط التكليف في اإلسالم، وعليييه المعييول في فهم وتييدبري النصييوص
المقدسيية وإنزالهييا في الواقييع، وهييو آليية العلم والتطييور الييرقي والتمييايز اإلنسيياني عن عييالم
الحيوانات. وقد احتل العقل في الفكر اإلسالمي مكانة عظيمة جدا، فعليه يترتبي الحساب والعقاب

والجزاء، وعليه يترتب تحمل المسؤولية، وعليه يناط أو يرفع التكليف.
وتضمن الرؤية اإلسالميةي قراءة واعية لعالقة العقل بالوحي، هذه العالقة الييتي تطلب من

العقل أن يقوم بالعمليات التالية:
 – فهم الحقائق الكبرى، والمعالم الكونيةي العظمى، لالهتييداء ومعرفيية اهلل سييبحانه وتعييالى من1

خالل النظر في الكون واألنفس واآلفاق.
 – التمييزي بين الحقائق المقدسة المطلقة، وبين شبهات الفلسفات واألفكار البشرية.2
 – فهم نصوص الشرع واستنباط األحكام الشرعية منها.3
 – قدرته على التحسين والتقبيحي في ظالل الشريعة والعقيدة.4
 – القدرة على البحث واالستكشاف في مجاالت الكون الفسيحة. 5

ثالثا- القلب:
 يعد القلب أحد مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي، وذلك ثابت بالنص القرآني والنبوي،ي

(، وفي الحييديث283ففي قوله تعالى: }واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل شيييء عليم{ )البقييرة: 
القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قولييه: ))إن اهلل تعيالى
قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيييء أحب إلي ممييا افترضييتهي
عليه، ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبييه، فييإذا أحببتييهي كنت سييمعه الييذي يسييمع بييه،
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وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلييه الييتي يمشييي بهييا، ولئن سييألني ألجيبنييه،ي
)ولئن استعاذني ألعيذنه(( 

1
).

رابعا- الحواس:
اعترف اإلسالم بقيمة وخطر الحواس، وجعلها مناط الحساب والعقاب، حين جعلهييا محييل
العبادة والتكاليف فقال: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كييل أولئييك كييان

(.36عنه مسؤوال{ )اإلسراء: 
وتعتبر الحواس النوافذ التي تنقل المعرفة إلى العقل، وعلى ضييوء تلييك المعييارف يجتهييد
العقل وينتجي المعرفة والفكر. فإن صدقته وأصابت في نواقلهييا أصيياب هييو في تحليالتييه وأفكيياره
ونتائجه، وإن أخطأْت -بفعل األمراض التي تعطلهييا كليييا أو جزئيييا- أخطييأ أيضييا تبعييا لهييا }ليس

(، ولقوله عليه61على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج..{ )النور: 
)الصالة والسالم: ))إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومييا اسييتكرهوا عليييه(( 

2
، ولقولييه(

 )عليه الصالة والسالم: ))كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون((
3

) .
وتربط العقل والحواس عالقة تتمثل في اآلليات التالية:

 – العميييل في حيييدود الزميييان والمكيييان واإلمكيييان والواقيييع والكييييان، ومن خالل التجيييارب1
والمشاهدات التي تمده بها الحواس.

 – كييون العقييل حاكمييا وموجهييا ومسيييرا ومهيمنييا على الحييواس، إذ يحييول إحساسيياتها إلى2
إدراكات حقيقيةي ومعارف يقينية.

 – ارتباط العقل بعالم الحواس، فال يستطيعي تقديم معرفة دون تزويد الحواس له، فإن أصييابت3
أصاب، وإن زودته بمعلومات خاطئة يخطأ تبعا لها.

 – قصور الحواس على إدراك المحسوسات والمشاهدات إدراكا جزئيا فقط، وقدرة العقييل على4
تجريد المعاني من المحسوسات والربييط بينهييا وبين التصييورات، وقييد أشييار القييرآن الكييريم إلى
هاتين الوسيلتين كما في قوله تعالى: }واهلل أخرجكم من بطون أمهيياتكم ال تعلمييون شيييئا وجعييل

(. 78لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون{ )النحل: 
خامسا - التراث والخبرة والتجربة:

ويشمل التراث الحضاري اإلنساني كافيية التراكمييات المعرفييية والعلميييةي الموروثييةي والييتي
توصلت إليها اإلنسانية خالل مسيرتها الحضارية أفقيا وعموديا ضمن األبعاد الزمانية والمكانية

والكيانية واإلمكانية . 
سادسا – الظواهر واآليات الكونية:

.6502، حييديث رقم 105، ص 8 الحديث أخرجه البخاري في كتيياب الرقييائق، بيياب التواضييع، ج )(1
في الوقت الذي مجد فيه النصّيون النص وارتهنييوا بفهم ظيياهره ال يعييدون غيييره، ورهن العقالنيييون أنفسييهم
أسراء العقييل، نهض فرييق ثييالث يسييأل القلب كمصييدر ممجييد للمعرفيية المطلقيية، مشييكال فريقييا ثالثييا للمعرفيية

القلبية.
 رواه ابن عباس، وهو حديث حسن أخرجه ابن ماجة والبيهقي، وغيرهما، كالحاكم في مسيييتدركه،)(2

وهو صحيح عنده بشرط الصحيحين ألن رواته من رواة الصحيحين، وكل رواته محتج بهم، وأخرجه النووي
، وصييححه األلبيياني في685، ص 7، وابن تيمييية في مجمييوع الفتيياوى، ج 30في نتن األربعين نووية برقم 

، وقال حديث حسن صحيح.1662 و 1664سلسلته الصحيحة عن ابن ماجة برقم 
،4251، ولبن ماجيية في سييننه بييرقم 2499 حييديث ضييعيف أخرجييه الترمييذي في سييننه بييرقم )(3

.198، ص 3، وأحمد في المسند ج 2730والدارمي برقم 
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ورد في القرآن الكريم قرابة عشرين سورة تدل أسماؤها على هذه الظواهر، مثييل سييورة
)الرعد، النور، الدخان، النجم، القمر، الييرحمن، الييبروج..(،ي كمييا وردت الكثييير من اآليييات الييتي
تنيياولت ظييواهر الطبيعيية والكييون والوجييود واألرض ومييا عليهييا من جميياد ونبييات وحيييوان
وتضاريس ومعادن.. وآيات تتناول الخلق والخليقيية، وتكييوين الحييياة على األرض، ومبييدأ خلييق
المجرات والكواكب، ونوعية المعييادن والصييخور والجبييال، وحالهييا في اآلخييرة لمييا تتحييول عن

وظائفها الدنيوية.ي 
سابعا – الظواهر اإلنسانية واالجتماعية:

ورد في القرآن سييور عديييدة تحمييل أسييماء أقييوام وأنبييياء وأفييراد مثييل: )هييود، يوسييف،ي
إبراهيم، مريم، سبأ، الروم، قييريش(، وسييور تحمييل أسييماء ظييواهر اجتماعييية وإنسييانية،ي مثييل:

)التوبة،ي األحزاب، الشورى، المجادلة، المنافقون، الطالق، الهمزة، التكاثر، المطففين..(.
وسور وآيات تناولت اإلنسييان وجعلتييه المعجييزة الكييبرى في األرض }سيينريهم آياتنييا في اآلفياق

(.  3وفي أنفسهم حتى يتبيني لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد{ )فصلت: 
رسالة الفكر والمفكر:

إن تنييياول رسيييالة الفكييير والمفكييير، أو الثقافييية والمثقيييف في المجتمعيييات عامييية، وفي
المجتمعات اإلسالمية خاصة، مسألة فكرية وفلسفية ومعرفيةي ونهضوية مهمة جدا، حيث الفكيير
أو الثقافة، أو المفكر والمثقف، مصطلحات متعددة لمضمون واحد، فمحتوى ومضموني ورسييالة
ووظيفيية المفكيير والمثقييف واحييدة، كمييا أن تكوينييه وأدواتييه ووسييائله ودوره واحييد. ولنييا بحكم

المساءلة الثقافية أن نطرح التساؤالت التالية:
ما عالقة المثقف بالمجتمع؟ وما عالقة المجتمع بالمثقف؟ و ما هي وظيفة ودور المثقف

في المجتمع؟ وهل ينتظر المجتمع منه تأدية دور أو وظيفة؟ 
وهل يؤثر المثقف في المجتمع والوسط واألوضاع التي تحيط ب ؟ أم هل يتأثر بمجتمعييه

ووسطه وأوضاعه وظروفه؟ وهل يتحرر من إسارها أم يبقى رهينا لها؟ 
وهل يستطيع المثقف أن ينفخ في الواقع فيغيره؟ أو أنه يقييدر فقييط على إحييداث مسييببات

ومقدمات ومهيئات التغيير والتطوير والتأثير؟
أم أن المثقييف مجييرد مييراقب ومشيياهد وراصييد ومسييجل أمين للصيييرورة االجتماعييية
والسياسيةي للمجتمع؟ وهل المثقف أداة تفعيل وتنشيطي وتثييويري ودفييع اجتماعييية وفكرييية؟ أم أنييه

مجرد زينةي وديكور شكلي ساخر يشهد على وجود هياكل ثقافة ومثقفين؟ 
وهل يبقى المثقف أسير األوضاع الفكرية والثقافية والدينية والتاريخية الموروثة؟ي فتبقى
وظيفتييه الرصييد والتييبريري والتسييويغي لألوضيياع بحكم تسييويغات متعييددة؟ ترتبييطي بتقييديري ظييروف
المرحلة، وأوضاع اللحظة الحرجة، واالستثنائية والحاسمة.ي أم أن دوره ووظيفتييهي أبعييد وأسييمى

من ذلك؟ 
وهل من حق المثقف أن يعتزل واقعه ومجتمعه ووسييطه وجميياهيره؟ وهييل لييه الحيق في
ذلك متستراي تحت مختلف المبررات والدعاوى؟ أم من حق المجتمع عليه أن يختلط ويحتييك بييه؟

ويجيبه عن تساؤالته المحيرة؟ 
إن المساءلة الثقافية تفرض علينا طرح مثل هييذه األسييئلة وغيرهييا، نظييرا ألهمييية ودور
ووظيفة ورسالة الثقافة والمثقف عامة، والمثقف اإلسالمي خاصة. هذا الدور الحضاري المنوط
بييه رسيياليا، في عصيير اتسييم بتحييوالت وتييداخالت واختالالت في مييوازين القييوى، مسييت البيينى
األساسية للفرد المسلم وللجماعة المسلمة، منذ سقوط دوليية الخالفيية وانهيييار الكيييان اإلسييالمي
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الموحد. بحيث جعلت المثقف المسييلم في حيييرة من أمييره تجيياه التحييوالت السييريعة الييتي مسييت
الكيان اإلسالمي العام والخاص. وأربكته عن لعب دوره المنوط به حضاريا، وتركته عيياجزا عن

اللحاق بالركب، أو إحداث بعض التأثيرات في فرده ومجتمعه. 
وقبل اإلجابة على تلك التساؤالت المنصبةي حول دور ومكانة ووظيفة المثقف، نود تقييديم
بعض اإلضيياءات حييول بعض المفيياهيم والمصييطلحات األساسييية ذات الصييلة الوطيييدة بمفهييوم

الثقافة، والحضارة ، والمثقف، والمفكر، ليتسنى لنا اإلجابة عليها مستأنسين بنورها.ي
الثقافة والحضارة: 

الثقافيية والحضييارة لفظييان ومصييطلحان لمييدلول ومعيينى واحييد، كييثرت حولييه الدراسييات
وتنوعت في تناوله، حتى صارت لهما العشرات من التعاريف، فبدأ من الطرح الخلدوني للثقافيية

م(، ومييروا بالتراكمييات الفكرييية والفلسييفية1406هي 808والحضييارة )نسييبة البن خلييدون ت 
حولهما، يتأكد يوما بعد يوم مدلولهما االصطالحي فيما ذهب إليه علماء اإلسالم المحدثين، حين
يعرفونهما بكونهما لفظان داالن على مصييطلح واحييد، يعييني: )) محصييلة النتيياج اإلنسيياني عييبر
التيياريخ، والييذي يشييمل األنسيياق الفكرييية والتصييورات النظرييية، والقيم الروحييية والوجدانييية،
والممارسات األخالقية، واألسس العقدية، والسييمات الفنييية، واألنميياط االجتماعييية الثقافييية -من
عادات وتقاليد وأعراف وفنون وأزياء وبييدع وابتكييارات- ونتيياج اإلنجييازات المادييية والسييلوكية

)التي يبدعها اإلنسان في سياقه االجتماعي المحلي والعالمي(( 
1

)     .
فالثقافة إذن رؤيةي وممارسةي عامة للحياة، تتجسييد في الفكيير الوجييداني الييذاتي واألخالقي
والذوقي والسلوكي والحياتي لإلنسان في سياقه االجتماعي المحلي والعالمي. كما أنها نمييط من
أنماط الحياة يسير بمقتضاها الفرد ضييمن منظومتييه االجتماعييية لمواجهيية الحييياة والتعامييل مييع

مقتضياتها ومالبساتها وظروفها.
فهي األسلوب المنتقى إنسانيا في تناول الحياة، وهي السلوك المنتقى إنسيانيا واجتماعيييا
في مواجهتهيييا والتعاميييل معهيييا. وتسيييتقي الثقافييية اإلسييالميةي أسسيييها وجيييذورها من العقييييدة
اإلسالمية، وتهتدي بنوري اهلل الذي هو: }نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصييباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كييوكب دري يوقييد من شييجرة مباركيية زيتونيية ال شييرقية وال

(، فالثقافيية إذن هي: نتيياج المثقفين35غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسييه نييار..{ )النييور: 
في سييياقهم االجتميياعي والسياسييي والتيياريخي، بمييا يبدعونييهي في الحييياة النظرييية والروحييية

)والمعنويةي والمادية العمرانيةي اإلنجازية 
2

).
وعليه ال يمكن تصييور ثقافيية دون مثقفين، ودون مجتمييع أيضييا، ودون تركيبيية تنظيميييةي
وهيكلية تحكم المجتمع وتضبطهي وتسيييره.ي فمصييطلحات الثقافيية والحضييارة والمدنييية والعمييران

)ألفاظ لمضمون واحد 
3

).
خصائصها ومميزاتها:

وعلى ضيييوء المعطييييات والتعريفيييات السيييابقة للثقافييية والحضيييارة والعميييران، نتيييبين
الخصائص والمميزات التالية:

م(، المجتمع اإلنساني في القرآن، الدار التونسية للنشر، تييونس، الطبعيية2000 محمد التومي )ت )(1
.188م، ص 1984األولى، 
م(، أسييس مفهييوم الحضييارة في اإلسييالم،2019هي 1440 انظر: سليمان عبد الدائم الخطيب )حي )(2

.284 .. 280ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 
.5م، ص 1996هي فبراير 1416، رمضان 14، السنة 80 انظر: مجلة التوحيد، عدد )(3
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 - الثقافة بوصفها منهجا للفهم، وطريقا للتفاعييل والتعامييل، وبكونهييا طريقيية للحييياة والعيش،1
كمييا أنهييا ثقافيية عاميية أفييراد المجتمييع في سييياق تفيياعلهم االجتميياعي واللغييوي عييبر مسيييرتهم

التاريخية.ي 
 - الثقافة بوصفها معارف علمية وخييبرات عاميية وخاصيية، وهي ثقافيية عاميية المتعلمين ممن2

درسوا في الحياة والجامعات والكليات والمعاهد.
 - الثقافة بوصفها نشاطا علميا وإبداعيا أكاديميا نخبويا وقاعديا.3
 - الثقافة بوصفها وكونها طريقة لفهم الحياة وأسلوب العيش والتفاعل والتعامل معها.4

تعريف المثقف:
إذ أردنا تجاوز مشكلة التعريف، وضبط الحد المقنع -من وجهة نظرنييا الدينييية-ي للمثقييف،
فإننا نجد أنفسنا متجهين تلقائيا نحو منظومتنا الدينية اإلسالميةي ممثلة في القرآن الكييريم لنحييدد
من خاللها مواصفات وعالمات ومميزات المثقييف اإلسييالمي، ونجييد أنفسيينا تلقائيييا أمييا المثقييف
األول، والمفكر األول في المنظومةي التشريعية اإلسالمية سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
حيث وصفه اهلل سييبحانه وتعييالى وخلييع عليييه أوصيياف التمييايز المثالييية في العديييد من المواقييع
القرآنية،ي ومن جماعها وتفاعلها اإليجابي نتبين تعريف المثقف في اإلسالم، فالرسول صييلى اهلل
عليييه وسييلم هييو ] الشيياهد، والمبشيير، والصييادق الوعييد األمين، والنييذير  والمبلييغ، والمعلم،
والقارىء، والمزكي، وذو الخلق العظيم، واللين الهين السهل اليسير [، ال ]بالفييظ، وال بالغليييظ،
وال بغيرهييا من صييفات السييوء[، حسييب الحشييد الضييخم من اآليييات الشيياهدات من اهلل سييبحانه
وتعالى في حقه، مقتصريني على إحداها ، لنتييبين مواصييفات ومعييالم المثقييف اإلسييالمي الحقيقي
في قوله سبحانه وتعالى: }هو الييذي بعث في األميييين رسييوال منهم يتلييوا عليهم آياتييه ويييزكيهم

(. ففي هييذه اآلييية -3ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضييالل مييبين{ )الجمعيية: 
)على سبيل المثال 

1
- حدد المييولى تبييارك وتعيالى ثالثيية من معيالم ومواصييفات المثقييف المسيلم(

الموجودة في شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، والتي تنزل بالتعدي على المثقف المسييلم،
)عمال بالمبدإ النبوي ]العلماء ورثة األنبياء[ 

2
، فهم يرثونهم في بذل الجهد المشروع الكتسيياب(

الصفات الحميدة واألخالق الربانييية الفاضييلة المودعيية فيهم، والييتي سييتؤهلهم لوراثيية األنبييياء،
وهذه المواصفات هي:

 - الوعي الرسالي في التوجه الكلي والفاعل نحو وسطه ومجتمعه، مصداقا لقوله تعالى: }هو1
الذي بعث في األميين رسوال منهم{، فالمثقف يدرك مناطييات مهامييه الرسييالية في أمتييه األمييية،
أمية حرفية، أو أمية ثقافية، أو أي شكل من أشكال األمية،ي ويعلم أن من وظائفه ومهامهي -شييكال

 تكرر معنى هذه اآلية أربع مرات في القرآن الكييريم، والتكييرار من اهلل تعييالى هنييا لترسيييخ المعيينى)(1
ولفت االنتباه إليه، وإظهار وظائف محمد صلى اهلل عليه وسلم، وقد جاءت ووفي الترتيب التالي:

 – )ربنييا وابعث فيهم رسييوال منهم يتلييوا عليهم آياتييك ويعلمهمي الكتيياب والحكميية ويييزكيهم إنييك أنت1
(.129العزيز الحكيم( )البقرة: 

 – )كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويييزكيكمي ويعلمكم الكتيياب والحكميية ويعلمكم مييا لم2
(.151تكونوا تعلمون( )البقرة: 

 – )لقد مّن اهلل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسييوال من أنفسييهم يتلييوا عليهم آياتييه ويييزكيهم ويعلمهم3
(.164الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالال مبين( )آل عمران: 

، والترمييذي في سييننه3641 حديث صحيح رواه أبو الييدرداء، وأخرجييه أبييو داود في سييننه بييرقم )(2
.3641، و 6297، وصححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم 2682برقم 

33



وعمال ومضمونا-ي أعمال األنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم عمل سيد األنبياء والمرسلين سيدنا
محمد صلى اهلل عليه وسلم في أمته األمية.ي

 - االنتماء االجتماعي والجغرافي والثقافي واللغوي ألميية من األمم ، مصييداقا لقولييه تعييالى:2 
}هو الذي بعث في األميين رسوال منهم{، فاالنتميياء االجتميياعي للجماعيية، والتسيياكن الجغييرافي

في القط ، والتجانس الثقافي الجمعي، والتناغم اللغوي المتبادل، مهم جدا في عمل المثقف.
 - اضطالع المثقف بالمهمةي األولى لألنبياء والمرسلين، وهي مهمة التالوة والتييذكير والتنبيييهي3

آليات وتعاليم اهلل سبحانه وتعييالى، مصييداقا لقولييه تعييالى: }يتلييوا عليهم آياتييه{،ي فييالمثقف يتلييو
تعاليم اهلل ويذكر الناس بها.

 - اضطالع المثقييف بالمهمييةي التالييية لألنبييياء، وهي تزكييية قومييه، وتنميتي عقييولهم، والييرقي4
بأفكييارهم وتصييوراتهم، والنهضيية بمشيياعرهم وأحاسيسييهم ووجييدانهم، والسييمو بسييلوكاتهم،

مصداقا لقوله تعالى:  }ويزكيهم{، فالمثقف اإلسالمي هو الذي ينميي ويزكي قومه.ي
 - اضطالع المثقف بتعليم قومييه العلييوم، وعلى رأسييها علييوم الييدين المجموعيية في كتيياب اهلل5

تعالى، وفي سنة نبيهي محمد صلى اهلل عليه وسلم  مصداقا لقوله تعالى: }ويعلمهم الكتيياب{  ألن
المثقف يفترض فيه المستوى العلمي الذي يؤهله لتعليم النيياس، وال يسييتطيعي تعليم كتيياب اهلل إاّل

العلماء. 
 - اضطالع المثقف بتعليم قومه وتبصيرهم بالحكميية، الييتي هي نتيياج الخبيية والييتراكم الثقييافي6

األفقي والعمودي المحلي والعالمي، مصداقا لقوله تعالى: }ويعلمهم الكتيياب والحكميية وإن كييانوا
من قبل لفي ضالل مبين{، فالمثقف يفترض فيه بلوغ درجة الحكمة، لكي يضمن عوامل إخييراج

أمته من الضالل واالنحراف واالنهيار.ي
وعليييه يمكنييا تحديييد هوييية ومعييالم المثقييف المسييلم من خالل هييذه المواصييفات القرآنييية
الستة، وهي: )الوعي الرسالي الفاعل، االنتماء االجتميياعي والثقييافي واللغييوي ألميية، والتالوة،
والتربية، والتعليم، والحكمة(. وهي ذاتها اآلية التي تبين خصائص المثقييف المسييلم، كمييا بينهييا
اهلل تعالى في حق رسوله محمد صييلى اهلل عليييه وسييلم، اليذي هييو قييدوة المثقفين، حين قيال في
حقه: }كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم

(. ومن هييذه اآلييية ومن سييابقتها يمكننييا تعريييف المثقييف151مييالم تكونييوا تعلمييون{ )البقييرة: 
المسلم.

محاولة تعريف المفكر أو المثقف:
 هو الفرد الرسالي الفاعل، والحركي المييّوار ضييمن جماعتييه، والمبلييغ رسييالة اهلل فيهم،
وفق أدبيات االتصال الشييرعية اإلسييالمية: )التالوة، والتربييية،ي والتزكييية،ي والتعليم، والحكميية (،

وقائدهم -بالنور اإللهي- نحو األفضل والخيرية في زمنيي التغيير والبناء.
وقد انبثق هذا التعريف من خالل الوظائف التعليمية والتربوية واألخالقييية المتعييددة الييتي
يضطلع بها في مجتمعه، ومن خالل روح الرسييالية الحييية فيييه، وروح التفاعييل اليقييظ والييواعي

نحو جماعته.
فهو شخصيةي متميزةي في تكوينها، وتأطيرها ومستواها األدائي والرسالي، وفي حسها 

الديني والروحي، وفي دورها األدبي والمعنوي، وفي روحها السييلوكي واألخالقي، وفي تبليغهييا
اللغوي، وفي منطلقاتها وممارساتها ووسائلها وأساليبها وغاياتها الشرعية.

فهو ليس مجرد راصييد سييلبي، وواصييف ومسييجل سييكوني، ومييراقب هامشييي لصيييرورة
وحركية المجتمع، ومقيم ومقّوم حيادي آلليات التفاعل والحراك االجتماعي، بمقدار ما هو مفّعل

ومحّرك إيجابي لمختلف عناصره المتنافرة، ومؤثر ميداني في مختلف شرائحه وفئاته.ي
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والمثقف المسلم قائد ملهم بفيض النور اإللهي المتشبع به من فيوضييات التعيياليم الدينيييةي
المقدسة: )الكتاب والسنة(ي لجماعته، وثائر مغير لكل انحراف واعوجاج يهين الجماعيية الذاهليية
عن عقد االلتزام الخالد، الذي براه أبو البشريةي آدم عليه السالم حين عاهييد ربييه }وإذ أخييذ ربييك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا

(.171يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين{ )األعراف: 
والمثقف المسلم هو الحادي ألمتهي نحو األفضل بالتعيياليم األفضييل، ونحييو الخيريييةي بمنهجي
الخيريييةي وبالقييدوة المثلى من النمييوذج السييني األمثييل، في زميينيي التغيييير والبنيياء، بحيث تتبييدلي
مناطاتييه الرسييالية وتختلييف مهامييه بين الفييترتين.ي ففي عهييد التغيييير تحتيياج األميية لإلقييدام
وللتضحيات الجسام، وفي عهد البناء تحتاج للمتابعة والوفاء على العهد، والتطلييع نحييو األمييام،

)ونحو الغد األفضل. فهو حسب األثر السائر: ))كالغيث حيثما وقع نفع(( 
1

).
ونود أن نسوق بعض التعريفات الييتي تنيياولت المثقييف أو المفكيير عمومييا عّلنييا نطمئن -

معرفيا ومنهجيا- إلى المحاولة التي سقناها لصياغة وتشكيل معالم المفكر والمثقف.
تعريفات عامة عن المثقف:

م( بقوله: ))المثقف هو اإلنسان2010-1928وقد عرفه األستاذ الدكتور )محمد أركون 
الذي يتحلى بروح مستقلة، محبة لالستكشاف والتحري، وذات نزعة نقدية واحتجاجييية، تشييتغل

)باسم حقوق الروح والفكر فقط(( 
2

) .
فييالمثقف عنييد محمييد أركييون مجييرد منظيير وراصييد ومييراقب مسييتقل للمشييهد الثقييافي
لمجتمعه، غير مرتبطي وال مقيد بأي شكل من أشييكال السييلط الروحييية أو الدينييية أو المعنويييةي أو
الوضعية، إاّل سلطة الروح والفكيير والبحث المسييتقل فقييط. فهييو عنييده مجييرد كيائن ارسييتقراطي
منعييزل عن مجتمعييه، يجتمييع بييالنخب المتأففيية والمتبرميية بالجماعيية من أمثالييه ليشييكل طبقيية

برجوازية منعزلة عن الواقع والناس. 
ولعل األستاذ محمد أركون قد توصل إلى هذا التعريف من خالل ممارساته الثقافية ضييمن
سياق المجتمع العلماني الذي مارس فيه حقبة طويلة من نشاطاته العلمية والمعرفية والثقافييية.
الذي سرعان ما يبدو لنا وضوح اآلثار العلمانية في مكونات التعريف وعناصره األساسية، التي
ترشح بها عبارات التعريييف التالييية: )الييروح المسييتقلة، محبيية التحييري واالستكشيياف، النزعيية

النقدية، النزعة االحتجاجية، التعلق بروح الفكر فقط(.

هييي(، وهي198-107 هي مقولة كانت ترد على لسييان تييابعي التييابعين الجليييل سييفيان بن عيينيية ))(1
))مثل هؤالء القوم مثل الغيث حيث وقع نفع((، وهي مشتقة أو شرح لحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسييلم
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))مثييل مييا بعثييني اهلل بييه من
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فييأنبتت الكأل والعشييب الكثييير وكييانت
منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهلل بها الناس فشربوا منها وسقواي ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي
قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه في دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ومثييل من لم

، حييديث42، ص 1أخرجه البخيياري في صييحيحه، ج  يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اهلل الذى أرسلت به .))
. وغيرهمييا كييابن حبييان في صييحيحه، ج2283، حديث رقم 1788، ص 4. ومسلم في صحيحه، ج 79رقم 

. وسفيان بن عيينة هو: سفيان بن أبي عمران بن ميمون مولى محمد بن مييزاحم3، حديث رقم 176، ص 1
م، وأجمع أهل العلم على صحة حديثه.198هي وتوفي سنة 107الهاللي، ولد بالكوفة سنة 

م(، الفكر اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون طبعة،2010-1928 محمد أركون ))(2
.5م، ص 1993
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م( محصييورا ضييمن السييياق2019فيمييا يييراه األسييتاذ الييدكتور )محمييد حافييظ دييياب حي 
العربي اإلسالمي في شخصييية الفقيييه، القائييد والحييارس والموجييه للجماعيية المسييلمة، والنييائب
والوارث لعلم النبوة. على العكس من حده في السياق الثقافي الغربي، والعربي العلميياني، الييذي

)يضاهي مذهب األستاذ محمد أركون السالف الذكر 
1

).
وهو عند مفكري الشيعة، شكل هندسي ثالثي األبعاد، يضم: المفكر، والمثقييف، والفقيييه،
هذا المثلث ذي األبعاد الثالثة، يعمل وفق تفاعالت العناصيير الثالثيية.ي وقييد نشييأ عنييدهم مثييل هييذا
التقسيم من خالل الدور الذي رسمتهي منظومةي والية الفقيه ألدوار ووظييائف النخبيية في المجتمييع
الشيعي. فالمفكر يضطلع بوظيفةي التفكييير وطييرح األفكييار المختلفيية، والفقيييه يخلييع عليهييا طييابع
الشييرعية، ويسييتبعد المخالفيية لنظريييات الشيييعة، ثم تطييرح للمثقييف ليلعب دوره في المجتمييع،
فالممثل والمسرحي والمذيع والمنشط والمدرب والبنكي ورجل األعمال.. مجرد مثقفين في هييرم

)الهيكل الثقافي الشيعي 
2

).
فدور المفكر التنظييير وصييياغة النظريييات التأسيسيييةي لمختلييف مجيياالت حركيية المجتمييع،
وخاصة في مجال العلوم اإلنسانية،ي كعلم السياسة واالجتماع والقييانون واالقتصيياد.. في حين أن
دور الفقيه هو تحديد الموقف الشرعي لهذه النظريييات بحلهييا أو حرمتهييا، انطالقييا من المعرفيية

الكلية والكافية بموضوعاتها معرفيا ودينيا حسب النظرية الشيعية.ي
ودور الفقيييه تجّيرهييا الشييرعي لتسييير نحييو المجتمييع وفييق الموقييف الشييرعي المييذهبي

)الشيعي، تحقيقا لغايات اهلل من خلق اإلنسان ودوره في األرض 
3

).
دور المثقف في المجتمع: 

ولنا أن نجيب عن األسييئلة الييتي طرحناهييا آنفييا والييتي تتنيياول دور المثقييف والمفكيير في
المجتمع، ألن المجتمع في منظورنا اإلسالمي يختلف عن غيره من المناظير األخرى، فهي ترى
المجتمع عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يقيمون تلقائيييا في رقعيية جغرافييية يحكمهييا نظييام
ودين ولغة وتاريخي مشترك ومصير ومستقبل واحد. بينما نرى المجتمع من المنظييور اإلسييالمي
هو: محصلة التفاعل القيمي بين مختلف فئاته وأفراده وفق نسق اجتماعي وقيمي إسالمي عّبيير
عنه رسول اهلل صلى اهلل عليييه وسييلم في الكثييير من المواضييع، إذ قييال: )واهلل ال يييؤمن واهلل ال

)يؤمن واهلل ال يؤمن من بات شبعان وجيياره إلى جنبييه جييائع( 
4

، وقييال عليييه الصييالة والسييالم:(
))أيما أهل عرصة باتوا –أمسوا- وبينهم –وفيهم- جائع فقد برئوا من ذميية اهلل وبييرىء اهلل من

 )ذمتهم- فقد برئت منهم ذميية اهلل ورسييوله((
5

، وقييال عليييه الصييالة والسييالم: ))مييازال جبريييل(
 )يوصينيي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه((

6
، وقال عليه الصالة والسالم: ))من كان يييؤمن باهلل(

 )واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه، وليحسن إلى جيياره، وليقييل خيييرا أو ليصييمت((
7

.. فهييو محصييلة(
تفاعل ال مجموع أغنياء وفقراء ومترفين ومعذبين ومتخمين وجائعين ومرتاحين ومنهكين..

.14م(، عالقة المثقف العربي بالسلطة، ص 2019هي 1440 انظر: محمد حافظ دياب )حي )(1
.6م، ص 1996هي فبراير 1416، رمضان 14، السنة 80 انظر: مجلة التوحيد، عدد )(2
. 11 و 10 انظر: مجلة التوحيد، ص )(3
. ورواه الطبراني في المعجم الكبييير عن أنس بن مالييك،112 رواه البخاري في األدب المفرد برقم )(4
. والحاكم في المستدرك عن ابن عباس بصيغة )ليس المؤمن الذي يشبع وجيياره جييائع1، حديث رقم 3/175

. وصححه الذهبي في التلخيص واأللباني في األدب المفرد.4/167إلى جنبه(، 
 رواه ابن أبي شيبة، والبزار والطبراني، وصححه األلباني.)(5
. ومسييلم عن6014 رواه البخاري عن عائشة في كتيياب األدب بيياب الوصيياة بالجييار،، حييديث رقم )(6

..2025، و 2024ابن عمر كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار واإلحسان إليه، حديث رقم 
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ولنا أن نتساءل عن دور المثقف في المجتمع، فنحن نرى أن دوره يتييأرجح ضييمن نسييق
الموقف االنفعالي المتأثر، الذي يولد شييحنات ثقافييية آنييية، والييتي سييرعان مييا تييزول تأثيراتهييا.
وبين الموقف السياسي المسطح والمروج لمشاريع السلطة. فهو مجرد عنصر مسيييس ومنفعييل
ضمن الخطة العامة للترويج لمشاريعها. تسعى دائما إلدماجهم ضمن أنساقها التسلطية، كديكور
شييكلي، أو كييإداريين في وزارة الثقافيية واإلعالم، أو بتهميشييهم إذا حييادوا عن خييط السييلطة
المرسوم. فهم ضمن نسق الدعاية الصاخبة للسلطة، وليس لهم الصياغة الحقيقيةي لمشاريعها. 
وهنييا تقييف السييلطة إحييدى هييذه المواقييف من المثقفين الحقيقيييين ال المييزيفين الييذين
تصطنعهم ليشكلوا لها واجهات لماعة، تداري بها سوءات القمييع والقهيير، وتشييكل بهم الييردىء

التبريريي لمشاريعها السلطوية البعيدة عن روح األمة، وهي:
 - التهميش واإلقصاء واإلبعاد واستعمال أساليب الترهيب والقمع. 1
 - االستيعاب واالحتواء ولو على كره وتأفف، واستعمال أساليب الترغيب واإلكرام. 2
 - الترصييد والييترقب والتحييرز من المثقفين المعارضييين األقوييياء الييذين حييازوا على السييمعة3

الدولية.ي
وهنا يسعى المثقف قصارى جهده لضمان توفر آليات الحوار والجدال الثقافي والسياسي

)والحضاري، الذي يضمن له شيئا من التواجد والتعبير عن الموقف 
1

).
أنواع المثقفين وعالقتهم بالسلطة والمجتمع: 

شهدت الساحة الثقافييية والفكرييية اإلسييالميةي في القييرون الهجرييية األربييع األولى نشيياطا
ثقافيا واسعا، نظرا لجو الحرية الذي وفرته الخالفيية اإلسييالمية للشيعوب واألمم المسيلمة وغييير
المسلمة. فقد ساد الجدال والنقاش بين أهل الملل والنحل، واشتد مع دعيياة الشييعوبية،ي وغيييرهم
من األدباء والشييعراء والخطبيياء والييدعاة.. واعتمييد الخلفياء المسييلمون على العلميياء والمثقفين
لتثبيت دعائم ملكهم، فقييد اعتمييد الخليفيية المييأمون على المعتزليية، واعتمييد المتوكييل الحقييا على

الحنابلة، ولم يشعر المثقفون المسلمون يومها بالحرج من طروحاتهم الفكرية.
وقد أدى ذلك المناخ الحر إلى شيوع روح البحث والنقد والمناقشة والمنيياظرة والجييدال..
الذي خلف لنا تراثا فكريا وثقافيا ضخما، وتشييهد المصييادر التاريخيييةي بالييدور الييذي اضييطلع بييه
الفالسفة والمتكلمون والمحدثون والفقهيياء واألصييوليون في تنشيييط الحركيية الثقافييية والفكرييية

آنذاك.
ولما كان المثقفون يتحسسون حراجة الوضع االجتماعي والسياسي فيهبون إلصالحه أو
نقده، أو الثورة عليه، كما صنع األئمة األربع، ومن جاء من بعدهم كي )العز بن عبييد السييالم )ت

م(..1328هي 728م(، وابن تيمييية )ت 1197هي 702م(، وابن دقيق العيد )ت 1262هي 660
 )وغيرهم(

2
، وخلفوا لنا من جراء ذلك النشاط الفكري والثييوري تراثييا فكريييا عظيمييا، ونييوعين(

من المثقفين، وهما:

، وروى البخاري بعضه.309، 7 رواه مسلم في صحيحه ج)(7
.17 انظر: محمد حافظ دياب، عالقة المثقف العربي بالسلطة، ص )(1
 العز بن عبد السالم: هييو أبييو محمييد عييز الييدين بن عبييد العزيييز بن عبييد السييالم الشييافعي، الملقب)(2

م(، عالم جليل وشجاع، له تصانيف1262هي 660م( وتوفي سنة )1181هي 577بسلطان العلماء ولد سنة )
وآراء سديدة.

ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع الشافعي، المشهور بابن دقيق العيد، ولييد سيينة )
م(، عالم جليل وشجاع له آراء سديدة نهج منهج شيييخه العييز1197هي 702م( وتوفي سنة )1122هي 625

في العلم والشجاعة.
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 - مثقفو السالطين والحكام والملوك، ممن يشكلون الردىء التبريريي والتسويغي للحكام.1
 - مثقفييو العاميية والجميياهير، ممن يشييكلون روح الثييورة والتمييرد على الطغيييان السييلطوي2

والظلم.
أنواع المثقفين:

أفرزت لنا الساحة الثقافية العربيةي واإلسييالميةي منييذ القييرن الماضييي أصيينافا من المثقفين
يمكن حصرهم في األنواع التالية:

 - مثقفيييو السيييلطة، وهم اليييذين يشيييكلون اليييردأ التيييبريريي للسيييلطة، وجلهم من االنتهيييازين1
والالمبييالين والمتربصييين والمنتفعين. وينحصييري دورهم في خدميية وتمريييري مشيياريع السييلطة،

وليس لهم دخل في صياغتها وتحريرها.
 - مثقفو المعارضة، وهم من الناقمين على مشاريع وخطط السلطة، ويتركز دورهم التوعييوي2

في نقييد السييلطة، وقيييادة الجميياهير نحييو حركيية التفاعييل االجتميياعي الييواعي. وهم أخطيير نييوع
تواجهه الطغم الحاكمة.

 - مثقفو النخبة )االنتلجنسيا(، وهم الصفوة المثقفة المعزولة والبعيدة عن السييلطة والمجتمييع3
والجميياهير، وينحصيير دورهم في الرصييد والنقييد والمراقبيية والمشيياهدة، فهم أشييبه بييالخبراء
والتقنيين والمهندسين المحايدين، وهم في منأى من الصراع مع السلطة، أو تأييييدها، أو لتبييني

آمال وطموحات الجماهير العريضة.      
وفي معرض تصنيف أنواع المثقفين وأدوارهم يقول أستاذنا المفكر الدكتور محمد حافييظ
دييياب: ))إن السيياحة الفنييية والثقافييية العربييية في الييوقت الحييالي تمتلىء بييأنواع مختلفيية من
المثقفين، فهناك المثقف الحاذق الييذي يعيش على رضييا النيياس والسييلطة معييا، والمثقييف الناقييد
المنخرط في مشروع جمعي، والمثقف النرجسي الذي يّدعي في كل وقت أنه قال ذلك، والمثقييف
الخبير الذي يقتصر دوره على تقديم المشورة والرأي، والمثقف المدرسي الذي يروي دائما عن
غيره، والمثقف اإلشكالي الذي يبحث عن تجيياوز مييا، ويعييرف مسييبقا أنييه لن يحققييه، والمثقييف
المرتزق الييذي يكييرس همييه في االسييتفادة من االمتيييازات الداعميية لمصييلحته، والمثقييف العلمي
المرتبط بالشركات العابرة للقارات.. والمثقفون إما مهادنون للسلطة فهم من المرضي عنهم، أو

)معارضون لها، وهم المهمشون والمهانون، وهم الفئة الكثيرة المغلوبة على أمرها(( 
1

).
ومن خالل هذا التحليل االستقرائي نتبيني أنواع المثقفين، فهم:

 - المثقف الحاذق الذي يعيش على رضا الناس والسلطة.1
 - المثقف الناقد المنخرط في مشروع جمعي.2
 - المثقف النرجسي الذي يييدعي في كييل وقت أسييبقيته غيييره في الفهم والتحليييل والتنبيييه من3

الخطر.
 - المثقف الخبييير التقييني الييذي يقتصييري دوره على تقييديم المشييورة والخييبرة دونمييا أن تلزمييه4

خبرته بشيء.ي
 - المثقييف المدرسييي الييذي يييروي دائمييا عن غيييره، وهييو الييذي تمتلىء بييه السيياحة الثقافييية5

العربية اإلسالمية.ي

هي661ابن تيمية: هو تقي الدين بن أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي، الملقب بشيخ اإلسييالم ولييد سيينة 
م(، له صوالت وجوالت وهو من كبار جيل العلماء المحققين.1328هي 728م( وتوفي سنة )1263

. أحمييد سييالم األحميير، المثقييف15 انظر: محمد حافظ دياب، عالقة المثقييف العييربي بالسييلطة، ص )(1
م،1994/ماي/26هي الموافق 1414/ذو الحجة /15العربي واقعه ودوره، جريدة الخبر الجزائرية، الخميس 
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 - المثقف اإلشكالي الذي يبحث عن اإلشييكاالت التاريخييية المعقييدة ليحييل طالسييمها، بييوعي أو6
من دون وعي بحلولها التاريخية المستعصية.ي

 -المثقف المرتزق الذي يكرس همه في االنتفيياع واالسييتفادة من االمتيييازات الداعميية لنفعيتييه7
ومصالحه.

 - المثقييف العلمي المرتبييط بالشييركات المتعييددة الجنسيييات والمجمعييات االقتصييادية العييابرة8
للقارات.

 - المثقف المهادن للسلطة، فهو المثقف المرضي عنه .9
- المثقف المعارض للسلطة، فهو المثقف المغضوب عليه .10
- المثقف المتقي المستخفي )من التقية(، فهو المثقف المجهول المتوجس منييه، من العاميية،11

ومن السلطة، وهو المثقف المزهود فيه، والمستغنى عنه اجتماعيا وسياسيا. 
المثقف وعالقته بالمجتمع: 

كثيرا ما يطرح هذا اإلشكال عن مدى عالقة المثقييف بمجتمعييهي من حيث التييأثير والتييأثر،
ومدى تأثير وفاعلية كل من اآلخر في الثاني. وكثيرا ما تختلف وجهييات النظيير في اإلجابيية على

هذا اإلشكال .
فيذهب فريييق من المتشييائمين والمتييبرمين بييالواقع وبالثقافيية إلى اعتبييار المثقييف مجييرد
منفعل ومتأثر بالواقع وبالظروف االجتماعية والبيئية والتاريخييية المحلييية والخارجييية المحيطيية
به. فالمثقف ال يعدو أن يكون مجرد فرد كثييير اليقظيية دائم الييوعي، كثييير التييبرم والشييك والنقييد
للوضع المحيط به، والذي يتأثر بييه هييو وعاميية الجميياهير المتييأثرة بييه. فييرد كثييير السييلبيةي مييع
أوضاعه، أناني في التعامل معهييا، فهي أوضيياع تفييرض عليييه جييوا معتمييا من جميييع الجييوانب،
وتقزم جهده وعمله، فتحيله إلى مجرد راصد متبرم وناقد للوضع الذي ال يملك تغييره، أو حييتى
تبديله وتعديله، أو حتى مجرد صنع رأي عيام فيييئوي حسيياس ومتييبرم باألوضيياع المحيطيية بييه.ي
نظرا لمناخ القهر واالنغالق المسلط عليه، وعلى منظومتهي وجماهيره التي يتواصلي معها. وهييذا
النوع من المثقفين فاشل بامتياز، ولذلك فهم يألفون ويمارسون عملية )الترحال الثقييافي(، على
حد قول المفكر )محمد عابد الجابري(، فهم يتبرموني فقيط، وال يغيييرون، ويحبييون عملييية تغيييير

القناعات. غير عابئين بوضعهم وال بهموم أمتهم.
فيما يذهب فريق آخر إلى أن وظيفة المثقف هي التفكير وطرح األفكار فقط، وال شأن لييه
بالجماهير والواقع، وهييؤالء هييو شييأن مثقفي )األنتلجنسيييا(، ألن ارتباطييه بمنظومييةي جماهيرييية
سيحرمه من ميزة التفكير، وإنتاج األفكار، كما أن ارتباطه بالسييلطة سيييحرمهي أيضييا من عملييية
التفكير، فهو مجرد كائن متميز،ي خلق إلنتاج األفكار. وال عالقة له بالتبرم والشك في الواقع، وال
في تغييره، وال يجديه معاداة السييلطة ومحابيياة الجميياهير. وهييذا النييوع من المثقفين هم أسييراء
عالم األفكار، ويغلب عليهم الطوباوية الحالمة المعزولة عن واقع الحياة، الييذين هم جييزء منهييا،
بييل ربمييا يفقييدون القييدرة على اإلحسيياس بالحييياة والواقييع، ويتحولييون بعييد الصييدود والنكييران
المتبادل معهم إلى اإلحباط واليأس، وينتهييون إلى الفييراغ أو الجنييون، أو التحييول نحييو المثالييية

الدينية والصوفية الحالمة كرد فعل للطوباوية التي حلموا وعاشوا بها أسراء وغرباء. 
أما فئة مثقفي األنتلجنسيا، الذين يمارسون النقد والتقويم لألنظمة وللسلط القائمة ضييمن
اإلطار المعرفي والفكري المحض، وبأساليب ورموز ومصطلحات عالية األداء والغمييوض معييا،

تتحدد معالمها في المقومات الخمسةي اآلتية:ي
 - عدم االرتباط بالسلطة وبالجماهير معا.1
 - نقد الواقع السياسي واالجتماعي بشكل جزئي وكلي.2
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 - االغتراب والعزلة عن النظام والمجتمع، فيعيش المثقف فيها مسكونا بعقدة الشعور بالذنب.3
 - التعبير عن مواقفها بشكل عملي تطبيقيي بعيدا عن الغوغائية الفكرية.4
 - السلبية في اتخاذ حرية المبادرة المصيرية في تاريخها الذاتي والوطني.5

وقد ذهب بعض المثقفين إلى تمجيد هذا النوع من المثقفين لعدة اعتبارات أهمها:
 - أنهم أكييثر الفئييات المثقفيية شييمولية وإحاطيية ووعيييا، وإلمامييا ثقافيييا وفكريييا واجتماعيييا1

وحضاريا.
 - أنهم أكييثر الفئييات المثقفيية قييدرة على المشيياركة في صيينع ثقافيية ومشيياريع ثقافييية ناضييجة2

بالرغم من عزلتها الواقعية.
 - كونهييا أكييثر الفئييات المثقفيية اعييتزازا بالحرييية الثقافييية والفكرييية الشخصييية، بييالرغم من3

)معارضة قناعاتها مع الواقع االجتماعي والسياسي المحلي والعالمي 
1

).
فيما يييذهب فريييق آخيير من المثقفين الملييتزمين من تيييارات اليسييار واليمين إلى التفيياؤل
بدور ووظيفة المثقف، واعتباره مفعال ومحركا ومنشطا ومؤثرا في الواقع والمحيط االجتماعي.
فهييو -في رأيهم- أبعييد مييا يكييون متيييأثرا بالضيييغوطات واألوضييياع االجتماعيييية واالقتصيييادية
والسياسيةي المحيطة به، فهو قادر على كسر حواجز الصمت والقمع المفروضة عليه، وهو قادر
على الفكاك من اإلسار الذي رهنتهي في السلط والطغم الحاكمة، وذلك بقدرتهي على ترجمةي أفكيياره

إلى تطلعات وآمال جماهيرية طموحة، تفضي إلى التغيير واإلصالح.
فهو -في رأيهم- معلم ومرب وناقد ومرشييد وداعييية وناقييل لكييل القيم والتعيياليم واألفكييار
والمعارف النيرة أثنيياء تواصييله االجتميياعي مييع الجميياهير المتطلعيية إليييه. وبهييذا الييدور يخييرج
المثقف الملييتزم من خييط السييلبية واالرتهييان والقوقعيية االسييتغاللية الييتي تصييطنعها األنتلجنسيييا
العربية وغيرها من أنماط المثقفين التبريريين والتسويغيين والخبراتيين واالنتفيياعيين.. لتييبريري

حالة البيات الثقافي والكمون الفكري الملتزم بإصالح الواقع والمجتمع.
ويمكننا أخيرا بلورة صورة تقريبية لشكل ولوظيفيية ولييدور المثقييف المسييلم في مجتمعييه
وفق المهام الرسالية التي يضطلع بها، وتعظم مكانتهي في أمته بمقييدار الييدور الييذي يؤديييهي فيييه،

وذلك ضمن األطر الوظيفية التالية:
 - على صعيد اإلطار النظري: االنكباب على التهام التراث وهضمه واالسييتفادة من فيوضيياته،1

وإعداد المشاريع النهضويةي المازجة بين التراث والمعاصرة.
 - على صييعيد اإلطييار الفييردي: العمييل على بنيياء الييذات والنفس والييروح والعقييل والوجييدان،2

والتحصين الروحي والحضاري، واالمتداد نحو اآلخر بأرقى األساليب الثقافية والفكرية.ي
  -على صعيد اإلطار االجتماعي: توسيعي دائييرة العمييل والبنيياء الجمعي لييروح ومشيياعر وفكيير3

وذاتيةي المجتمع.ي   
 - على صييعيد اإلطييار العملي اإلنجييازي: تحويييل تلييك الييرؤى والقيم والتراكمييات المقدسيية4

والتراثيةي واالجتهادية إلى واقع عملي متحرك ومفيد للذات ولآلخر.
:وخالصة القول

وبعد أن تعرضنا ألهم قضايا الفكر اإلسالمي نود أن ننبه إلى أن مسيييرته يجب أن تكييون
مستلزمةي لألبعاد التالية:ي

/ذو15 انظر: أحمد سالم األحمر، المثقف العربي واقعه ودوره، جريدة الخييبر الجزائرييية، الخميس )(1
.19م، ص 1994/ماي/26هي الموافق 1414الحجة/ 
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 – القيييام بعملييية النقييد الييذاتي بشييكل مسييتمر وواع، لتقييديم الييرؤى والتصييورات واألفكييار1
الصحيحة عن الحياة البشييرية من منظييور اإلسييالم، وحماييية ذاتييية وثقافيية األميية اإلسييالمية من

خالل مؤسسات وهيئات جماعية تعتمد القواعد العلمية في تعامالتها وتفاعالتها.
 – القيام بعملية قييراءة الييتراث والتيياريخ بشييكل مسييتمر، لفصييل المقييدس عن االجتهييادي من2

التراث، وتقديم الطروحات الواعية حولهما.
 – القيام بالدراسة المسييتمرة لمسييائل الفقييه، ولقضييايا العقيييدة، بهييدف مواكبتهمييا للتطييورات3

الحاصلة في عالم المستجدات الحياتييية، وعييالم األفكييار والفلسييفات واإليييديولوجيات، ومواجهيية
سيول الغزو اإللحادي والتكفيري والتضليلي.

 – التنظير للنموذج اإلسالمي الحضاري الراقي في مختلف ميييادين الحييياة: )المييرأة ، الطفييل،4
الشيييوخ، العجييزة، المعيياقين، األقليييات، الطوائييف، حقييوق اإلنسييان، نظييام الحكم، الديمقراطييية،
السوق العالمي، قضييية اإلرهيياب والعنييف، التحييرر..(،ي وتمييييزهي كنمييوذج متكامييل ووسييطي بين

سيول الفلسفات واإليديولوجيات التي تحكم العالم اليوم، وتدير شؤون الناس.   
وبعييد أن تبينييا بعض الييرؤى والمفيياهيم االصييطالحية حييول الفكيير والمفكيير، والثقافيية
والمثقييف، ومجيياالت امتييداداتهما في الجييانبين النظييري والعملي، يمكننييا القييول بييأن تعييويم
المصييطلحات في مجييالي الفكيير والثقافيية، وعييدم ضييبط مضييامينها ومعالمهييا ميييزة انطبعت بهييا
الدراسات الفكرييية والفلسييفية الييتي أفرزهييا العقييل العييربي بمختلييف تياراتييه:ي القوميييةي والثوريييةي
والعلمانية و)األنتلجنسيا( في القرن الماضي، فتراكمت الطروحات والقراءات حول مضييامينهما،

دون تحصيل بعض الجدوى المعرفية المبتغاة، ولو من الناحية المدرسية.ي
على العكس من الطرح اإلسالمي الذي يستقيي من معين األطر المرجعية المقدسة، والتي
ترسم للفكر والمفكر صييورة محييددة وواضييحة، وتوضييحي لييه دوره ووظيفتييه، وتييبين لييه مجالييه
وأدواته ووسائله وأساليبه، وتمنح له منطلقاته وأسسييه المعرفييية والفكرييية والعلميييةي المقدسيية
واالجتهادية، وتعين له أهدافه ومقاصده. فتبدو صورتهي ووظيفته واضحة غير قابلة للتمويهي وال
للتعويم، كما هو حاصل لدى فئييات النخب المثقفيية في العييالم، والييتي على منوالهييا ينسييجي العقييل

العربي المعاصر.    
وعليه تبقى رسالة المثقف والثقافة، والفكر والمفكر، مجال بحث واستقصاء واستكشاف
من قبل الدارسييين والبيياحثين لمحاوليية اإلجابيية األوفى عن رسييالته. لعلهييا تكييون أوفى من هييذه

المحاولة المتواضعة.
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الفصل الثاني
 مراحل نشأة وتطور الفكر اإلسالمي

يقول األستاذ الدكتور أحمد محمد الجلي: )).. من سمات الفكر اإلسالمي أنه فكر إنسيياني
خال من تلك النزعة العنصريةي واألنانييية، الييتي تحتكيير المعرفيية والعلم، ذليك أن الفكيير اإلسييالمي
مرتبط بقيم اإلسالم ومبادئه التي تؤكد على المساواة بين الناس، وأن معيار التفاضل هو مقييدار
ما يحمل كل إنسان من قيم إنسانية أو تقوى، كما عبر القرآن، وكمييا أن الفكيير اإلسييالمي شييارك
في صييياغة علميياء من كييل األجنيياس والشييعوب اإلسييالمية وغييير اإلسييالمية، لم يحتكيير علميياء
المسلمين ما توصلوا إليه من علوم ومعارف، ولم يضيينوا بهييا على اآلخييرين، وأبيياحوا االنتفيياع
بها لغير المسلمين، بل لم يبخلوا حتى على أعدائهم بعلم، أو يضنواي عليهم بمعرفة. فالمسيييلمون
في األندلس قدموا منجزاتهم العلمية للمسيحيين، ولم يصدهم شنآن القوم ومحاربتهم للمسييلمين
من أن يبذلوا لهم العلم. بل فتحوا صدورهم ومعاهدهم لكل طالب علم أّيا كييانت الجهيية الييتي قييدم
منها، ووضعوا كشوفهم ومعطياتهم أمام الجميع. وكان للتسامح الذي تحلى به خلفاء المسييلمين
في األنييدلس أثييره في إقبييال العلميياء النصييارى من أبعييد األقطييار على تلقي العلييوم من المييدن

اإلسالمية المزدهرة آنذاك..((.
الفكر اإلسالمي المسيرة التاريخية وآفاق المستقبل،ي مجلة آفاق التراث والثقافة، دبي،

 .29م، ص 2004هي أبريل 1425، صفر 13، السنة 45عدد 

مراحل نشأة وتطور الفكر اإلسالمي
تمهيد:

الشك أن دراسة تاريخيةي العلييوم والمعييارف اإلنسييانيةي الييتي توصييلت إليهيا أميية من األمم
عبر تاريخها الحضيياري الطويييل يعييد من أهم منجييزات الحقييول المعرفييية والعلمييية ومن أهم ميا
يرثه الخلييف من السييلف، والسيييما إن اتسييمت تلييك الموضييوعات بالخصييوبة والعطيياء والسييبق
والريادة، بل ُيعد هذا الفضاء المعرفي من أخطيير وأهم األبحيياث والدراسييات حساسييية واهتمامييا
وقيمة ومكانة في حقييل الدراسييات الفكرييية،ي والسيييما إن تناولتييه األيييدي المنصييفة ال المغرضييةي
والمتييآمرة على تيياريخ أميية تعاديهييا، وتكن لهييا الضييغينة، فتعمييل عييبر أقالمهييا وكتابهييا وسييائر
وسائلها الثقافية واإلعالمية والدعائية على تشويه صورتها في المخيال العلمي العالمي، ولربما
تعمل على سلبها الكثير من حقوقها التاريخييية والعلمييية في السييبق لتأسيييس معرفيية أو علم من
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العلوم. وهو خطير وحساس ومهم أيضا إن تناولته األيدي العلمية الرصينةي والموضوعية، التي
ستسعى جاهدة بالرصد والوصف واالستقراء والنقد والتحليل والتأريخ على إعطاء كييل ذي حييق
حقه من العلوم في تاريخ مسيرة الحضارة اإلنسانية.ي ووجه الحساسييية هنييا يكمن في تقصيييرها

أو نسيانها لمرحلة مهمةي في تاريخية فكرها. 
إذ يشكل التأريخ للمعارف والعلوم عند أي أمة من األمم مصييدر بعث واسييتلهام واعييتزاز
ذاتي بالتراث الثقافي، ومنبييع نهضيية وتييراكم منهجي،ي ومصييدري زخم معييرفي واقعي ومسييتقبلي،
وعنصيير وعي حضيياري مهم بتاريخييية العلييوم والمعييارف. وتجييدر اإلشييارة هنييا إلى أن عملييية
قييراءة وحراثيية حقييل العلييوم والمعييارف ومييا أنتجييه العقييل المسييلم خالل فتراتييه التاريخييية قييد
تناوشتها أقالم الكتاب والباحثين والدارسين، وتوزعت رؤاهم وقراءاتهم ونتائجهم إلى الحصيلة

المعرفية التالية:
 - الدراسييات واألبحيياث الموضييوعية والمنصييفةي من قبييل بعض المستشييرقين، والكثييير من1

الدارسين المحايدين على اختالف رؤاهم ومناهجهم وتياراتهم.
 - الدراسات واألبحاث الموضوعية والمنصفةي من قبل الدارسين اإلسالميين.ي2
 - الدراسات واألبحاث الحماسيةي والعاطفية من قبل بعض الدارسين اإلسالميين.3
 - الدراسييات واألبحيياث المغرضيية والمشييوهة للييتراكم الييتراثي اإلسييالمي من قبييل التيييارات4

االستشراقيةي  والتغريبية والعلمانية واليسارية والقومية والكيدية.
وما يمكن مالحظته من الناحية المنهجية والعلمية الموضوعية البحتة -بداءة- في عملية
دراسيية مراحييل تطييور الفكيير اإلسييالمي، أن عملييية اإلحاطيية الكلييية بكييل موضييوعاته وفروعييه
ومراحلييه التاريخيييةي مسييتحيلة، السييتحالة اإلحاطيية من الناحييية العملييية والزمنييية واالقتدارييية
والمنهجيةي والكمية، وما يضمهي هذا الفصل مجرد إطالالت عاميية ودقيقيية وسييريعة على مختلييف
المعييارف والعلييوم في كييل مرحليية تاريخييية متجانسييةي فكريييا وثقافيييا وزمنيييا، نلتقييط فيهييا بعض
النماذج والنتف واألمثليية المسيياعدة على صييناعة تصييور تقريييبيي لكييل مرحليية، بمييا يضييمن لنييا
سالمة في الحكم الفكري، وفي ضبط خصائص ومميزات كل مرحلة، ما ُيعيننا على تكوين رؤييية
تقريبية للمرحليية، ومن ثم تكييوين معرفيية ابتدائييية، قييد تغرينييا بزيييادة الفضييول لمعرفيية العميييق

والمزيد عن كل مرحلة.
ولتبقى هذه الدراسة مجرد محاولة استكشافية شاملة -وهكذا يجب أن تكون- نتناولي فيها
األطر والمميزات العامة لمراحل تطور الفكر اإلسالمي عبر تاريخه الحضاري الطويييل والمثميير.
ولتبقى -وهكذا يجب أن تكون- مجرد خارطيية منهجييية ومعرفييية عاميية إلبييداعات العقييل المسييلم

خاللُ سننيته الحضارية الماضية.ي
فهي مجرد إطاللة علمية سريعة، ومختصرة على إبداعات العقل المسييلم، اليذي أبييدع في
الحفظ والمشافهة، وفي التييدوين والكتابيية والحفييظ، وفي النقييل، والترجميية، واالقتبيياس. والييذي
أبدع في االتصال واالحتكاك والمحاكاة، والذي برع في الفهم والهضم لمييا عنييد األمم المفتوحيية،
ثم فتق مكامن اإلبداع في العقل المسلم ليزيد ويضيف للييتراث اإلنسيياني الكثييير. وهييذا هييو حجم
ورسم وحدُترّ هذا الفصل من الدرس والبحث العلمي والمنهجي،ي ويكفيه هذا فقط. ولو تخيل العقييل
المسييلم المعاصيير اليييوم القييدرة على اإلحاطيية التهمنيياه بالتخبييط في أتييون الطوباوييية والمثالييية

الحالمة.
المنهج األمثل لدراسة تاريخية الفكر:

تواجييه البيياحث المهتم بتاريخييية العلييوم والمعييارف مشييكلة المنهج أو المنيياهج الييتي
سيييعتمدها خالل مراحييل بحثييه، وُيسييائل نفسييه عن المنيياهج الييواجب اتبيياع قواعييدها وطرقهييا
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ومسالكها وأدبياتها البحثية،ي والتي يجب أن تكون مرافقيية لييذهن وعقييل ومجهييود البيياحث طيليية
انشغاله بالبحث في مثل تلك القضايا. ويجد نفسه أمام حشد كبير من مناهج البحث العلمي، كمييا
يجد ذهنه متشبعا بهذه المناهج الييتي رافقتييه خالل سييني عملييه وتفكيييره العلمي. ثم يطييرح على

نفسه التساؤالت التالية:
متى أعمد لتتبع خطوات المنهج الوصفي السردي؟ ومتى ألجأ إلى منهجي البحث التاريخي
والتوثيقي؟ي ولماذا ال أعتمد منهجي التحليل والتفييتيت والييتركيب وإعييادة التشييكيل والبنيياء؟ ومييتى

وكيف أتعامل مع منهج التحليل المقارن؟ وأين أوظف منهجي النقد والتقييم والتقويم؟ 
ويخلص في نهاية البداية من بحثييه الييذي لم يبييدأه بعييد إلى أن المنيياهج المتبعيية تحييددها
طبيعة ونوعية الموضوع المتنيياول، وحجمييه وتراكماتييه، ومدتييه الزمانييية، وشسيياعته المكانييية
والكيانية، مقرونا بقدراته ومواهبه اإلمكانية، وغاياته المرجوة من هذا البحث. ومن هنييا تكييون

االنطالقة العلمية والمنهجيةي الصحيحة المأمونةي النتائج، والقليلة التعثرات واألخطاء.
وموضوعنا الذي نحن بصدده، حتم علينا طرح مثل تلك التساؤالت الفلسييفية والتاريخييية
العميقة، وحتم علينا أيضا طرح مثل تلك االنشغاالت الفكرية والمعرفييية، وأجبنييا عنهييا بوضييوح
ومباشرة: بأننا نريد تقديم عرض موجز وسريع ومختصري ومركز ومفيد عن نشأة ونمو وتطور

وازدهار وجمود العلوم والمعارف في مسيرة الحضارة العربية اإلسالمية.
ولكون ما نريده ينحصر في دائييرة العييرض الوصييفي والتيياريخي المييرحلي لواقييع العلييوم
والمعارف في تيياريخ ومسيييرة الحضييارة العربييية اإلسييالمية، وهييذا عمييل الموسييوعات ودوائيير
المعارف والمعيياجم الكبيييرة، الييتي يضييطلع بهييا أعييرق المراكييز والهيئييات العلمييية والبحثييية في
العالم، ونحن نريد موجزا مختصرا عن عمل تلييك الموسييوعات، لنقدمييه لطلبتنييا الجييادين، حييتى
يكّونوا صورة شمولية ومتكاملة وتقريبيةي عن واقع الحركة العلمييية والثقافييية واألدبييية والفنييية

)في مسيرةي الحضارة العربيةي اإلسالميةي 
1

).
ولذا فإن هذا العمل الذي ستتضمنهي هييذه األوراق البحثييية مجييرد إطالالت علمييية سييريعة
ودقيقة ومختزلة عن المسيرة العلمية والمعرفية لما أنتجه العقل اإلبداعي لألمة اإلسالمية. وهو
عمل تكتنفه مجموعة من المحترزات الواجب التذكير بها، درءًا لكل قراءة غير صحيحة يسوقها
فهم اآلخر من بريق العنوان الكبير، الذي يحمله صدر هذه المداخلة المختصرة والمتواضعة:ي ))

مراحل نشأة وتطور الفكر اإلسالمي(( .
القييائمين بييه مراعيياة هييذهدارسيييهي وويييذهب بنييا االعتقيياد إلى أن عمال كهييذا يتطلب من 

المحترزات، إذ نحن مجرد نقلة وكتبةي لمجهييودات البيياحثين الحقيقيييين، وهييذه المحييترزات الييتي
تكتنف المشتغلين بمثلي هذه الدراسات، ولعل أهمها ما يلي:

 - ضييرورة التنبييه إلى طييول المييدة الزمنييية للمرحليية التاريخييية المييراد دراسييتها وتتبييعي واقييع1
مسيرة العلوم والمعارف فيها.

 - ضرورة التنبه إلى تعدد وكثرة الفنون والعلوم والمعارف والميادين المتناولة في الدراسة.2
 - تنوع وتباين البيئات واألماكن والظروف والدوافع التي صاحبت نشأة تلك العلوم والمعييارف3

والفنون، وعوامل تطورها وازدهارها، وجمودها وتراجعها وانحسارها.                    
 - تنوع وتبيياين نوعييية الشخصيييات الييتي أنتجت وأبييدعت تلييك المعييارف والعلييوم ، وصييعوبةي4

تتبعها بدقة.

م(، البحث العلمي مناهجييه وتقنياتييه، دار الشييروق،2017-1941 انظر مثال: محمد زيييان عميير ))(1
 وما بعدها..87م، ص 1987هي 1407جدة، الطبعة الخامسة، 
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 - استحالة اإلحاطة التاريخيةي بتلك اإلبداعات عبر المسيرة التاريخية.5
 - تخصصيةي كل علم على حدة، وتفرد منهجيتهي البحثيةي عن غيره من العلوم.6
 – ضييياع كثييير من الكتب والمخطوطييات والمصيينفات أثنيياء الحييروب والغييزوات، فقييد أحييرق7

هي656وأغييرق المغييول نهيير دجليية ببغييداد بييالكتب ليصيينعوا منهييا جسييرا يعييبرون فوقييه سيينة 
م.1256

مراحل نشأة وتطور الفكر اإلسالمي:
بالنظر إلى جميع هذه المبررات يمكننا تقسيم المراحل التي مر بهييا الفكيير اإلسييالمي منييذ

نشأته إلى اليوم إلى المراحل التالية:
 - طور النشأة والبدايات التدوينيةي األولى )القرن األول الهجري .. القرن الثاني الهجري(.1
 - طور الترجمة والنقل واالقتباس )القرن الثاني والثالث الهجريين(.2
 - طور التأسيس والتنظير والنضج )القرن الثالث والرابع والخامس(.3
 - طور السكون والتقليد )القرن السادس الهجري(.ي 4
 - طور الضعف والتكرار )من القرن السابع الهجري..ي إلى القرن الثالث عشر الهجري(.5
 - طور النهضة والتجديد )القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين(.6

وتجدر اإلشييارة في بداييية هييذا المبحث إلى أن ظييروف وأوضيياع كييل مرحليية تختلييف عن
سابقتها والحقتها، وتميزت بعض المراحل ببروز حاالت اسييتثنائية، فقييد عييرفت بعض المراحييل
بييروز علميياء مبييدعين في غييير عصييورهم، كييابن خلييدون والسييخاوي والسيييوطي وابن عرفيية

والقرطبي وابن البيطار والشاطبي..ي
 هي(:2 و1أوال - طور النشأة والبدايات التدوينية األولى )ق 

كان للرسالة اإلسالمية الدور الرئيس في يقظة وانبعاث أمة العييرب من التخلييف، فبفضييل
الدين الجديد توحدت ونشطت وتطورت وازدهرت أميية العييرب. ولم ُيتييوف رسييول اهلل صييلى اهلل
عليه وسلم إاّل وأمة العرب قد أخذت حقها من العلم والمعرفة والفهم والقابلييية للنهضيية والتقييدم
والتحضر، وذلك بما أدارته بينها من حييوارات ومناقشييات ومجييادالت ومباحثييات حييول مرجعييية
الوحي المقدس )القرآن الكريم، والسنة النبويةي المطهرة(، وحول أبعادهما النظرية وتطبيقاتهمييا
العملية في واقع الحياة والناس. وخرجت بتجارب عملية تطبيقيةي صحيحة عن المسالك والطرق
القويمة للدين الجديد، الذي وجد في سيييرة الرسييول محمييد صييلى اهلل عليييه وسييلم، وفي إخبييات
وخضوع صحابته الكرام رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين خير متقبلي ومدرك ومتعامل ومجييرب
ومفعل وناقل لتعاليم اهلل في األرض، مجسييدة فيهييا ومجييددة بهييا عهييد االسييتخالف األزلي الييذي
أمضاه أبو البشريةي آدم عليه الصالة والسالم مع ربه حين أخبرنا اهلل تعالى عنه فقال: }وإذ أخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسييت بييربكم قييالوا بلى شييهدنا أن
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين* أو تقولوا إنما أشييرك آباؤنييا من قبييل وكنييا ذرييية من

(.173 و 172بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون{ )األعراف: 
وبفضل ذلك التفاعل النشيط الذي شهدته جزيرة وأمة العرب بدأت تتحرك لدى المسلمين
األوائل القدرات العلمية والمعرفية والمنهجيةي الكامنة فيهم منذ قرون، وانتقلوا من طور السماع
والتلقي للتعاليم إلى طور المستفسر والمطبق والمسترشييد،ي فالمفسيير والشييارح والموضييح لهييا،
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فالداعي إلى تطبيقهييا وامتثالهييا، وذلييك مييع بداييية حركيية الفتييوح اإلسييالمية، متسييمة بالبسيياطة
)والفطرية والتلقائية والسماحة واليسر 

1
).

وشهدت أمة العرب مع نزول الوحي الخطييوات التدوينييية األولى مييع محيياوالت الصييحابة
المتكررة كتابة اآليات الكريمات على الرقع والجلود والعظام ومختلف وسييائل التسييجيل المتاحيية
في ذلك العصر، متفطنة إلى قيمة الكتابة والتدوين. وقد تعمق خييط التييدوين في مسيييرة الييدعوة
اإلسالمية ليس فقط مع تدوين آيات القرآن الكريم، بل مييع التطييورات الييتي مسييت صييميم البنيياء
الكياني اإلسالمي، كفعله عليه الصالة والسالم في كتابة الرقاع والعهود والمواثيييق والمعاهييدات
والرسائل للملوك والحكييام، وغيرهييا. وبهييا ترافييق التييدوين مسييايرا لنمييو الحس التييدويني ليدى
العييربي المسييلم، الييذي أراد أن يييدون الحييديث فمنعييه رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم خشييية
اختالطه بالقرآن. وظلت مسيرة التدوين مترافقيية للحس العييربي المسييلم حييتى في عهييد الخلفيياء
الراشييدين رضييوان اهلل تعييالى عليهم أجمعين، الييذين دونييوا المعاهييدات والمواثيييق والوصييايا

)والرقاع في مختلف شؤون الحياة اإلسالمية الداخلية والخارجية 
2

).
وكان للفتوحات اإلسييالمية أثرهييا الكبييير في أميية العييرب، حيث تيسييري لهييا النصيير بفضييل
استمساكها بتعيياليم دينهييا، وارتباطهييا بمعين النصيير والتمكين }إن تنصييروا اهلل ينصييركم ويثبت

(. وبانتصييارهم على األنظميية الجييائرة القائميية يومهييا حييرروا الشييعوب7أقييدامكم{)محمييد:ي 
المضطهدة وأخرجوهييا من عبييادة العبيياد إلى عبييادة رب العبيياد، ومن جييور األديييان إلى سييماحة
اإلسالم وعدله ويسره، وأفادوا منها الكثير، والسيما ماله صلة بطرق عيشييها وسييعيها ورزقهييا
وضربها في األرض. وكان من بين ما أخذوه منها طرق الكتابة والتدوين وتسجيلي السجالت في
القطاعات المختلفة في الحياة، كصنيع عمر رضي اهلل عنييه في تييدوين أعطيييات الجنييد، وأرزاق

)عيالهم ومداخيل بيت المال.. 
3

).
وقد بينت الدراسات القرآنية أن المسلمين قد قاموا بتدوين القرآن الكريم في عهد رسييول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وفي عهد عثمان جمعييوه في مصييحف واحييد وبلغيية قييريش، ونسييخوا
منه سبع نسخ وزعوها على األمصار المفتوحة، ومييا كيياد يميير القييرن األول حييتى أميير الخليفيية

هييي( واليييه على المدينيية أن ينظيير إلى حيديث101-99الراشدي الخامس عمر بن عبييد العزيييز )
عمرة بنت عبد الرحمن خادميية أم المؤميينين السيييدة عائشيية رضييي اهلل عنهييا فيجمعييه في سييفر

)واحد، وهي البدايات التدوينية األولى، التي عرفها المسلمون في أمور دينهم 
4

).

م(، الرحيييق المختييوم، دار2006-1943هي 1427-1362 انظيير: صييفي الييرحمن المبيياركفوري ))(1
الشهاب، باتنة، دون طبعة وتاريخ. وغيره من مراجع ومصادر السيييرة النبوييية كالسيييرة النبوييية البن هشييام

هي(،456هي(، والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي األندلسي )ت 2013األنصاري )ت 
م(.. 748والسيرة النبوية البن كثير )ت 

م(، مجموعيية الوثييائق السياسييية للعهييد2002-1908هي 1423-1326 انظر: محمييد حميييد اهلل ))(2
..27م، ص 1983هي 1403النبوي والخالفة الراشدة، دار النفائس، بيروت، الطبعة الرابعة، 

م(، مجموعيية الوثييائق السياسييية للعهييد2002-1908هي 1423-1326 انظر: محمييد حميييد اهلل ))(3
..28النبوي والخالفة الراشدة، ص 

..15 انظر: أمير عبد العزيز، دراسييات في علييوم القييرآن، دار الشييهاب، دون تيياريخ وطبعيية، ص )(4
م(، اإليضاح في تاريخ الحديث وعلم االصطالح، المكتب اإلسييالمي،1979هي 1399-1319وسعدي ياسين )

.. وغيرهيييا من كتب األحييياديث، كغيث المسيييتغيث في علم19م، ص 1981هي 1401بييييروت، دون طبعييية، 
مصطلح الحديث.
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وباحتكيياك المسييلمين األوائييل وأبنييائهم وجيييل التييابعين بيياألمم المفتوحيية تعمييق الييوعي
التيييدويني األول فيهم، وأقبيييل المسيييلمون على إنجيييازات وميييدنيات األمم المفتوحييية يرقبونهيييا
ويشاهدونها عن كثب، حتى اقييتربوا منهييا أكييثر فييأكثر، بفعييل عوامييل المخالطيية والمجيياورة في
السييكنى، والييزواج والمصيياهرة والنسييب والتعامييل والتعييايش، وغيرهييا من أشييكال االتصييال
واالحتكاك: كالحروب والصلح والمهادنة والسلم. ووقتها شعر المسلمون بيياالقتراب الحييذر ممييا

)عند األمم المفتوحة، التي استفادوا من منجزاتها وتقدمها المدني 
1

) .
وتطور هذا االحتكاك واالنتفاع ليخرج من دائرة المعاشات واألرزاق والوسييائل الحياتييية،ي
إلى دائرة الفكر والثقافة، وليأخذ مع نهايات القييرن الهجييري األول طيابع الجييدال والحييوار حيول
مسائل العقيدة اإلسالمية، ما بين مناصر ومدافع عنها، وبين مهاجم وطيياعن فيهييا، وتشييكل مييع

هييي( حلقيية144-80م( و)عمييرو بن عبيييد 748-700اعييتزال )واصييل بن عطيياء المخييزومي 
هي(، وتطور شيئا فشيئا ليصييبح في بداييية القييرن الثيياني يسييمى علم110-23الحسن البصري )

)الكالم 
2

).
ومع استقرار حركة الفتوح اإلسالمية، والسيطرة على مكامن الفتن الداخلية، تهيأ العييالم

هييي لمرحليية من االسييتقرار السياسييي،132اإلسييالمي مييع بداييية قيييام دوليية بيينيي العبيياس سيينة 
والرخاء االقتصادي، والتنوع االجتميياعي، والييثراء الثقيافي، وتبلييور الييوعي الحضيياري، ودخييل
الفكر اإلسالمي مرحلة التدوين للعلوم والمعارف والحقائق، فبعد أن كيان التيدوين مقتصييرا على
القرآن الكريم وأمور السياسة والحكم واإلدارة، كتدوين المعاهدات والعهود والمواثيق وتسييجيل
أسماء الجند وأعطياتهم، استقرت األوضاع ليصير التدوين متعديا ألمور الفكيير والثقافيية واألدب

(
3

).
وعرفت هذه المرحلة ازدهارا خاصا ومتميزا بها، فقد شييهدت المرحليية التدوينييية األولى

فبعد أن عرف المسلمون في نهاية القرن الهجييري األولظهور الكثير من المصنفات والمدونات 
هييي(333هي(، والتي وصلت إلينا من طريق )الطييبري ت 94ظهور مغازي )عروة بن الزبير ت 

هي(، نرى ظهور كتيياب السييير والمغييازي في بييدايات774هي( و)ابن كثير ت 256و)الواقدي ت 
هييي( خادميية السيييدة عائشيية أم98كي )صحيفة عمرة بنت عبد الييرحمن ت القرن الثاني الهجري 

وتاريخ ومغازي )محمد بن مسييلمهي، وكذلك سير 99المؤمنين رضي اهلل عنها التي ُدِوَنْت سنة 
هي( الذي استقى معظم مادته التاريخية من الحديث النبوي الشييريف، ثم ظهييور124الزهري ت 

هي( وكتابه الشييهير في السيييرة النبويييةي ]المبتييدأ، المبعث، المغييازي[151)محمد بن إسحاق ت 
)هي( 213المشهور بي )سيرة ابن هشام ت 

4
). 

م(، المجتمعييات اإلسييالمية في القييرن األول، دار العلم للماليين،1986 انظيير: شييكري فيصييل )ت )(1
..30م، ص 1978بيروت، الطبعة الرابعة، 

، فجيير اإلسييالم، مكتبيية النهضيية العربييية، بيييروت، الطبعييةم(1954-1886 انظر: أحمييد أمين ))(2
.. وأحمييد أمين، ضييحى اإلسييالم، مكتبيية النهضيية العربييية، بيييروت، الطبعيية258م، ص 1969العاشييرة، 
.16، ص 3م، ج 1969العاشرة، 

.40 انظر: سليمان عبد الدايم الخطيب، أسس مفهومي الحضارة في اإلسالم، ص )(3
، مكتبيية النهضيية العربييية، بيييروت، الطبعييةم(1954-1886 انظر: أحمييد أمين، فجيير اإلسييالم ))(4

.. وأحمييد أمين، ضييحى اإلسييالم، مكتبيية النهضيية العربييية، بيييروت، الطبعيية258م، ص 1969العاشييرة، 
م(، اإليضاح في تيياريخ الحييديث1979هي 1399-1319. وسعدي ياسين )16، ص 3م، ج 1969العاشرة، 

.. وغيرهييا من كتب19م، ص 1981هي 1401وعلم االصييطالح، المكتب اإلسييالمي، بيييروت، دون طبعيية، 
األحاديث، كغيث المستغيث في علم مصطلح الحديث.
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اُب )محمييد بن وظهر في منتصفي القرن الثاني الهجري كتب األخبار واألنساب، فهذا النسَّ
هي( الذي صنف كتابه في دراسة األنساب واألحساب العربية، وتبعهي ابنييه146السائب الكلبي ت 

هييي( الييذي عييني147هشام فألف كتابه الشهير )جمهرة األنساب( وكييذلك )عوانيية بن الحكيم ت 
هي( الذي عني بأخبار بييني أمييية وحييروب الفتنيية157بتدوين أخبار بني أمية، و )أبو مخنف ت 

. 1الكبرى ووقعة الجمل وما بعد صفين
وظهر في نهاية القرن الثاني أوائل المؤرخين الذين يهتمييون بالتيياريخ فضييال عن السييير

هي( الذي اختص بأخبار الفتوح، و )نصري بن مزاحم ت180والمغازي أمثال: )سيفي بن عمر ت 
هي(  الذي اشتغل بالتأريخ وكان ذا ميول شيعية، ولذا فأخباره تعبر عن وجهة نظر الشيييعة212

. 2لألحداث
وفي القرن الثاني بدأ التدوين في الحديث النبوي الشريف، الذي كانت بداياته األولى مييع

هييي( على يييد )محمييد بن شييهاب101-99نهاية الهجري األول في عهد )عميير بن عبييد العزيييز  
هييي(، و150 هي( وغيره، ثم أخذ في التوسع والظهور على يد )ابن جريج  ت 130الزهري ت  

هييي(179-93هييي( وإمييام دار الهجييرة )مالييك بن أنس إمييام دار الهجييرة 150)ابن إسييحاق  ت 
هي(161هي( بالشام، و )سفيان الثوري ت 157بكتابه الشهير )الموطأ(، واإلمام )األوزاعي  ت 

. 3هي( بالبصرة، وغيرهم الكثير167بالكوفة، و)حماد بن سلمة ت 
وظهر في القرن الثاني علم أصييول الفقييه على يييد اإلمييام )محمييد بن إدريس الشييافعي ت

هييي( و)مالييك150هي(، كما لمع في القرن الثاني أسماء األئمةي الثالثة )أبو حنيفة النعمييان  206
هييي(، وظهييرت أسييماء أعالم كبييار206هي(، و )محمييد بن إدريس الشييافعي ت 179بن أنس ت 

هييي(، وغالبيييةي علميياء167هييي( في مصيير و )ابن الماجشييون ت 165كاإلمام )الليث بن سعد ت 
. 4التابعين وتابعي التابعين

وتأسست قواعد علم الكالم، وصار له أعالمه وأساتذته واتجاهاتييه، بفعييل تييأثير العوامييل
والتأثيرات الخارجية كالتوسييع في قييراءة وفهم الفلسييفة اليونانييية والحكميية الهندييية والتصييوف
الفارسي، وعناصر التفكير المسيحي واليهودي، وبفعل الفتن الداخلية، والصييراعات السياسييية،

. 5وتأويل اآليات المتشابهات في القرآن الكريم
هي( وفرقيية القدرييية برئاسيية128فكان ظهور فرقة الجبرية برئاسة )جهم بن صفوان ت 

 هييي(، وفرقيية الكرامييية المرجئيية، القييائلين107هي( و)غيالن الدمشييقي ت 80)معبد الجهني ت 
هي(، وما تبع ذلك124بكفاية اإليمان بالقول دون العمل برئاسة ) محمد بن كرام السجستاني ت 

. 6من نقاشات وحوارات معهم كمخالفين 
،وظهر في هييذا القييرن الخطييوات التدوينييية األولى في اللغيية والنحييو والصييرف والبالغة

ورواية الشييعر والحكميية والمثييل السييائر، والترجميية، وعلم الحييديث، وعلمي الجييرح والتعييديل،

. 41 و 40 للتوسع انظر: سليمان عبد الدايم الخطيب، أسس مفهوم الحضارة في اإلسالم، ص 1
. 41 انظر: المرجع السابق، 2
م(، اإليضاح في تاريخ الحييديث وعلم االصييطالح، ص1979هي 1399-1319 انظر: سعدي ياسين )3

.. وغيرها من كتب األحاديث، كغيث المستغيث في علم مصطلح الحديث.19
م(، القواعييد األصييولية تحديييد وتأصيييل، دار الشييهاب،2019هي 1440 انظر: مسييعود فلوسييي )حي 4

..86باتنة، دون طبعة وتاريخ، ص 
 انظر : محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسييفي في اإلسييالم، دار النهضيية العربييية، بيييروت، دون5
.14م، ص 1976طبعة، 

.149 انظر: المرجع السابق نفسه، ص 6
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وفقه اللغة، وهي العلوم التي برعت فيها األمة اإلسالميةي في قرنها الثاني. وكانت مؤلفات: )أبو
هييي( و)األصييمعي ت189هييي( و )الكسييائي ت 180هييي( و )سيييبويه ت 69األسييود الييدؤلي ت 

ابن قتيبييية)هيييي( و232الجمحي ت و )ابن سيييالم هيييي( 168هيييي( و )المفضيييل الضيييبي ت 216
هييي( و )عبييد الحميييد142هي( و )ابن المقفع ت 180هي(  و )خلف األحمر ت 276الدينوري ت 

. 1هي(.. وغيرهم من المصنفين132الكاتب ت 
وتعييد فييترة نهاييية القييرن األول والقييرن الثيياني للهجييرة مرحليية تأسيييس وتييدوين الفكيير
اإلسالمي في شتى مجيياالت العلييوم والمعييارف، الييتي سيياهمت في ازدهارهييا وتطورهييا العوامييل

التالية:
 - توفر مناخ االستقرار السياسي واألمني في ظل سيادة الدولة العباسية.1
 - عموم الرخاء االجتماعي واالقتصادي.2
 - منح األمم المفتوحة مكانتها الحقيقية في الدولة والمجتمع ومنحهم الثقيية المطلقيية كعناصيير3

حيوية في جسد األمة المسلمة.ي
 - صدق وإخالص األمم المفتوحة في العطيياء والبييذل المعييرفي والعلمي والمييدني، وشييعورهم4

بالمساواة المطلقة مع العرب، مما دفعه للبذل.
 - كشف األمم المفتوحة لكنوز وخزائن ما هو مدخر عندها من المواهب والعلوم والمعارف.5
 - توفير الخلفاء العباسيييين أجييواء الحرييية العلمييية والفكريييةي والثقافييية، وفتح مجييال اإلبييداع6

واالختالف.
 - تشجيع الخلفاء العباسيين الباحثين ماديا وأدبيا.7
 - نشوء مجتمع إسالمي هجين يجمع كافة عناصر ومحاسن األمم المفتوحة.8

كل هذه األسباب قييادت العييالم اإلسييالمي نحييو طييور الترجميية والنقييل واالقتبيياس، فانهييال
)المسلمون يعبون ما هو موجود عند األمم المفتوحة والسيما كتب التراث 

2
).

 (:3 و2ثانيا - طور الترجمة والنقل واالقتباس )ق 
اتسم منتصف القرن الثاني الهجري باستقرار وتثبيت دعائم حكم خالفة الييبيت العباسييي،
وسعى الخلفاء العباسيون إلى االهتمام بتوفيري مناخ الحركيية العقلييية، وتشييجيع النهضيية األدبييية
والفكرييية والثقافييية، وضييمنوا الحريييات والحقييوق للعقييل المبييدع أيضييا، وضييمنوا حرييية الييرأي
والتعبير والنقد والكتابة والمحاورة والمناقشة والمجادلة. كما اتخذوا وزراء من الفرس والييترك
والديلم، وحجابا من الروم والشركس، وأطبيياء من المسيييحيين واليهييود، مييوفرين المنيياخ الحيير
والنزيييهي النطالق حركيية فكرييية رائييدة، سييارت وفييق اتجيياهين متييوازيين: أحييدهما يتييابع تطييوير
واسييتمراريةي عطيياءات المراحييل السييابقة. وثانيهمييا، يتطلييع ويتجييهي نحييو االنفتيياح على مختلييف
الحضارات والثقافات القديمة السائدة على الساحة العالميةي يومها: ]الثقافة اليونانية والرومانييية

 )الالتينية،ي الفارسية، القبطية، الهندية، اليهودية، المسيحية[ي
3

) .

م( وابن حجييير )ت854-785هي 230-168كتب الطبقيييات البن سيييعد ) انظييير على سيييبيل المثيييال: 1
هي756-683هييي(، وطبقييات الشييافعية للسييبكي )748هي(، واألعالم كسير أعالم النبالء للحافظ الذهبي )858

م(، والبيييدر الطيييالع في أعالم القيييرن السيييابع995هي 438والفهرسيييت البن النيييديم )ت م(، 1284-1355
م(، فجيير اإلسييالم،1954-1886. ومن المحييدثين: موسييوعة أحمييد أمين )هي(1250-1173 )للشييوكاني

 ضحى اإلسالم، ظهر اإلسالم، زعماء اإلصالح في العصر الحديث.
 انظر: فرانتز روزنتال، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي، ترجمة الدكتور أنيس فريحيية ))(2
.9م، ص 1961م(، وفتحي عرفات، دار الثقافة، بيروت، الطبعة األولى، 1903-1993
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وتبعييا لهييذا التفتح الثقييافي، والتييدافع الحضيياري جيياءت المرحليية الثانييية، وهي: مرحليية
الترجمة والنقل واالقتبيياس، فنشييطت حركيية الترجميية والنقييل منييذ خالفيية )أبي جعفيير المنصييوري

هييي(، الييذي كييثر اهتمامييه بييالطب والنجييوم، وتبعييه في اهتمامييه العلمي والثقييافي136-158
هي( الذي اهتم بنقل كتب الفلسفة والمنطق والطب218-198والفكري الخليفة )محمد المأمون  

هي( في كتابه )الفهرست(،385ابن النديم ت  )وسائر علوم األمم األخرى. وقد حفظ لنا المؤرخ 
هي( في كتابه )تاريخ الحكماء( و )عيون األنبيياء في668و الطبيب المؤرخ )ابن أبي أصيبعة ت 

، وكتابييه هي( في كتابه )طبقات الحكماء( أسماء المترجمين646طبقات األطباء(، و )القفطي ت 
هي( عليهم، ومييا223، وما كان ينفقه الخليفة )محمد المأمون ت )إنباه الرواة على أنباء النحاة(

)كان من أسماء المصنفات المترجمةي 
1

).
م( هييذا االهتمييام فقييال: ))..1914-1861هي 1332-1278وقد بين لنا )جرجي زيدان 

أما نقلة العلم في العصر العباسي فهم من أهل العييراق والشييام وفييارس والهنييد، رغبهم الخلفيياء
في ذلك بالبييذل الكثييير، وجعلييوا لبعضييهم رواتب وجييواري، وبييالغوا في إكييرامهم، وأكييثرهم من

)السييريان النسيياطرة واليعاقبيية والملكييانيين 
2

، ألنهم أقييدر على الترجميية من اليونانييية، وأكييثر(
اطالعا على كتب الفلسفة والعلم اليوناني.. أشهرهم آل بختيشييوع السييرياني النسييطوري طييبيب

م(، تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون1914-1861 انظر: جرجي زيدان ))(3
..325، ص 1م، ج 1983طبعة، 

م(، تاريخ العرب، دار األندلس للطباعة1959-1913هي 1379-1331 انظر: محمد أسعد طلس ))(1
-1913وزيغريييد هونكيية ) ..163، ص 2م، ج 1979هي 1399والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانييية، 

    .392 .. 385م(، شمس العرب تسطع على الغرب، دار الشهاب، باتنة، دون طبعة وتاريخ، ص 1999
 النساطرة: تتبع النساطرة مذهب نسطوريوس بطريييرك القسييطنطينية، الييذي يعييترض على تسييمية)(2

مريم العذراء بي )والدة اإلله(، وقرر أن للمسيح خصييائص اإلنسييان في الوجييود واإلرادة والفعييل، وأن اتحيياده
مع الذات اإللهية لم يبدأ إال بعد والدته، وعلى هذا لم تلد العذراء إلها، وإنما ولييدت هي إنسييانا، ألن المخلييوق
ال يلد الخالق، ثم اتحد بعد ذلك مع الذات اإللهية، فأصبحت له طبيعة واحدة، ومشيئة واحدة. وقد تبنت كنيسة
إنطاكية مذهب نسييطوريوس، ثم تخلت عنييه، وارتبطت بييه اآلن كنيسيية فييارس فأصييبحت تييدعى النسييطورية،
ويكثر أتباعها في الهند وفييارس والعييراق. والنسيياطرة كييانوا في األصييل ضييمن أتبيياع الكنيسيية األرثوذكسييية،
ولكنهم بما صاروا عليه من عقيدة انحرفييوا، فقييررت الكنيسيية األرثوذكسييية اعتبييارهم ضييالين، فييألف هييؤالء

كنيسة خاصة بهم سميت كنيسة النساطرة.
- اليعاقبة: يدور مذهب اليعاقبة على القول بأن المسيح هييو اهلل واإلنسييان اتحييدا في طبيعيية واحييدة هي
المسيح، وأن الكلميية )أي اهلل( انقلبت لحمييا ودمييا، فصييار اإللييه هييو المسيييح، فييالالهوت ظهيير في الناسييوت،
وصييار هييو هييو.. فالمسيييح جييوهر من جييوهرين، أو طبيعيية واحييدة من طبيعييتين إحييداهما إلهييية، واألخييرى
إنسانية، ولكنهما تركبتا كما تركب النفس والبدن، فالعذراء هي والدة اإلله، وقد أعلن هذا المييذهب في مجمييع

م، وينسب اليعاقبة إلى يعقوب الييبردعي أسييقف الرهييا أحييد تالميييذ ديسييفورس،431أفسوس باألناضول سنة 
ويكثر اليعاقبة في مصر والنوبة والحبشة.

- الملكييانيين: طائفيية مسيييحية منشييرة في سييورية ومصيير وفلسييطين يتحييدثون العربييية غالبييا، سييموا
م، وكييان451الملكانيين ألنهم أيدوا القرار الذي ارتضاه الملك مرقيانوس، الذي عضد مجمع خلقدونييية سيينة 

هذا المجمع قد ناهض القول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، أي له ذاتان وكيانان همييا اإللييه واإلنسييان، وأن
مريم ولدت اإلثنين جميعا. وبعض الملكانيين كاثوليك، ولذلك يسمون بالروم الكاثوليك، وبعضهم أرثوذوكسي،
ويسمون بالروم األرثوذوكس. انظر: أحمد شلبي، الفكر اإلسالمي منابعييه وآثيياره، مكتبيية النهضيية المصييرية،

. 40 و 39م، ص 1986القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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المنصور،ي وآل حنين بن إسحاق العبادي شيخ المترجمين أحد نصارى الحيرة.. وحبيس األعصم
)الدمشقي ابن أخت حنين، وقسطا بن لوقا البعلبكي من نصارى الشام..(( 

1
).

وقد نقل جرجي زيدان في كتابيه )تاريخي التمدن اإلسالمي(، و)تاريخ آداب اللغة العربييية(
عن المصادر التاريخييية قائميية طويليية بأسييماء المصييادر والمؤلفييات المترجميية،ي وقائميية طويليية

)بأسماء المترجمين 
2

).
وما يالحظ على هذه الترجمات والمنقوالت ما يلي:

 - اهتمام المسلمين بنقل العلييوم اإلسييالمية من تيياريخ وفكيير وسياسيية وحكميية وفكيير ومنطييق1
وجدل.

 - اهتمام المسلمين بنقل العلييوم الدقيقيية أيضييا من طب ونجييوم وفلييك وبصييريات ورياضيييات،2
وغيرها.

 - عدم اهتمامهم بنقل اآلداب والفنييون، فلم يييترجموا المسييرح اليونيياني، وال اآلداب اليونانييية3
والرومانيةي والهندي الفارسي. بل ترجموا من آدابهم الحكمة والسير والسياسة واألخالق.

م، وهي832 - االهتمام بالنقل والترجمةي دفع الخليفة المأمون إلى إنشاء )بيت الحكمة( سيينة 4
)أول مجمع علمي أكاديمي، ومعه مرصد ومكتبةي وجامعة وهيئةي للنقل والترجمةي 

3
)   .

 - عدم اكتفاء العرب بنقل العلوم المترجمة، بل عملييوا على تطويرهييا، كتطييويرهم للرياضيييات5
والجبر والهندسة والبصريات والطب والفلك والجغرافيا والتاريخ..ي

وفي االتجاه الموازي للنقل والترجمةي واالقتباس سارت العلوم والمعارف سيرها الحيييثيث
نحو التأليف والتأسيس والتقعيد، والمحلل لهذه المرحلة يجدها قد تميزت بما يلي:

 - التحرر من سلطة التفكير السلفي وجموده وتقليده ونبذه لالجتهاد.1
 - التفتح على الثقافات والمعارف والعلوم المجاورة والموروثةي عن األمم السابقة.2
 - انتقال األمة اإلسالمية من طور الهيمنة الروحية إلى طور المعايشة الروحية مع بقييية األمم3

والمفتوحة، وغاب روح التعصب والتعالي بسيادة العنصر العربي.
 - توفر مناخ مهيء لشيوع روح التطور والنهضة.  4

وتجدر اإلشارة هنا إلى التنبيه على أن الترجمة لها وجهة نظر أخرى في الفكر اإلسالمي
م(، حيث يقييول: ))..ي1964-1889ننقلها وفق عرض األستاذ المرحوم )عباس محمييود العقيياد 

أمييا فتنيية الجييدل ومصييطلحاته الكالمييية فقييد انتقلت إلى المسييلمين من أمم غريبييةي على أيييدي
التراجمة الدخالء فتسربت إلى األذهان شييبهات كثيييرة من أمرهييا، ووهم بعض الخاصيية -فضييال
عن العاميية- أنهييا مكيييدة مبيتيية لألميية اإلسييالمية تواطييأ عليهييا أعييداؤها من خارجهييا وداخلهييا،
وتداولت األلسنة قصصا عن نقل هذه العلوم الدخيلة تشبه األساطير ونوادر الييرواة والمتخيلين،

هي( عن الشيييخ )نصيير911ومن أمثلة هذه الشوائع المترددة ما رواه )جالل الدين السيوطي ت 
هي ( من كتابه )الحجة في تارك المحجيية( حيث يقييول:490-410بن إبراهيم النابلسي المقدسي

)) إن بنيي العباس قامت دولتهم على الفييرس، وكييانت الرياسيية فيهم وفي قلييوب أكييثر الرؤسيياء
منهم الكفيير والبغض للعييرب ودوليية اإلسييالم، فأحييدثوا في اإلسييالم الحييوادث الييتي تييؤذن بهالك
اإلسييالم، ولييوال أن اهلل تبييارك وتعييالى وعييد نبيييه صييلى اهلل عليييه وسييلم أن ملتييه وأهلهييا هم

.337، ص 1 انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج )(1
.339، ص 1 انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج )(2
. وجييرجي163، ص 2م(، تاريخ العرب، ج 1959-1913هي 1379-1331 انظر: أسعد طلس ))(3

.4. وأحمد شلبي، الفكر اإلسالمي، ص 340 و 339، ص 1زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج 
51



الظاهرون ليوم القيامة ألبطلوا اإلسالم، ولكنهم قد ثلموه وعييّوروا أركانييه واهلل ينجييز وعييده إن
شاء اهلل((، ثم يقول: )).. فأول الحوادث التي أحدثوها إخييراج كتب اليونانييية إلى أرض اإلسييالم
فييترجمت بالعربييية وشيياعت بين أيييدي المسييلمين، وسييبب خروجهييا من أرض الييروم إلى بالد
اإلسالم يحي بن خالد بن برمك، وذلك أن كتب اليونانيةي كانت ببلد الروم وكان ملك الييروم خيياف
على الروم إن نظييروا في كتب اليونانيييةي أن يييتركوا دين النصييرانية ويرجعييوا إلى دين اليونانيييةي
وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم، فجمع الكتب في موضييع وبيينى عليهييا بنيياء مطمئنييا بييالحجر
والجص حتى ال يوصل إليها، فلما أفضت رياسة بني العبيياس إلى يحي بن خالييد، وكييان زنييديقا،
بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع ملك الييروم الييذي كييان في وقتييه بالهييدايا ، وال
يلتمس منهي حاجة، فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم إن هذا الرجل خادم العربي أكثر
علي من هداياه وال يطلب من حاجة وما أراه إاّل يلتمس حاجيية، وأخيياف أن تكييون حاجتييه تشييق
علي. فلما جاءه رسول يحي قال له: قل لصاحبك إن كانت له حاجة فليذكرها، فلما أخبر الرسول
يحي رده إليه وقال له: حاجتي الكتب التي تحت البناء يرسلها إلي، أخرج منها بعض مييا أحتيياج
إليه وأردها إليه. فلما قرأ الرومي كتابييه اسييتطار فرحييا وجمييع البطارقيية واألسيياقفة والرهبييان،
وقال لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربي أنه ال يخلو عن حاجة، وقييد أفصييح بحاجتييه وهي
أخف الحوائج علي. وقد رأيت رأيا فاسمعوه، فإن رضيتموه أمضيته؟ي وإن رأيتم خالفه تشيياورنا
في ذلك حتى تتفق كلمتنا. فقالوا: وما هو؟ قال: حاجته الكتب اليونانيةي يسييتخرج منهييا مييا يحب
ويردها. فقالوا: ما رأيك؟ قال: قد علمت أنه ما بنى عليها من كييان قبلنييا إاّل أنييه خيياف إن وقعت
في أيدي النصارى وقرأوهييا كييانت سييببا لهالك دينهم وتبديييد جمياعتهم، وأنييا أرى أن أبعث بهييا
إليه وأسأله أال يردها، يبتلون بها ونسييلم نحن من شييرها. فييإني ال آمن أن يكييون من بعييدي من
يجترىء على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم. فقالوا: نعم الييرأي رأيت أيهييا الملييك
فأمضه..((ي وهذه قصة تصحي في التاريخ أو ال تصح فال شبهة على الحالين في سوء األثر الييذي
أصيبت به األمة اإلسالميةي من آفة الجدل باسم المنطق المزيف، فإنها أشبه شيييء بالنقميية الييتي
يصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة التي يدسها عليه ليشغله بالشقاق والشتات عن مهييام دنييياه
ومطالب دينه،ي وهذه المحنة هي التي أرادها من أرادها بالحظر والتحريم من علميياء المسييلمين.
فمنعوا االشتغال بالجدل سدا للذرائع واتقاء للفرقة التي تبلبل األذهان وتفسييد القلييوب وتجيير إلى
هذه المشكالت أهل الفضول والبطالة فيوبقون معهم طوائف األبرييياء من أهييل الجييد واالسييتقامة

)الذين ال طاقة لهم بالمنطق وال بالجدال..(( 
1

).
(:5 و 4 و3ثالثا - طور التأسيس والتقعيد والتنظير )القرن 

بدأ التصنيف والتييأليف في الفكيير اإلسييالمي يأخييذ مسيياره العلمي نحييو مجييراه التنظيييري
العلمي والتصيينيفيي المنهجي الييدقيق مييع منتصييفي القييرن الثيياني الهجييري، فقييدت بييدأت تظهيير

هي(، ومذهب اإلمام )مالك150-ي 80المذاهب الفقهية مع فقه ومذهب اإلمام )أبو حنيفة النعمان 
هييي(، ومييذهب206-150هييي(، ومييذهب أفمييام )محمييد بن إدريس الشييافعي 179-97بن أنس 

هي(، وفقييه المييذهب الشيييعي مييع اإلمييامين )محمييد البيياقر أبييو246-146اإلمام )أحمد بن حنبل 
-80هييي(، و )جعفيير الصييادق أبييو عبييد اهلل جعفيير بن محمييد 114-57جعفيير محمييد بن علي 

هي(، وتدوين وتأليف المؤلفات التي تجمع علم الصحابة الموروث عن رسول اهلل صلى اهلل148
عليه وسلم، كما فعل جيل التابعين، وتابعي التابعين، ولكن دون تخصصية واضحة المالمح، بييل

.31 و 30 و 29 عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسالمية، ص )(1
52



بموسوعيةي متناهية،ي بحيث يجمع التابعي الكثير من العلوم، ويتفرد بالتفوق في علمين أو ثالثييية
علوم. 

ولك أن تنظيير في هييذه المنقييوالت عن ذلييك العصيير في حيق بعض المصيينفين والمييؤلفين
هييي( أدرك جيييل181-118فتشييير المصييادر التاريخيييةي وغيرهييا إلى أن )عبييد اهلل بن المبييارك 

هي(، و)إسييماعيل بن أبي146-61التابعين وسمع منهم، وأشهرهم: )هشام بن عروة بن الزبير 
هي(، و)األعمش أبو محمد سليمان بن مهييران األسييدي146خالد أبو عبد اهلل البجلي الكوفي ت 

هييي(، و)سييليمان التميمي ال تعييرف والدتييه وال وفاتييه(، و)حميييد الطويييل أبييو عبيييدة61-148
م(، و)خالد الحذاء أبو768-685هي(، و)عبد اهلل بن عون بن أرطبان المزني 143البصري ت 

هي(،143-68هي(، و)يحي بن سعيد األنصاري المدني 142المنازل خالد بن مهران البصري ت 
هييي(، وغيييرهم من141- ت 68و)موسى بن عقبة أبو محمد بن أبي عييياش القرشييي ولييد قبييل 

)أئمة تابعي هذه الطبقة 
1

).
كما أخييذ ابن المبييارك الحييديث والفقييه والقييراءات عن شيييوخ كثيييرين، فقييال عن نفسييه:ي

))) حملت عن أربعييية آالف شييييخ، فيييرويت عن أليييف منهم(( 
2

. وممن روى عنهم الحيييديث(
هي(، و)يحي بن سييعيد األنصيياري143)سليمان التميمي(،ي و)حميد الطويل أبو عبيد البصري ت 

م(، و)سييفيان الثييوري768-685هي(، و)عبد اهلل بن عون بن أرطبان المزني 143-68المدني 
هي(، و)شعبة أبو بسطام سعيد بن الحجاج بن الييورد161-97أبو عبد اهلل بن سعيد بن مسروق 

هييي(، و)مالييك بن157-88هي(، و)األوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر 160-85البصري 
-94هي(، و)الليث بن سييعد أبييو الحييارث بن عبييد الييرحمن 179-93أنس أبو عبد اهلل األصبحي 

هييي(، و)ابن أبي ذئب محمييد بن عبييد الييرحمن146-يي 61هي(، و)هشام بن عروة بن الزبير175
-80هييي(، و)ابن جييريج أبييو الوليييد عبييد الملييك بن عبييد العزيييز األمييوي 159-80بن المغيييرة 

هييي(، و)موسييى بن عقبيية148-61هي(، و)األعمش أبو محمد سليمان بن مهييران األسييدي 150
)هييي(، ونظييرائهم 141-يي 68أبو محمد بن أبي عياش القرشي ولد قبل 

3
. وأخييذ الفقييه عن )أبي(

)هي( 150-80حنيفة النعمان 
4

، كما أخييذ القييراءة عن )أبي عمييرو بن العالء بن عمييار التميميي(
هي(، أحد القراء السبعة المشهورين، ووردت عنه الرواية في حروف القييرآن154-68البصري 

(
5

).
كما تذكر المصادر أنه حدث الناس بأكثر من عشرين ألف حديث شريف،ي وصيينف الكثييير

)من المصنفات في اللغة واألدب والشعر والحديث والسيرة والفقه والزهييد والجهيياد 
6

، ولكن لم(

هييي(، البداييية والنهاييية، دار الكتب العلمييية،774 عبد اهلل بن كثير الدمشقي، أبو الفداء الحافظ )ت )(1
.184، ص 10م، ج 1987هي 1407بيروت، الطبعة الثالثة، 

.276، ص 1هي( تذكرة الحفاظ، ج 748 الحافظ الذهبي )ت )(2
هي(،597. وعبد الرحمن بن الجوزي )ت 285، ص 4هي(، األنساب، ج 279 انظر: البالذري )ت )(3

.87، ص 4م، ج 2003هي 1424صفة الصفوة، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة األولى، 
هييي(، صييفة597. وعبييد الييرحمن بن الجييوزي )ت 285، ص 4 انظيير: البالذري، األنسيياب، ج )(4

م(، النجوم الزاهرة في أخبار مصر1470-1410هي 874-813. وابن تغري بردي )87، ص 4الصفوة، ج 
.103، ص 2والقاهرة، ج 

هييي(، صييفة597. وعبييد الييرحمن بن الجييوزي )ت 285، ص 4 انظيير: البالذري، األنسيياب، ج )(5
.103، ص 2. وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، ج 87، ص 4الصفوة، ج 

م(، شييذرات1679-1623هي 1089-1032 انظيير: ابن العميياد الحنبلي، أبييو الفييرح عبييد الحي ))(6
. وابن كثييير )ت295، ص 1الذهب في أخبار من ذهب، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، دون طبعيية وتيياريخ، ج 
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)هييي( في تييذكرة الحفيياظ 748يصلنا منها شيء. وقد روى اإلمام الحافظ الذهبي )ت 
1

، أن خلقييا(
كثيرا قد روى وحدث وتعلم عن ابن المبارك من أهل األقاليم، فإنه من صباه ما فتر عن السييفر،

هييي(، و)يحي بن معين أبييو198-135منهم )عبد الرحمن بن مهييدي العنييبري األزدي البصييري 
هي(، و)حبان بن موسى بن أبي سوار الحافظ المروزي(، و)أبييو233-158زكريا اإلمام الحافظ 

هي(، و)أحمد بن منيع أبو جعفر بن عبد الرحمن البغييدادي235-159بكر عبد اهلل بن أبي شيبة 
هي(، وغيرهم الجمع الغفير.241-164هي(، و)أحمد بن حنبل 244البغوي ت 

ولك أن تنظر في تحقيق وشهادة علماء ذلييك العصيير فقييد اجتمييع فريييق من أصييحاب ابن
هييي(، و)مخلييد بن187-107المبارك مثل )الفضيل بن موسى أبو عبد اهلل بن عياض المييروزي 

هييي(، فقييالوا: ))تعييالوا نعييدد خصييال ابن191الحسييين أبييو محمييد األزدي المهلييبي البصييري ت 
المبارك من أبييواب الخييير، فقييالوا: جمييع العلم والفقييه واألدب، والنحييو واللغيية والزهييد والشييعر
والفصاحة والورع واإلنصيياف، وقيييام الليييل والعبييادة، والسييالمة في رأيييه، وقليية الكالم فيمييا ال

)يعنيه، وقلة الخالف على أصحابه((ي 
2

. وقال فيه اإلمام ابن كثير: )).. وكييان موصييوفا بالحفييظ(
والفقه والعربية والزهد والكرم والشييجاعة والشييعر، لييه التصييانيف الحسييان، والشييعر الحسيين،

)المتضمن حكما جمة(( 
3

).
ولك أن تنظر في تحقيق علماء ذلك العصيير في مكانيية أحييده ، فقييد أجمييع علميياء العصيير

هييي( ، فقييال فيييه أبييو110-23العباسي في القرن الثاني على مكانة )أبو سعيد الحسن البصييري 
عمييرو ابن العالء اللغييوي والراوييية المشييهور: ))مييا رأيت أفصييح من الحسيين((، وقييال فيييه
األصمعي: ))كان الحسن سيدا سمحا((، وقييال فيييه ابن سييعد: ))كييان عالمييا جامعييا رفيعييا فقيهييا
حجة مأمونا عابدا ناسكا، كثير العلم، فصيحا جميال وسيما، فقد جمع كييل فن وعلم وزهييد وورع

)وعبادة وفقه وحكمة وبيان، وكان أكثر كالمه حكمة وبالغة وقوال مأثورا(( 
4

).
ولك أن تتصوري طبيعة علماء القرون الهجرية األولى، فقد سأل )مالك بن دينار أبييو يحي

م( الحسن يوما فقال: ))ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا، قال748بن دينار المصري البصري ت 
الحسن: موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبهييا بعمييل اآلخييرة، فعنييد ذلييك ترحييل عنييه بركييات العلم،

)ويبقى عليه رسمه(( 
5

. وقال مغيرة واصفا مكانة الحسن العلمييية بين علميياء عصييره: )) أعلم(
هييي، وأعلمهم بالصييالة والزكيياة100-21الناس بالييديات والقضيياء وأيييام النيياس عييامر الشييعبي 

-27هييي، وأعلمهم بالمناسييك عطيياء بن أبي ربيياح 96-47والحالل والحييرام إبييراهيم النخعي 
هي، وأعلمهم بالتجارة والصييرف والمييال ابن95-46هي، وأعلمهم بالتفسير سعيد بن جبير 114

)هي، والحسن سيدهم(( 110-30سيرين 
6

).

.184، ص 10هي(، البداية والنهاية، ج 774
. وابن الجوزي، صفة الصفوة،275، ص 1هي(، تذكرة الحفاظ، ج 748 انظر: الحافظ الذهبي )ت )(1

.80، ص 4ج 
 نزيه حماد، كتيياب الجهيياد لعبييد اهلل بن المبييارك، تحقيييق نزيييه حميياد، دار النييور، بيييروت، الطبعيية)(2
 .5م،  ص 1971هي 1391األولى، 
هييي(، البداييية والنهاييية، دار الكتب العلمييية، بيييروت، الطبعيية774 عبييد اهلل بن كثييير الدمشييقي )ت)(3
.    295، ص 1. وابن العماد، شذرات الذهب، ج 184، ص 10م، ج 1987هي 1407الثالثة، 
.157، ص 7هي(، الطبقات الكبرى، ج 230-168 ابن سعد ))(4
.177.. 157، ص 7 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )(5
.2489، ص 13هي(، التاريخ، ج 333 محمد بن جرير الطبري )ت )(6
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والحقيقة أن األميية اإلسييالمية قييد وصييلت في القييرنين الثيياني والثييالث الهجييريين مراحييل
متفوقة في السبق العلمي والمعرفي، لييترقى رقيييا عظيمييا في القييرن الرابييع الهجييري، إذ كييثرت
المييدارس، وفتحت المعاهييد العليييا والجامعييات، وعييرفت المكتبييات العاميية والخاصيية، واهتمت
الخالفة العباسية بالمراصد الفلكية، وصارت للكتب والكتابة والنسخ وأدواتهييا مكانييا خاصييا بهييا
يسمى سوق الوراقين، ُوقعدت أسس ومبادىء العلييوم، وكييثرت التييآليف والتصييانيف، ووضييعت
قواعييد ونظريييات العلييوم بعييد أن اسييتقرت من مراحييل التنميييةي والتشييذيب والتهييذيب والتطييوير،
فعرفت القواعييد والنظريييات الكلييية في صييورتها النهائيييةي الكامليية، وصييارت العلييوم تأخييذ منحى
تخصصيا، فظهرت الموسوعات العلمية ككتيياب )األغيياني لألصييفهاني الييذي ضييم مائيية مجلييد ت

هييي(، وظهييرت وتوسييعت المعيياجم اللغوييية،333هي(، وتاريخ وتفسيييري اإلمييام الطييبري )ت 356
رْت علييوم التصييوف والتيياريخ والجغرافيييا، وكتب الطبقييات. ونضييجت الفلسييفة اإلسييالمية، وُنظِّ

)وظهرت الكثير من األسماء الالمعة في حقول المعرفة المختلفة 
1

).
وفي مرحلة التأسيس والتقعيد عرفت هذه الفترة تطورا شاسييعا في مختلييف العلييوم فعلى
سييبيل المثييال ال الحصيير، فييالمتتبع لتطييور علم البالغيية العربييية -كمييا أّرخ لييه األسييتاذ الييدكتور

م( في كتابه البالغة تاريخي وتطور- سيجد أنه أمام حركة2005-1910المرحوم )شوقي ضيف 
نمو مطردة لتأسيس المسموع من البالغة العربية في مرحلتها الشفهية، ثم أخذها طابع التدوين

هي( في القرن الرابييع392منذ بداية القرن الثاني للهجرة، لتستقر مع )عبد القاهر الجرجاني ت 
الهجري بكتابيييه اللغييويين الشييهيرين: )دالئييل اإلعجيياز ( و )أسييرار البالغيية( ولتجييد تطبيقاتهييا

هييي( وتفسيييرهي الشييهير بييي )الكشيياف(538العملية مع )جار اهلل محمود بن عمر الزمخشييري ت 
2 )الكشاف عن حقائق التنزيلي  وعيون األقاويل في وجوه التأويل(.

وبحق يعد القييرن الرابييع والخييامس الهجييريين من أزهى عصييور األميية اإلسييالمية ال من
الناحية الفكرية فحسب، بل من جميع نواحي الحياة. وقد تهيييأت لألميية اإلسييالمية مجموعيية من

األسباب الدافعة للنضج واالبتكار العلمي والعقلي، لعل أهمها:
 - توزع الخالفة العباسية على مجموعة من الممالك المتنافسة فيما بينها، والتي تسعى لحفييظ1

م، األتابكيية1003-930األمن واالستقرار وتشجيع الحركة العلمية والفكرية فيها: )الحمدانيون 
-1056م، المرابطييون 1171-909م، الفيياطميون 1252-1174م، األيوبيون 1127-1259
م، السيييالجقة1062-932م، البويهييييون 1269-1121هيييي، الموحيييدون 541-447م 1147
م(. 1149-1037األتراك 

 - التنييافس العلمي والفكييري والثقييافي واألدبي بين حكييام وسييالطين الييدول المختلفيية، وصييار2
استقدام العلماء والفالسفة والشعراء والكتاب والموسيقيين واألطباء والشعراء والفقهيياء للبالط
الملكي من عالمات التقدم والتطور، وبمقدار امتالء القصر الملكي بييالزائرين من العلميياء يكييون

التفاخر والتعاظم بين الممالك.

م(، تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون1914-1861 انظر: جرجي زيدان ))(1
 وما بعدها..10، ص 2. و ج 345، ص 1م، ج 1983طبعة، 

وعلى سبيل المثال ال الحصر انظر.. 325، ص 1 انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج 2
م( وغيرهمييا.. والمستشييرقة المنصييفة1956-1868أيضا: تيياريخ الشييعوب اإلسييالمية لييي)كييارلو بروكلمييان 

م(، شمس اإلسالم تسطع على الغييرب. وفي ترجمييات أخيير )شييمس اهلل تسييطع1999-1913)زيغريد هونكة 
 جييار اهلل محمييود بن عمييرعلى الغييرب( و)شييمس العييرب تسييطع على الغييرب(، انظيير ترجمييتين سييابقتين.

هييي(، الكشيياف عن حقييائق التنزيييل  وعيييون األقاويييل في وجييوه التأويييل، دار المعرفيية،538الزمخشري )ت 
بيروت، دون طبعة وتاريخ.
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 - شهود القرن الخامس نهاية الصراعات الفكرية الكبرى، وحسم المسائل الخالفية، فييانتهى3 
االعييتزال كفكيير وكمييذهب رسييمي للدوليية، وظهييور تيييار األشياعرة والماتريدييية،ي والقضيياء على

هي(،595-520الفلسفة الرشدية )نسبة البن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفيلسوف 
هييي( الييذي قتلييه األيوبيييون صييبرا في587-549وعلى الصوفية اإلشراقية بقيادة )السهرورديي 

مدينة حلب غداة الحروب الصييليبية، نظييرا لتخليطاتييه الغنوصيييةي على عقائييد اإلسييالم الصييافية.ي
)وعلى غيرها من التيارات األخرى كالصوفية العرفانية 

1
).

(:6رابعا- طور السكون والتقليد )ق 
تعاقبت سنن اهلل في األرض وفق منطقهييا المييودع فيهييا، وتالشييى عييزم األميية اإلسييالميةي
بفعل عوامل الدورة السييننيةي الحضييارية، ودخييل على إثرهييا العييالم اإلسييالمي قاطبيية في مرحليية
جمود فكري، فتعطل اإلبداع، وجمد العقل عن االنتاج واالبتكار، وعكف العقل المسييلم في القييرن
السييادس على الفروعيييات، يجترهييا ويكررهييا، يحبس نفسييه في إسييار للتقليييد، والعييودة للقييديم
البشري، ونبذ كل جديد فكري، مرتكسا على الحنين للتبعية المطلقة للسلف، بفعييل الهييزائم الييتي
منيت بها الممالك اإلسالمية،ي وعد القييائمون على مصييير األميية أن السييبب يعييود لحركيية اإلبييداع
واالبتكييار، فييدعوا إلى العييودة للسييلف كمهييرب ومخييرج من األزميية، وفي هييذا القييرن طييورد
الموسيقيون والفالسفة والمناطقة والمتكلمون، وأحرقت كتبهم ومؤلفيياتهم الفلسييفية، وحوكمييوا

)في محاكمات صورية،ي أعدموا بعدها بشتى التهم كالزندقة والفسق والكفر والردة 
2

).
وفي ظل هذه األوضاع انشغل العلماء والمفكرون والمبييدعون بتخصصيياتهم، وزهييد أهييل
الصناعات في العلييوم الييتي تجلب لهم القتييل واإلبعياد والتهم. فظهييرت في هيذا القييرن الشييروح،

 حمل هذا القرن الكثييير من العقائييد والفلسييفات الغنوصييية الباطليية، والييتي هي مييزيج بين الفلسييفة)(1
اليونانية والفارسية والهندية قدم بها الفرس الحاقدين على العييرب، فبعييد أن كييانوا يعتييبرون أنفسييهم السييادة
والعرب عبيدا حصل لهم العكس وانهزموا في ميدان المعييارك، ولييذا خاضييوا الحييروب الفكرييية بتهييديم صييرح
اإلسييالم من الييداخل، واسييتمالوا أهييل التشيييع واختبييأوا خلييف حب آل بيت رسييول اهلل صيلى اهلل عليييه وسييلم،
وخلف علم التصوف بعد أن انكشييف أمييرهم في مجييال علم الكالم، وهييو مييا ذهب إليييه السييهروردي )يحي بن

هي( عندما مزج بين الفلسييفات اليونانييية لمناهجهييا العقلييية والييديانات المجوسييية في قولهييا587-549حبش 
بالنور والظلمة، متوصال إلى أن المناهج العقلية ال يمكن التوصل بها إلى الحقائق بالعقل والمنطق والبرهييان،
وال بييد من الحكميية اإلشييراقية القائميية على الرياضيية الروحييية والكشييف واإللهييام واالتصييال بعييالم األنييوار
واالقتباس منه بال وساطة عقل وال منطق وال تجريب ، ويصير وقتها )حكيم متأله(، أي: متصل بعالم األنييوار
اإلشراقي الذي يمده بالحقائق واألسييرار، المعصييومة عن الخطييإ والمحصيينة بيياليقين والصييافية من كييل ريب،
وهو القول بالوحي واإللهييام الييذي ال ينقطييع، وهييو مييا تنبييه إليييه علميياء األميية من خطييورة القييول باسييتمرار
الوحي، وهو ما تدعيه الخمينية بالنبوة المستمرة. انظيير: تقي الييدين أحمييد بن تيمييية، بغييية المرتيياد في الييرد

هيي،1329على الفالسفة والقرامطة والباطنية، طبعة محمد البابي الحلييبي، بييوالق، القيياهرة، الطبعيية األولى، 
.. ومحمد علي أبو ريان، أصول الفلسفة اإلشراقية عند الشهاب السهروردي، دار المعارف، القاهرة،93ص 

.. فضييال عن مييا كتب البغييداديي في الفييرق بين الفييرق، والمقريييزي في304م، ص 1959الطبعيية األولى، 
الخطط المقريزية، وابن حزم في الفصييل في الملييل والنحييل، والشهرسييتاني في الملييل والنحييل، وأبييو إسييحاق
اإلسفرايني في التبصير في الدين، وأبو الحسن األشعري في مقاالت اإلسالميين واإلبانيية عن أصييول الديانيية،
والنوبختي في فييرق الشيييعة، وابن خلكييان في وفيييات األعيييان.. انظيير: عرفييان عبييد الحميييد فتيياح، الخمينييية

م،1988ونظرية النبوة المستمرة، فضائح الخمينية، منشورات منظميية المييؤتمر اإلسييالمي الشييعبي، بغييداد، 
، بتصرف. 100..87ص 

.. وجييرجي زيييدان، تيياريخ آداب اللغيية31، ص 2 انظيير: محمييد أسييعد طلس، تيياريخ العييرب، ج )(2
.. وابن كثييير، البداييية140، ص 2هي(، حسيين المحاضييرة، ج 911.. والسيوطي )ت 11، ص 2العربية، ج 

.14 و 13 و 12والنهاية، ج 
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وشروح الشروح، والحواشي، والشروح على الحواشي، والمختصرات، والذيول، والمنظومات،
التي ساهمت في تدني الحركة العلمية في هذا القرن. 

ولعل المالحظ على حالة الحركة العلمية في هذا العصر يتبين ما يلي:
 - االنهيييار السياسييي الييذي كييانت تتمتييعي بييه الممالييك اإلسييالميةي تحت ظييل سييالطين أقوييياء1

وعادلين.
 - توسع دائرة التطاحن والحييروب والفتن الداخلييية، وبداييية الغييزو الصييليبيي والمغييولي للبالد2

اإلسالمية.ي 
 - سيطرة حكام أعاجم وجهلة ودمويين ممن ال تعنيهم هيبيية العلميياء، وفوائييد العلم ودوره في3

ازدهار الحياة البشرية.
 - تداعيات االنهيار االجتماعي واالقتصادي واألخالقي التي حلت بالعييالم اإلسييالمي، فييتراجعت4

فيه القيم والمبادىء على حساب الرذائل والمفاسد.
كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجييع سييلم القيم، فييانقلب حييال النيياس، وتييدهور حييال
الحكييام والملييوك والممالييك، وذلييك نتيجيية عكييوف األميية عن االجييترار والتقليييد والتقوقييع على
الماضي بحجة أن األمة اإلسالمية ارتقت بعملهييا والتزامهييا بمنهجي السييلف، ومييا حاليية االنهيييار
الحاصلة فيها إنما هي نتيجةي التفتح على ثقافات األمم األخرى. ومنذ القرن السييابع دخلت األميية

اإلسالمية في طور الضعف واالنهيار.
هي(:13هي.. إلى ق 7خامسا - طور الضعف والتكرار )من ق 

وفي مرحلة التقليد والركون الحضاري انتشرت ظاهرة الحواشي على المتون، وحواشييي
الحواشييي، وشييروح الشييروح، والتلخيصييات والمختصييرات، والمنظومييات الشييعرية، وضييعف
االبتكييار واإلبييداع واالجتهيياد، وعم الخمييود العلمي والفكييري جميييع أنحيياء العييالم اإلسييالمي،
وانتشرت فيه عقيدة الجبريةي والتوكل والتراخي، ما أوقع األمة اإلسييالمية فريسيية سييهلة في يييد
الغزاة، ولوال الظهور التركي والعثماني في القرن الثامن الهجييري، الييذي أنقييذ العييالم اإلسييالمي
من الوقع تحت الهيمنة االستعماريةي لسقط العالم اإلسالمي، ولكن األتراك كانوا محاربين أشداء،
ولم يكون أهل علم وثقافة وفكر وأدب ووجدان، ولذا فقد خمييدت الحركيية العلمييية في عصييرهم،
وشاعت الخرافة والعقيدة الجبرية، وانتشرتي الطرق الصوفية بشييكل ملفت لالنتبيياه، وقلمييا تجييد
شاعرا نابها، أو كاتبا نابغييا، أو مفكييرا متفييردا، فبعييد سييلطان العلميياء )العييز بن عبييد السييالم ت

هييي( و751هي(، و) ابن القيم ت  732هي(، و)ابن تيميةي ت 702هي(، و)ابن دقيق العيد ت 661
هي( لم تعد تجييد اسييما902هي( و )السخاوي ت  911هي( و )السيوطي ت 808)ابن خلدون ت  

هي/1315-923متميييزا في عييالم الفكيير والثقافيية والفن واللغيية واألدب في العصيير العثميياني )
م(، الذي تراجعت فيه الثقافة العربية على حسيياب طغيييان العنصيير والفكيير والفن1516-1917

والثقافة واللغة التركية، والذي لم يلمع فيه غير اسم "شيخ اإلسالم أفنييدي" و "المفييتي" الييذي
. 1يرضى عليه السلطان العثماني 

وتنوعت الفنون الكتابية،ي وجراءها تنوعت المكتبات، فكانت مكتبات المساجد والجوامييع،
والمكتبييات الخاصيية، والمكتبييات العاميية، ومكتبييات المييدارس والجامعييات، ومكتبييات المشييافي
البيمارستانات، والمكتبات الملحقة بالقبور واألضرحة، والمكتبييات المتنقليية، والمكتبييات العلمييية

م(، تيياريخ العييرب، دار األنييدلس للطباعيية والنشيير1959هي 1379 انظيير: محمييد أسييعد طلس )ت 1
-حي1963.. وعلي محمييد الصييالبي )163، ص 2م، ج 1979هي 1399والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 

م. وغيره..2010هي(، الدولة العثمانية، دار الفجر، القاهرة، الطبعة األولى، 1440م 2019
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، و )).. اسييتمر حب الكتيياب واالهتمييام بجمييع الكتب1األكاديمييية، ومكتبييات األمييراء والخلفيياء 
وإيجاد المكتبات الخاصة والعامة واستعمالها والتباهي بها مستمراي حتى أواخر الدولة العباسية،ي
وبل وما بعدها.. وازدهرت تجارة الكتب في العالم اإلسالمي ازدهارا واسعا، واشتغل بها علميياء

هي" الذي كان تاجرا للكتب، يشتريها ويبيعها وينتقلي626وأدباء أجالء مثل "ياقوت الحموي ت 
. 2بها في البالد..(( 

وكان ُيعتنى بها اعتناء شامال، وُتوضع لها الميزانيات الخاصة لإلنفيياق عليهييا وعلى من
. 3يقوم بشؤونها، وتطورت األمور إلى أن صار اليوم صناعة متطورة جدا 

دخييل العييالم اإلسييالمي ومعييه الفكيير اإلسييالمي طييور الضييعف والتكييرار العلمي والفكييري
والثقافي، ولوال غيرة الكثير من العلماء على ما ضاع من الكتب والمصنفات في بغداد واألندلس
والشام وفارس وخراسان لما هبوا للتأليف، ولكن جل مؤلفاتهم كانت مجرد إعادات واستنتاجات
وتصنيفات غلب عليها طابع التكرار ألقوال السابقين، وكثرت في هذا الطور الشييروح، وشييروح
الشروح، ونظم المنظومات العلمييية، وذلييك بتحويييل المعييارف والحقييائق العلمييية إلى منظومييات

شعرية تسهيال لحفظها.
وانتشييرت ظيياهرة الحواشييي على المتييون، وحواشييي الحواشييي، وشييروح الشييروح،
والتلخيصات والمختصرات، وضعف االبتكار واإلبداع واالجتهاد ، وعم الخمود العلمي والفكييري
جميع أنحاء العالم اإلسالمي، وانتشرت فيه عقيدة الجبرييية والتوكييل والييتراخي، مييا أوقييع األميية
اإلسالمية فريسة سهلة في يد الغزاة، ولوال الظهور التركي والعثماني في القرن الثامن الهجري
، الذي أنقذ العالم اإلسالمي من الوقع تحت الهيمنةي االسييتعماريةي لسييقط العييالم اإلسييالمي، ولكن
األتراك كانوا محاربين أشداء، ولم يكون أهل علم وثقافة وفكر وأدب ووجدان، ولذا فقييد خمييدت
الحركة العلمية في عصييرهم، وشيياعت الخرافيية والعقيييدة الجبرييية، وانتشييرت الطييرق الصييوفية
بشكل ملفت لالنتباه، وقلما تجد شاعرا نابها، أو كاتبا نابغا، أو مفكرا متفردا، فبعد العز بن عبييد
السالم، وابن دقيق العيييد، وابن تيمييية، وابن القيم وابن خلييدون والسيييوطي والسييخاوي لم تعييد
تجد اسما متميييزا في عييالم الفكيير والثقافيية والفن واللغيية واألدب في العصيير العثميياني. فضييعفت
اللغة العربيةي وتراجعت بسببي احتقار األتراك لها، وتعويضهم اللغة التركية لتكون اللغة الرسمية
للبالد وللييدواوين اإلداريييةي والسياسييية، واسييتبدال الصييفويين في بالد فييارس اللغيية العربيييةي
بالفارسية، وهكذا في سائر البالد اإلسييالمية غييير العربييية،ي وصييارت اللهجييات العامييية هي لغيية
التخاطب في الشارع العربي عوض العربية الفصحى. واسترخت األمة اإلسالميةي في هذا العصر
الطويل، الذي دام قرابة سبعة قرون هجرية تكر الماضي، وتجتر القديم، تلخص منييه مييا تشيياء،
وتحي منه ما تشاء، وتلغي منه ما تشاء، إلى أن أحسييت بالييذهول والمفاجييأة من حاليية االنهيييار
والضعف التي آلت إليها في مواجهاتها الحربييية مييع القييوى الصييليبيةي الصيياعدة، وبيياألخص في

. 164 .. 147 .. 92 للتوسع انظر: محمد ماهر حمادة، المكتبات في اإلسالم، ص 1
. والبيمارسييتان، تعييني مصييطلح المستشييفى باللغيية165 و 92 للتوسع انظر: المرجييع السييابق، ص 2

الفارسية، وهو مركب إضييافي من كلمييتين همييا: )بيمييار( وتعييني مييرض، و )سييتان( وتعييني المكييان، فيصييير
المعنى مكان المرض.

، باب الكاف. الجرجاني129لم ُيشر الجرجاني في التعريفات لمدلول كتاب في كتابه التعريفات، ص  3
م.2006هي 1426هي( علي بن محمد الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 826)ت 

 ..117وانظر: روبير اسكاربيت، صناعة الكتاب بين األمس واليوم، ص 
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الحييروب بين السييلطنة العثمانييية واإلمبراطوريييةي الروسييية واألوربييية الفرنسييية واإلنجليزييية،
)وبداية سقوط أطراف مهمة من العالم اإلسالمي 

1
).

وقد وصف الشيخ محمد الغزالي واقع العالم اإلسالمي الفكري والثقافي واللغوي والعلمي
واألدبي غداة السيطرة التركية عليه فقييال : )).. وقييد كييان على الييترك وقييد قييرروا قيييادة العييالم
اإلسالمي أجمع أن يتعربوا ويقدموا العربية على التركية، ويفسييحوا المجييال للعييرب أن يتقييدموا
ويشاركوا في كل شأن، ولكن الذي حدث غير ذلك، فقييد تعصييب األتييراك للغتهم وجنسييهم، ولمييا
كييان اإلسييالم ال يمكن أن -يتييترك- والييترك ال يريييدون أن يتعربييوا فقييد وقعت فجييوة بين الحكم
واألميية، وبين الحكم ومصييادر العقيييدة والشييريعة ، ظلت تعمييق على ميير األيييام، فانتشيير الجهييل
انتشارا مخزيا، وأخذت األمة اإلسالمية تتقهقر دون مكانتها الحضارية خطوة خطوة، ولم يزدها
ميير األيييام إاّل عجييزا إنسييانيا مؤسييفا.. أمييا األتييراك فييإن المتابعيية العلمييية كييانت تنقص تفييوقهم
العسكري، فلم يحسنوا نشر اإلسالم في األرضين التي فتحوها، بييل ُنظيير إليهم وإلى الييدين الييذي
اعتنقوه نظرة سخط.. إن األتييراك كييانوا شييعبا مسييلما -وإن نقصييتهي سييعة العلم- وباسييم اإلسييالم
وحده التفت حولهم جموع المسلمين، وقيياتلت معهم، وفييرحت النتصييارهم ، وبكت النكسييارهم..
لقد ظل األتراك على لغتهم وصبغتهم الجنسية، ولكنهم تشبثوا باإلسالم تشبثا شييديدا في حييياتهم
الخاصة والعامة، فبنوا في عاصمتهم ومييدائنهم أضييخم المسيياجد، وطبعييوا األلييوف المؤلفيية من
المصاح.. والحق أن العسكرية التركية كانت وراءها عاطفة دينية هائلة دوخت أوربا وروعتها،
ومكنت رجال كالسلطان سليمان القانونيي أن يقود ستةي عشر زحفا داخل العييالم النصييراني، حييتى
وصل إلى فيينا عاصمة النمسا..ي ويجزم المؤرخون المنصفون بييأن ظهييور الخالفيية التركييية هييو
الذي جمد الزحف الصليبي وحمى فلسطين والشييرق األوسييط من حمالت أخييرى لمحييو العروبييةي
واإلسالم.. ثم بدأت جراثيم الضعف تعمل عملها في الكيان اإلسالمي. وظل الرجل المريض يغلب

)الموت قرنين طويلين، ولم يسلم الروح إاّل بمؤامرة ناجحة على قتله(( 
2

).
وفي معرض تناوله للواقع الفكري والثقافي والييدعوي للعييالم اإلسييالمي في ظييل الخالفيية
التركية لخص الشيخ محمد الغزالي، وتحت عنوان -الدعوة اإلسالمية في العهد الييتركي األخييير-

- من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر لم يظهر في العالم اإلسالمي عالم مفكر،1فقال: ))..ي 
وال أديب نابه، وال شاعر عظيم، وال مؤلف ذكي، إاّل فلتات تعد على األصابع.. كان الجهل الغليظ

يلف كل شيء، وكانت عجمة الدولة سببا في تخلف المسلمين دينيا ومدنيا.
 - انتشرت البدع والخرافات والخياالت السقيمة ، وتحول اإلسييالم إلى رسييوم ميتيية، وأحيياديث2

واهييية أو موضييوعة، وكييثرت صييور الشييرك الجلي والخفي والطلسييمات والشييعوذة، وأعلن
التصوف الجاهل على هذا كله، إذ أن طرقه دخلت كل مدينة وقرية.ي

م(، عجائب اآلثار في التاريخ واألخبييار، لجنيية البيييان1825-1756 انظر: عبد الرحمن الجبرتي ))(1
-1331.. ومحمييد أسييعد طلس )5، ص 5.. و ج 284، ص 4م، ج 1965العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

م1954-1878. و)محميييد فرييييد وجيييدي بيييك 12، ص 2م(، تييياريخ العيييرب، ج 1959-1913هي 1379
هي(، تاريخ الدولة العثمانية العلييية، دار العلم للماليين، بيييروت، دون طبعيية، دون تيياريخ، ص1295-1373

م، المؤسسيية1900-1830هي(، الحركيية الوطنييية الجزائرييية 1433 2013. وأبو القاسم سعد اهلل ت 354
م(،2019هي 1440. وناصييير اليييدين سيييعيدوني )حي 36م، ص 1978الوطنيييية للكتييياب، الطبعييية األولى، 

 و ح1م، ج 1978دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائيير، الطبعيية األولى، 
. 3 و ج 2

م(، الييدعوة اإلسييالمية تسييتقبل قرنهييا الخييامس عشيير، دار الهييدى،1996-1917 محمد الغزالي ))(2
.48 و 47قسنطينة، دون طبعة وتاريخ، ص 
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 - من الناحية المدنية العامة توقف الركب اإلسييالمي في مكانييه، ال يييدري وراء حييدوده شيييئا،3
بينما العييالم يفييور ويمييوري بحركييات وفلسييفات جديييدة غيييرت نظم الحكم، وكشييفت المجهييول من
القارات، وأخذت رويدا رويدا تعرف الكثير من قوى الكون وأسراره وتستغله في تجديييد حياتهييا

وأسلحتها. 
 - ورث الحكم العثماني جميع سيئات الحكم الفردي في الدول اإلسالمية السييابقة، وضييم إليهييا4

جديدا من الجبروت واالستعالء دون نظر إلى دين أو خلق، وربما قتل السلطان جميع إخوته كي
ال ينازعوه السطلة .

 - منح السلطان امتيييازات أجنبيييةي للطوائييف النصييرانيةي المختلفيية وجعلهييا دوليية داخييل دوليية،5
واسييتغل األعييداء ذلييك أسييوأ اسييتغالل، إذ تمكنييوا بواسييطة هييذه الرعايييا من التجسييس، ونشيير

)الفوضى، وإلحاق أبلغ األذى باإلسالم..(( 
1

).
وظل العالم اإلسالمي في حالة غيبوبة مزمنة،ي يغط في نوم عميييق، حييتى وجييد األسييطول
الفرنسي يقرع بطبوله، ويدك بمدافعه مصيير المحروسيية، فاسييتفاق على وقييع تخلفييه في القييرن

الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميالدي.
 هي(:15 و14 و13سادسا - طور النهضة والتجديد )القرن 

يعد هذا الطييور المهم والمصيييريي في حييياة األميية العربيييةي واإلسييالمية، فقييد انطلقت فيييه
-1115الحركات التنويريةي اإلصالحية في الجزيرة العربية بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )

م(، وتشددت في تنقيةي العقيدة والعبادة، ومحاربيية الخصييوم إلى درجيية1791-1703هي 1206
التكفير والمحاربة والقتل للمبتدعين، وصاحب ظهورها الكثير من الشكوك واالرتياب في كونهييا
مجرد فتنة استخبارية قامت بها بريطانيا عن طريق أسرة آل سييعود اليهودييية وآل الشيييخ أبنيياء

)محمد بن عبد الوهاب اليهودية بهدف تفكيك وشغل الدولة العثمانيةي بمشاكلها الداخلية 
2

) .
هييي( والشييوكاني )1182-1099وظهرت كييذلك حركيية اإلمامييان المصييلحان الصيينعاني )

م( في1859-1787هيييي( في اليمن، و)محميييد بن علي السنوسيييي الجزائيييري 1173-1250
م( في الجزائيير )1883الصييحراء اإلفريقييية، والمهييدي في السييودان، واألمييير عبييد القييادر )ت 

م( في سييورية،1920-1852هي 1338-1268م(، والشيخ )طيياهر الجزائييري 1832-1847
م( في التشيياد وأواسييط إفريقييية،1817-1754هي 1232-1168والشيييخ )عثمييان بن فييودي 

وندوة العلماء في الهند، وسائر الدول اإلسالمية، وسرعان مييا اتخييذت مسيييرة الفكيير اإلسييالمي
اتجاهين مختلفين، اتجاه معجب ومنبهري بالحضييارة الغربييية، ويييدعو لتقليييدها، مييع الحفيياظ على

م(، ومحمييد خييير1873-1801الشريعة اإلسالمية ومثل هذا االتجاه رفاعيية رافييع الطهطيياوي )
م(. ومثل االتجاه المقاوم الشيخ جمال الدين الحسيييني األفغيياني )1884-1801باشا التونسيي )

-1849هي/1323-126م(، وتالمذتييه الشيييخ محمييد عبييدة ) 1897-1839هي/1254-1315
م( متخييذين اإلسييالم1936-1865هييي/ 1354-1282م(، والشيييخي محمييد رشيييد رضييا )1905

.49 و 48 محمد الغزالي، الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر، ص )(1
 انظر: السيد مرتضى الرضوي، صفحة عن آل سعود الوهابيين وآراء علماء السيينة في الوهابييية،)(2

م(، الالمذهبييية أخطيير بدعيية تهييدد اإلسييالم، دار الشييهاب،2013هي 1434ومحمد سعيد رمضان البوطي )ت 
باتنة، دون طبعة وتاريخ. ومحمد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة إسالمية مباركيية ال مييذهب إسييالمي،

هي1440. وعبييد الوهيياب بوخلخييال )حي م2014هي 1435دار الفكيير، دمشييق، الطبعيية الثانييية عشييرة، 
م(، السييلفية ومفهييومي االنتسيياب إلى السييلف، دار اليمن للنشيير والتوزيييع واإلعالم، قسيينطينة، الطبعيية2019

م.  2006األولى، 
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منطلقا لمقاومة الغرب الصليبي وتحريك كوامن المقاومة في األمة اإلسالمية، وينقسم إلى ثالثة
أقسام أو أطوار، هي: 

 هي(.13 - طور الصدمة واالنبهار الحضاري )1
 هي(. 14 و 13 - طور اليقظة والبعث )2
 هي(.15 و 14 - طور النهضة والتجديد )3

وسنحاول تتبع هذه األطوار التاريخيةي بالدراسة والتحليييل والنقييد، لمعرفيية مييدى تأثيرهييا
وتطورهييا في تيياريخ النهضيية العربيييةي واإلسييالمية الحديثيية، وذلييك بييالرجوع إلى مصييادرها
التاريخية الحديثة والمعاصرة، عّلنا نتبين بدقة الرأي القريب من الحقيقة العلمية المتأرجحة في

هذه المسألة.
 هي(:13 - طور الصدمة واالنبهار الحضاري )1

والمتمعن في األبحاث والكتابات التي تناولت بالدراسة والتحليل هييذا الطييور يتييبين اللغييط
والحييوار الييذي دار بين كتيياب وأدبيياء ومثقفي األوسيياط الفكرييية والثقافييية واألدبييية العربييية
واإلسالميةي في مطالع العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضييي، والييذي أخييذ طييابع االختالف
حول تقسيم عصر النهضة إلى مجموعة من األطييوار واألقسييام، وإن كييان في حقيقتييه -وحسييب

قراءتنا المتواضعة له- مجرد تأريخ وضبط إليقاعات المرحلة فقط. 
ولعييل أهم لغييط دار بين لفيييف المثقفين والكتيياب كييان حييول طييور الصييدمة واالنبهييار
الحضاري الذي تعرضت له األمة العربيييةي واإلسييالمية في مطييالع القييرن الثييالث عشيير الهجييري

م( بقيييادة1798هي 1213التاسع عشر الميالدي مع دخول الحملة الفرنسييية على مصيير سيينة )
م(. ومييدى تأثيرهييا في يقظيية وبعث ونهضييةي األميية1821-1767الغييازي )نييابليون بونييابرت 

العربية واإلسالمية، والتي تأرجحت بين مؤيد ومعارض ومناصر ومرجح لتأثيرات الحمليية على
)مصر والعالم العربي واإلسالمي 

1
، وقد أخذت مواقفهم المتباينة المحطات التالية:(

أ - تيار المؤيدين لتأثيرات الحملة الفرنسية:
وقييد تييزعم هييذا التيييار المتشييدد مثقفييو وكتيياب التوجييه اليميييني والعلميياني والليبيييرالي
المتطرف، زاعمين أن البعث واليقظة والنهضة العربيةي واإلسالمية الحديثة كانت بفعييل الصييدمة
الحضارية التي تركتها الحملة الفرنسيةي على مصر،ي وقد تبنى هذا الطرح كتاب التيييار التغريييبي،

هي1346-1269م(، و)يعقييوب صييروف 1922-1874هي 1340-1291أمثال: )فرح أنطييون 
م(، و)جيييرجي زييييدان1917-1850هي 1335-1276م(، و)شيييبلي الشيييميل 1852-1927
-1889م(، و)طييه حسييين 1973-1899م(، و)عزيز أباظيية 1914-1861هي 1278-1332
م(، وتبعهم من خمسييينيات  إلى ثمانينيييات القييرن1958-1888م، و)سييالمة موسييى 1973

م(، و)أنيس فريحييية1993-1905هي 1414-1322الماضيييي أمثيييال: )زكي نجيب محميييود 
م(، وغيييرهم1992-1945م، و)فرج فودة 1990-1915م(، و)لويس عوض 1903-1993

من رموز التيار التغريبيي العلماني في العالمين العربي واإلسالمي، ولهم في هييذا الطييرح تييآليف
كثيرة، لعل أهمها وأخطرهييا دعييوى وجييرأة وتحلال كتيياب: )مسييتقبل الثقافيية في مصيير( لييي )طييه

م، والذي تجرأ فيه إلى أبعد الحدود. ال بالحديث1932م(، الذي ألفه سنة 1973-1889حسين 
عن تأثير الحملة الفرنسية فقط، بل إلى جعل النهضة مرتبطةي ارتباطا كليا بييالخروج من ماضييينا
وتراثنييا وعمقنييا وتاريخنييا العييربي اإلسييالمي، واالرتميياء األرعن في أحضييان الغييرب وثقافتييه

 يمكنك تتبع تلك الكتابات حول موضوع طور الصدمة واالنبهييار الحضيياري في أهم دوريييات القييرن)(1
الماضي كمجلة الرسالة ألحمد حسن الزيات، والهالل لجرجي زيدان..
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وحضارته. كما تجرأ وألف غيره من أمثال: )سالمة موسييى وأنيس فريحيية(، مييا تعييدى الحييديث
عن تأثيرات الحملة إلى ما يبرر التخلف واالنحطاط بالحفاظ على األصالة والموروث الحضييياري

(
1

) .
وخالصة القول في أصحاب هذا االتجاه أن الحملة الفرنسية أثرت في يقظيية وبعث مصيير
وسائر بالد العرب والمسلمين، بل عزوا تخلييف الشييرق لتمسييكه بشييرقيتهي ودينييه، مقييترحين لييه
الحييل بييالخروج من شييرقيته وآسييياويته وإفريقيتييه، واالرتميياء في أحضييان الوثنيييات اليونانيييةي

والرومانية.
ب- تيار المعارضين لتأثيرات الحملة الفرنسية:ي

وقد عارض هذا التيار التغريبي اتجاه فكري وطني ليبيرالي ديني معتدل، تزعمييه الكتيياب
م(، و)عبيياس1968-1885-1388-1303الوطيينيون العييرب أمثييال: )أحمييد حسيين الزيييات 

-1880هي 1356-1298م(، و)مصيييطفى صيييادق اليييرافعي 1964-1889محميييود العقييياد 
م(،1954-1886م(، و)أحمييد أمين 1949-1889م(، و)إبييراهيم عبييد القييادر الميازني 1937

هي1376-1309- ال تعلم وفاته، و)عبد الحميد العبييادي 1908و)أحمد فؤاد األهواني ولد سنة 
م(.. وغيييرهم، معتييبرين أن تييأثيرات الغييرب الحضييارية كييانت خفيفيية التييأثير ،1892-1956

عديمة الفاعلية والعمق في يقظة الشرق العربي واإلسييالمي، معييترفين بوجييود بعض التييأثيرات
الحضارية، ولكنها حسب زعمهم ليست هي كل شيييء في يقظيية الشييرق، ألن الشييرق اإلسييالمي
كان مهيأ لمثل تلك اليقظة الحضارية، وإنما كان بحاجة فقط إلى من يصدمه ويوقظييه من غفوته

(
2

). 
ج - تيار النافين لتأثيرات الحملة الفرنسية:ي

ووقف في االتجاه المعارض أيضا مثقفو التيار اإلسالمي القائلين بعدمية تأثيرات الحمليية
الفرنسيةي على مصر خاصة والعالم العييربي واإلسييالمي عاميية، معتييبرين أن الشييرق كييان مهيئييا
للنهضة والصحوة، وأن ما حل بالشرق من البالء والمصائب إنما كييان نتيجييةي الحمليية الفرنسيييةي
على مصر، التي جلبت كل مظيياهر الفسيياد والتخييريب الييديني والخلقي لمصيير خاصيية، وللشييرق

م(، و)محب الييدين الخطيب1946-1869عاميية. ومن أمثييال هييؤالء الكتيياب: )شييكيب أرسييالن 
-1876هي 1377-ييي 1293م(، و)محميييد الخضييير حسيييين ت1305-1389-1886-1969
-1323م(، و)محمييييد البهي 1981-1912هي 1402-1332م(، و)محمييييد المبييييارك 1958
-1333م، و)مصييييطفى السييييباعي 1966-1906م(، و)سيييييد قطب 1982-1905هي 1402
م(، و)محمييد1980-1918هي 1400-1336م(، و)أحمد الشرباصييي 1964-1915هي 1384

م(.. وغيييرهم. وقييد وقييف التيييار اإلسييالمي األصيييل1996-يي 1917هي 1416-1335الغييزالي 
حيال تأثيرات الحملة الفرنسيةي أو غيرها من الحمالت االستعمارية موقف المنصييف منهييا، فبعييد
إحصييائهم لمخاطرهييا وتأثيراتهييا ومفاسييدها على األميية اإلسييالمية، فييإنهم قييد أنصييفوا تييأثيرات
الحمالت االستعمارية بما أفادته إلثراء منافعها، فقد ذكر الشيخ محمد الغزالي في بعض مؤلفاته
العبييارة التالييية: ))فلييوال االسييتعمار الصييليبي لبالدنييا العربييية واإلسييالميةي لمييا اسييتطاع العييرب

م(، مسييتقبل الثقافيية في مصيير، دار المعييارف، القيياهرة، الطبعيية1973-1889 انظر: طه حسين ))(1
م(، الييدنيا بعييد ثالثين عامييا، دار سييالمة للنشيير والتوزيييع،1958-1888م. وسالمة موسى )1932األولى، 

م.1936القاهرة، الطبعة األولى، 
 انظر كتابات: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، ومصطفى صادر الرافعي، من وحي)(2

القلم، وتحت راييية القييرآن، وعبيياس محمييود العقيياد، عقائييد المفكييرين، وفالسييفة الحكم في القييرن العشييرين،
والفلسفة القرآنية، وأحمد حسن الزيات في الرسالة..
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اكتشاف ثرواتهم، ألنهم كانوا بدوا رحال يرعون قطعان اإلبل والشاة على رمال الصحراء الغنية
)بالذهب األسود الذي يشكل عماد ومحرك المدنية األوربية(( 

1
).

وخالصة الرأي في تأثيرات الحملة الفرنسية:ي
غير أن استعرضنا للمسألة يقتضي منا التحقيق والتدقيق في بعض معطياتها، وما يجييدر
التنبيه إليه بداءة إلى أن جل الكتاب والباحثين الييذين تنيياوال المسييألة لم يكونييوا من المعاصييرين
والمعايشييين لهييا، فضييال عن كييونهم من المحللين ألحييداثها ونتائجهييا وتأثيراتهييا وفييق نظييرتهم
ومنهجيتهم وزاويتهم الخاصيية، ووفييق إيييديولوجيتهم ، وبنيياء على كييل هييذه المعطيييات تمت

أحكامهم عليها بالتأثير أو بعدمه. 
ومهما يكن الرأي األصوب في المسألة، فإننا سنحاول وضع األحداث في موضييعها، ومن
خالل مصادرها األصيييلة والمعاصييرة، عّلنييا ننشييىء قييراءة تقريبييية لألحيداث، وحادينييا في هييذه
القراءة النقدية المصدر المعاصر لها، وهو ما كتبه المييؤرخ المصييري )عبييد الييرحمن الجييبرتي(

)في تاريخه الشييهير: )عجييائب اآلثييار في الييتراجم واألخبييار( 
2

هي1213، فقييد ذكيير تحت سيينة (
دخول الفرنساويةي اإلسكندرية فقال: ))..ي وفي يوم األحد العاشر من شهر محرم الحرام من هييذه
السنة: وردت مكاتبات على يد السعاة من ثغر اإلسكندرية، ومضمونها:ي حضور مراكب اإلنجليييز
واتصييالهم بقائييد ثغيير اإلسييكندرية،ي الييذي ترفييع على مقييابلتهم، فييأخبروه بقييدوم عمييارة بحرييية
فرنسية كبيرة جدا إلى أرض مصر، واسييتعلموا المصييريين عن قييدوم تلييك العمييارة البحرييية، ثم
حضر بقية األسطول البريطاني بقيادة األميرال نلسون ليتأكد من عييدم وصييول العمييارة البحرييية
الفرنسييية إلى مصيير، فييرد عليهم نييائب السييلطنة هنيياك قييائال: هييذه مصيير بالد السييلطان وليس
للفرنسيس وال لغيرهم عليها سبيلي فاذهبوا عنا ، فعادت رسل األسييطول البريطيياني الييتي جيياءت
إلى الميناء تستعلم، وقد عرض األميرال نلسون مساعدته فرفض نائب السييلطنة حييتى تزويييدهم
بالميرة والماء بالمقابل للحماية أو بالمال.. وما هي إاّل أيام حتى وصل جند الفرنسيييس إلى ثغيير
اإلسييكندرية،ي وظن أمييراء المماليييك إنمييا هي سيياعة من نهييار حييتى يطيياؤوا جنييد الفرنسيييسي
ويدوسونهم بخيولهم، فمييا هي إال لحظييات حييتى استسييلم حصيين اإلسييكندرية، واستسييلمت البلييد
طائعة تحت ضييربات األسييطول الفرنسييي.. وهكييذا كييان الشييأن بالنسييبةي للعاصييمة القيياهرة الييتي
استسييلمت للفرنسيييس، وفيير أمييراء المماليييك برياشييهم وخيييولهم المطهميية وأسييلحتهم المزينيية
المزخرفيية بالييذهب والفضيية والجييواهر إلى صييعيد مصيير، وأثنيياء المعركيية كييان علميياء األزهيير
يقييرأون البخياري واألذكييار واليدعوات طييالبين من اهلل النصيير، وكييذلك مشييايخ فقييراء األحمدييية
والرفاعية والبراهمية والقادرية والسعدية وغيرهم من الطوائف وأربيياب األشيياير، يعملييون لهم
مجالس باألزهر، وكذلك أطفال المكاتب، يذكرون االسم اللطيييف وغيييره من األسييماء.. وخييرجت
الفقييراء وأربيياب األشيياير بييالطبول والزمييور واألعالم والكاسييات، وهم يضييجون ويصيييحون
ويذكرون بأذكار مختلفة.. وجلس مشايخ العلماء بزاويةي علي بك ببوالق يييدعون ويبتهلييون إلى
اهلل بالنصييير، وأقيييام غييييرهم من الرعاييييا، البعض بيييالبيوت، والبعض بالزواييييا، والبعض في

)الخيام..((ي 
3

)          .

 انظر كتابات الشيخ محمد الغزالي: علل وأدوية، ومشكالت في طريق الحياة اإلسالمية..)(1
م(،  عجييائب اآلثييار في الييتراجم واألخبييار، تحقيييق وشييرح:1825-1756 عبد الرحمن الجبرتي ))(2

حسن محمد جوهر، وعمر الدسوقي، والسيد إبراهيم سالم، دار لجنة البيان العربي، القيياهرة، الطبعيية األولى،
.3م، ص 1966هي 1386، والطبعة األولى للجزء الخامس، 284م، ص 1965هي 1385الجزء الرابع، 

، بتصرف.306 .. 285، ص 4 تاريخ الجبرتي، ج )(3
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والمتتبعي لهذا النص يجييد نفسييه أنييه أمييام وثيقييةي تاريخييية صييادقة عن حييال مصيير أثنيياء
الحملة الفرنسية عليها، وهييو دليييل على واقعهييا الييديني والسياسييي والثقييافي، ويمكننييا تسييجيل

بعض المعالم التاريخية والحضارية منه، لعل أهمها:
 - حالة الفراغ اإلداري والتنظيمي والسياسي والعسكري الذي كانت عليه مصر كوالييية كبيييرة1

تابعة للسلطنة العثمانيةي ، والموسوم بالسذاجة والسطحية والغرور.ي
 - حالة الخواء الروحي والديني واألخالقي والفكري والعلمي والتقني الذي كييانت عليييه مصيير2

كقلب للعالم العربي واإلسالمي.
 - غلبة روح التواكل والتراخي والفهومات الخاطئة لعقيييدة القضيياء والقييدر، وانتشييار الطييرق3

الصوفية البدعية بشكل مشين للدين اإلسالمي.
 والمطلييع بدقيية على سييير األحييداث والوقييائع كمييا أّرخ لهييا عبييد الييرحمن الجييبرتي في

م( سيكتشفي بسهولة هشاشة القيم والمعييايير1801-1798هي/1216-1213سنواتها الثالث )
التي ينبني عليها المجتمييع والكيييان السياسييي العييربي واإلسييالمي في مصيير، األميير الييذي جعييل
أمييراء المماليييك يعتقييدون وهم يمتطييون صييهوات جيييادهم المطهميية بسييروج الييذهب والفضيية،
وسيييوفهم المطعميية بشييتى صيينوفي المعييادن والجييواهر الثمينيية،ي وبثيييابهم ورياشييهم الحريرييية
المزركشيية، أنهم وفي غضييون سيياعة من نهييار سيييطاردون جيييوش الفرنسيياوية،ي وسيييطأنوهم
بسنابك خيولهم، معتقدين ذلك ألن جيش الفرنسيسي ال يملك الخيول، كمييا تقضييي بييذلك نظريييات
القتال الموروثة عن الحروب الصليبية. وبالفعل مييا هي إاّل سيياعة من نهييار حييتى ولى المماليييك
مدبرين وفارين ومذعورين إلى صعيد مصر في مشهد مأسوي رهيب، ومثيري للشييفقة والحييزن،

)وال سيما بعد تعرض أمرائهم وأعيانهم ورؤوسهم من قطاع الطرق والبدو األعراب 
1

).
والمحلل لهذه الوقائع يكتشف أن الحييرب الييتي دارت رحاهييا لسيياعة من نهييار بين جيش
الفرنسيس بقيادة نابليون، وجيش المماليك واإلنكشاريين العثمييانيين بقيييادة مييراد بييك وإبييراهيم
بك، إنما هي شكل من أشكال التدافع الحضاري بين أمتين وثقييافتين وحضييارتين. إذ كشييفت عن
مستوى الحضارتين المتباينتين، فهذه حضييارة ناهضيية طامحيية في أراضييي وثييروات الضييعفاء،
وحضارة عربية إسالمية غافية على أمجاد انتصارات الحروب الصليبيةي الييتي انتهت في الشييرق

م. 1291هي 690سنة 
وقيييد اصيييطحبت الحملييية الفرنسييييةي معهيييا فريقيييا من العلمييياء والبييياحثين والخيييبراء
والمتخصصيني في مختلف مجاالت العلوم، كما اصييطحبوا معهم مطبعيية، طبعت أول منشييور لهييا
باللغيية العربييية،ي باإلضييافة إلى وسييائل ومنجييزات علمييية مخبريييةي في علم البصييريات والطبيعيية
والكيمياء والفلك. وعمدوا إلى إطالق أول منطاد فضائي في سماء القاهرة، حلق قليال ثم سقط ،
فأذهل المصريين، وجعلهم في حاليية صييدمة حضييارية، وانبهييار معييرفي، شييل كييل قيدراتهم على

)المقاومة والمناعة الحضارية  
2

).
كما أن تصرفات وسلوكات نابليون الظاهرية وادعاءه اإلسالم، وحسيين معاملتييه لألعيييان
والمشايخ جعلتهم يدركون قيدرة الحكييام األوربييييني على إدارة وقيييادة جيوشييهم وشييعوبهم، كميا
جعلتهم يدركون مدى تييدني مسييتوى اإلدارة القيييادة لييدى حكيامهم المماليييك والعثمييانيين،ي الييذين

فروا ألول وهلة بأموالهم وأهليهم وأنفسهم، وتركوهم يجابهون مصيرهم مع المحتل الغاصب.

، بتصرف.306 .. 285، ص 4 انظر: تاريخ الجبرتي، ج )(1
، بتصرف.291 .. 288، ص 4 انظر: تاريخ الجبرتي، ج )(2
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واستمرت حالة الصدمة والذهول واالنبهار الحضاري فترة الحملة الفرنسية على مصيير،
ولوال أن للييدول األوربييية حسييابات وأطميياع مختلفيية لمييا انتهت الحمليية الفرنسييية بسييرعة على
مصيير. وقييد تكييررت حاليية االنبهييار والييذهول الحضيياري مييرة ثانيييةي في الجزائيير مييع الضييربات
العسكرية القوية الييتي تعرضييت لهييا القييوات الجزائرييية في سيييدي فييرج والييذي أدى إلى احتالل

م واستسيييالم اليييداي حسيييين وأعيييوانهم وجيشيييه من05/07/1830الجزائييير العاصيييمة ييييوم 
)م( 1846-1773اإلنكشاريين للقائد الفرنسيي )الكونت دوبورمون 

1
).

وعليه يمكننا القول بأن مشاهدة المصريين والمماليك والعثمانيين المستوىي الراقي الييذي
بلغته الحملة الفرنسية كان كفيال بإعالمهم بالمستوى الحضاري الذي بلغه أعداؤهم، وبإشعارهم
بمستواهم المتدني في جميييع نييواحي الحيياة . فكيان االحتكياك بالحمليية الفرنسييية بمثابيية المنبييه
للعييرب والمسييلمين لمييا عليييه األمم الناهضيية من تفييوق، وميياهم عليييه من تخلييف، وأنهييا إن لم
تتدارك أمورها فستكون -المحالة في القريب أو البعيد- لقمة سائغة في يييد القييوى االسييتعمارية،

وهذا ما حصل.
 هي(:14 و 13 - طور اليقظة والبعث )2

حاولت األمة اإلسييالمية الخييروج من حاليية الصييدمة واالنبهييار الحضييارية الييتي اعترتهييا
جراء االحتكاك بالغرب األوربي المتقدم علميييا وتكنولوجيييا وثقافيييا ومعرفيييا.. ولكنهييا مييا فييتئت
تحاول االسييتيقاظ  من غفوتهييا وغيبوبتهييا الحضييارية الييتي اسييتمرت قرونييا طويليية، حييتى تنبييه
االسييتعمار لمحاوالتهييا، وقييرر وضييع حييد لتلييك الخطييوات النهضييوية األولى ، وذلييك عن طريييق

التدخل المباشر والسافر القتسام تركة الرجل المريض. 
وعملت القوى االستعماريةي على إجهاض كل المحاوالت النهضوية التي قامت بها الدوليية
العثمانية لتحديث جيشها، وجعله جيشا عصريا، ملغية نظام الجيش اإلنكشيياري القييدي، وإدخييال
العلوم العصرية في مدارسها ومعاهدها العليا، والرقي بالصناعة ووسائلها، ولكنها فشلت بسبب
التدخالت السافرة والمباشرة التي باشرتها القوى االستعماريةي مجتمعيية ضييدها. كمييا عملت تلييك
القوى -بكافة الوسائل- على تقويض دعائم تلك المشاريع النهضويةي التي بييدأت تباشيييرها تثميير

، ومجيء1801في أرجيياء الدوليية العثمانيييةي والسيييما بعييد خييروج الفرنسيييين من مصيير عييام 
م، الييذي أغرتييه الحتالل الجزائيير1805م( لحكم مصيير عييام 1849-1769)محمييد علي باشييا 

عوضا عنها، ثم السودان، والجزيرة العربيةي والشام، موقعة بينه وبين الدولة العثمانية، فخاض
)حربا ضروسا ضد الدولية العثمانية،ي وضاعت آمال العرب والمسلمين في النهضةي والتقدم 

2
).

وقييد اسييتغلت القييوى االسييتعماريةي ضييعف الدوليية العثمانييية ودوليية )محمييد علي باشييا ت
م( بعد الحروب الطويلة بينهما وإضعاف مكانتهمييا العسييكرية والسياسييية واالسييتراتيجيةي1849

م باليونييان، الييذي أعقبييه1827لتقضييي على األسييطول اإلسييالمي في واقعيية )نافييارين( سيينة 
م، حيث عييّدت القييوى االسييتعمارية فتحهييا نصييرا جديييدا1830مباشييرة احتالل الجزائيير سيينة 

وعظيما للصليبيةي العالمية، وعلى إثرها تساقطت أقطار العالم اإلسالمي واحدة واحييدة، ومييا كيياد

م(، تيياريخ الجزائيير العييام، ديييوان المطبوعييات2010-يي 1910 انظيير: عبييد الييرحمن الجياللي ))(1
.21، ص 3الجامعية، الجزائر، دون طبعة، دون تاريخ، ج 

م(، تاريخ الدول العثمانييية العلييية، دار1954-1878هي 1373-1295 انظر: محمد فريد وجدي ))(2
.255، ص 2العلم للماليين، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 
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القرن الرابع عشر يدخل حتى كانت كل األقطار العربية واإلسالمية فريسيية سييهلة في يييد القييوى
)االستعماريةي الصليبيةي 

1
).

وهكذا ضاع أمل العرب والمسلمين في اليقظيية والبعث، الييذي سييعوا إليييه بكييل الوسييائل،
وعملييوا على إيقيياظ الشييعور الييديني والوطييني في الجميياهير المسييلمة، الييتي قييدمت التضييحيات

الجسام للنهضة والتطور والتقدم.
 هي(:15 و 14 - طور النهضة والتجديد )3

شهد العالم اإلسالمي مع بدايات القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميالدي محيياوالت
نهضويةي شملت كافة أرجائه، واجتمعت جملة من العوامييل الداخلييية والخارجييية على رفييع روح
التحدي فيه. وقد تزعم حركات النهضةي والتحرر العلماء والفقهيياء والكتيياب والييدعاة والمثقفييون
وعملوا على تحريك همة األميية اإلسييالمية لتنهض من كبوتهييا وعثارهييا، وتحمييل مشييعل النييور
الرسالي مجددا. وقد نشبت حرب حضارية ضروس بين حركات النهضة اإلسالمية وبين وسييائل
القهر والغزو االستعماري، عمييل فيهييا الغييرب على تقييويض معييالم الخالفيية اإلسييالمية التركييية،
وحرمان األمة اإلسالمية من مقومات وحدتها ونهضتها، مستغال كل وسائل الحييرب الحضييارية،
ونجح في إجهاض كييل مشيياريع النهضيية الييتي حاولتهييا حركييات التحييرر الرسييالية في العييالمين

العربي واإلسالمي بفضل تمكنه من وسائل اإلجهاض الحضاريةي التالية:
 - قدرة الغرب المادية والتكنولوجية في التحكم والسيطرة والتوجيه.1
 - خبرته في الغزو والحرب الحضارية واإلعالمية والدعائية.2
 - قدرتهي العسكرية والسياسية واالقتصادية في المواجهة المباشرة.3
 - ضعف الفرد العربي المسلم المتخلف -الوارث لمورثات التخلييف من بعييد عصيير الموحييدين-4

على الممانعة والمقاومة . 
 - تمكن الغرب من حكم البالد العربية واإلسالميةي عبر النخب التغريبيةي الحاكمة نيابةي عنه.5

ومييا يمكن تسييجيله على حركييات النهضيية العربييية واإلسييالمية الحديثييةي أنهييا اسييتطاعت
تجاوز مرحلة الصدمة األولى، وحققت النتائج التالية:

 - تأصيل مفهوم اإلسالم الشامل عقيدة وفكرا ونظاما ومنهاج حياة جييامع لكييل أوضيياع البشيير1
والحياة والمجتمع والكون.

 - التصييدي لتيييارات التغييريب، ومقاوميية التحييدي الحضيياري، والمحافظيية على هوييية األميية2
الحضارية المتميزة، وإبراز ذاتيتها وخصوصيتها المستقلة.ي

 - إحياء روح اإلسالم تربية وسلوكا وقيما، وإشاعتها في المجتمع.3
 - إذكاء روح التحرر الوطني وحشد طاقات األمة من أجل قضية فلسطين.4
 - دعم العمييل الخيييري واالجتميياعي وتعزيييزه، والييدعوة إلى تحقيييق االسييتقالل االقتصييادي،5

واالعتماد على الذات.
 - إعييادة ثقيية األميية وقناعاتهييا في اإلسييالم كمنهج قيمي وتنمييويي وأخالقي متكامييل للنهضيية6

الشاملة.
 - تعريف األمة اإلسالميةي بحجم الغزو الثقييافي واالقتصييادي واالجتميياعي واألخالقي واللغييوي7

)واإلعالمي الذي تتعرض له، وخطره عليها، من مزالق التبعية واالستالب الحضاري 
2

).

..23، ص 3 انظر: عبد الرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج )(1
 انظر: أحمد محمد الجلي، الفكر اإلسالمي المسيرة التاريخية وآفاق المستقبل، مجليية آفيياق الييتراث)(2

.33 و 32م،  ص 2004هي أبريل 1425، صفر 12، السنة 45والثقافة، دبي، عدد 
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ومع كل هذه التحديات االستكبارية التي وضييعها الغييرب االسييتعماري في وجييه محيياوالت
النهضة العربييية واإلسييالمية في القييرن الرابييع عشيير الهجييري العشييرين الميالدي، إاّل أن األميية
استطاعت أن تحقق بعض جيييوب الييوعي والتقييدم المييدني والحضيياري الطفيييف على الصييعيدين
النظري والعملي، ولكنه -في نظرنا- غير كيياف إلحييداث نهضيية رسييالية واعييدة، والييتي مييازالت
تراوح في مكانهييا إلى اليييوم، ولم تسييتطع أن تفلت منهييا غييير بعض األقطييار اإلسييالمية كييإيران
وماليزيا اللتين حققتا تقدما حضاريا ملموسا بييالرغم من عوامييل التضييييقي والمطيياردة الصييليبية

لهما.   
وخالصة القول: 

وبعد أن نصب الغرب الصييليبي وسييائر أعييداء المشييروع اإلسييالمي في الييداخل والخييارج
منصات إنصات دقيقة الحساسييية والتنصييت واالستشييعار، بحيث تييرقب كييل حركيية فاعليية، وكييل
خطييوة مهميية نحييو بيياب النهضيية، وسييلم التقييدم، إذ سييرعان مييا تتحييرك هييذه الييدوائر الكيدييية
والتآمريةي بشكل تلقائي لمنع أي جهد رسالي تبدو تباشيره في األفق العربي واإلسالمي المتأمل.
وقد أخذ ذلك المنييع والقهيير االسييتكباري أشييكال التشييويش والتشييويهي والتعمييية والخلييط،
ويمكنه أن يأخذ أشييكاال ومظيياهر أخييرى، تتناسييب طييردا ونوعييية الخطييوات الرسييالية الفاعليية،

بحيث يملك القدرة على كبحها وإجهاضها في حينها، وقبل أن تستقيم وتستوي على سوقها.
واسييتمرت هييذه العمليييات اإلجهاضيييةي االسييتكبارية المضييادة ضييد مشيياريعنا النهضييويةي
العربية واإلسالمية طيلة قرنين من الزمان الضائع، وعلى وقعها االستكباري باتت كل مشاريعنا
وحركاتنا تتهيب الخوض في أي خطوة حضاريةي مقبلة، بفعل المورثييات االنهزامييية الييتي نجحت
آليية القهيير االسييتعماريةي الخارجييية والكيدييية الداخلييية في زرعهييا في العقييل والجسييد المسييلم
الممزقين خالل القرن االستعماري الماضي، وقد تهيأت لهذه القييوى الكيدييية والتآمريييةي الفرصيية
المناسييبة في هييذا القييرن اإلمبريييالي -تحت مييا يسييمى بقييوانين العولميية والتحييرر واالنفتيياح
واالنطالق نحو العالمية الكوكبية- لدحر أي آمال تطلعية نحو النهضة، وصار قييدرنا نحن العييرب
والمسلمون إاّل جني الضياع والدمار والتالشي واالنهزام، بعد الضياع الييذي لحقنييا في موروثنييا

الحضاري العربي اإلسالمي في القرون األسيفة الماضية.  
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 الفصل الثالث
  تحديات الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر 

يقول سالمة موسييى: )).. كييان -ابسيياماتيك- فرعونييا على مصيير، تييولى الحكم فيمييا بين
 قبل الميالد، وهو مؤسس األسرة السادسة والعشرين، وكلمة مؤسييس تعييني أنييه712 و 666

كافح أعداء، ونصب أهدافا، ودرس وحقق، ولكنه كان رجال خالص النية في خدمة وطنييه، أكييثر
مما كان ذكيا بصيرا بمستقبل بالده، وكان أعداء مصر يحيطون بهييا، فمن الغييرب غييارات، ومن
الجنوب غارات، وفي الشرق هزائم، والمستقبل مظلم واألمة مفككيية، ووالء الشييعب مييوزع بين
الكهنة والعرش، والدسائس ال تنقطييع. وفكيير الرجييل في نيييةي خالصيية وعييزم حديييد فيمييا أصيياب
مصر، وذكر تلك القرون األولى حين كان خوفييو يقييول: "شيييدوا لي هرمييا، فمييا هي إال سيينوات
حتى يراه ينطح السماء، وكان ابساماتيك يرى األهرام كما نراها نحن اآلن، وكييان يقييرأ التيياريخ
فيرثي لبالده وضعفها. وفكر، ثم فكر، وانتهى أخيرا إلى أن مصري لن يعييود إليهييا مجييدها الغييابر
إال إذا رجعت إلى تقاليييد هييؤالء األسييالف، فييأحيت الشييعائر القديميية،ي ودرسييت نصييوص الديانيية
القديمة، ونهضييت بييالفنون على أسيياليبها القييديم ، بييل زاد على ذلييك بييأن عيياد إلى سييقارة حيث
األهرام، أي حيث قبييور الفراعنيية من الدوليية القديميية، فقييال بوجييوب العييودة إلى دفن الفراعنيية
فيها. وحسب ابساماتيك أن هذه نهضة،ي مع أنه كان يفصييل بينييه وبين خوفييو من السيينين مثلمييا
يفصييل بيننييا نحن وبين ابسيياماتيك نفسييه، عييودوا إلى القييدماء، كييان هييذا شييعاره، وكييان شييعار

اإلفالس..((.
.3م، ص 1990سالمة موسى، ماهي النهضة، دار موفم للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية،     

تحديات الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
تمهيد:

68



أصيب العقل المسلم في مطلع القرن الثالث عشر الهجييري التاسييع عشيير الميالدي بحاليية
من االنبهار والدهشة واالرتخاء والشلل جراء ما شاهده من تقدم العقل األوربي، الييذي واجهتييه

م(، وعلى1801-1798هي/1216-1213أثنييياء الحمليييتين الفرنسييييةي على مصييير سييينوات )
م(، وسرت عدوى الدهشة واالنبهار والذهول في سييائر األقطييار1830هي/1245الجزائر سنة )

العربية واإلسالمية.ي وأعقب حالة الذهول واالنبهار تلك حالة تملمييل نهضييوية،ي جيياءت كييرد فعييل
مييوال وطييبيعي للعقييل المسييلم بغييية النهييوض واليقظيية. وشييكلت تلييك الصييحوة البييدايات األولى

م(1849-يي 1776للنهضة العربية واإلسالمية، ما حفييز مصيير بقيييادة دوليية )محمييد علي باشييا 
على االستكشاف السريع للعقل األوربي عبر الرحالت العلميةي األولى باتجاه أوربا المتقدمة سيينة

م، ومعرفيية أسييرار تقييدم العقييل األوربي، والييتي رافقهييا اإلمييام المجييدد رفاعيية رافييع1826
هي/1307-1250م( وعبيييد اهلل باشيييا فكيييري )1873-1801هي/1290-1206الطهطييياوي )

م(، وغيرهما، والذين حيياوال أن يشييقوا طريقييا للعقييل المسييلم نحييو عييالم اليقظيية1834-1889
الحضييارية، باألخييذ بمييا عنييد األوربيييين من محاسيين المدنييية األوربييية،ي وهييو مييا تم بالفعييل في

)البدايات النهضوية األولى في مصري 
1

).
وقد أحس العقل المسلم خالل اللقاءات األولى بالعقل األوربي المتقدم -تقنيا آنذاك- بشيء
من التردد والنكوص والخوف، ووضع جملة من التساؤالت المهمة حول منهجي وسبيلي النهضة،
الذي بات حلما تاريخيا يؤرقه، وهاجسا حياتيا يشغله طيلة قرنين، لم يوفرا له شروطه الحقيقية
والموضوعيةي التي تضمن له عملية اإلقالع، األمر الذي اضطره لوضع نفسه في موضييع التييابع

المقلد واآلخذ فقط، والمستنيري بما يقدمه له العقل األوربي من مدنية وتقدم إلى حد الساعة. 
وانكب العقل المسلم على ما أنتجه العقل األوربي يأخذ منه ترجمةي ونقال واقتباسييا وأخييذا
وتأليفا، حتى صارت مصر في العقود الخمسيية األولى من القييرن التاسييع عشيير الميالدي نسييخة
مصغرة للمدنية الغربية األوربيةي في اإلدارة والتعليم والتجهيز واإلعداد، نظرا لتولي الفرنسيييين
شؤون دولة محمد علي باشا، والذي حييولت سييائر مشيياريعه النهضييويةي عن مسييارها الحقيقي،
إلى خدمة مشاريع استعمارية لتفتيت المنطقيية، وهييدم تركيية الخالفيية العثمانييية، وإعييادة توزيييع

)مناطق وحصص النفوذ على القوى االستعماريةي فيها 
2

)  .
م( في عهد والية محمد علي باشا فتح المعاهييد1849-يي 1825كما شهدت مصري آنذاك )

العلمية المدنية والعسكرية، وقيام نهضةي صناعية وزراعية واجتماعية وثقافية معتبرة ومبشرة،
لوال تحويل مسار النهضةي نحو الوجهة األوربيةي التغريبية،ي بمييا زينتييهي اليدوائر الفرنسيييةي لمحمييد
علي من أن طريق النهضة حتى يتم البد من استكمال جميع إجراءاتييه، وأهم إجراءاتييه اسييتبدال

م(، تخليص اإلبريز في أخبار باريس، طبعة موفم للنشيير1873 انظر: رفاعة رافع الطهطاوي )ت )(1
م( تيياريخ آداب1914.. وجرجي زيدان )ت 11 و 10 و 9م، ص 1999والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

.. وال يعييني اعتمادنييا على381، ص 2م، ج 1983اللغة العربييية، دار مكتبيية الحييياة، بيييروت، دون طبعيية، 
جرجي زيدان كمصدر أننا نوافقه في رؤاه، ولكننييا اعتمييدناه فقييط بغييية إشييهاده ككيياتب كتب عن األحييداث من
وجهة نظر نود تثبيتها في الرؤية اإلسالمية التي نراها، عمال بالحكمة ضييالة المييؤمن.  وانظيير أيضييا: محمييد

..يي 205م(، واقعنا المعاصيير، مكتبيية رحيياب، الجزائيير، دون طبعيية وتيياريخ، ص 2015قطب )ت  . إن215 
التحليل الذي قدمه األستاذ محمد قطب في كتابه القيم )واقعنييا المعاصيير( من وجهيية النظيير اإلسييالمية للحمليية
الفرنسية على مصر، وما تبعه من أحييداث، وعلى رأسييها قيييام دوليية محمييد علي باشييا في مصيير، لهييو الفهم
الصحيح والحقيقيي ألهداف وغايات الحملة، ونحن نتفق معه في كل ما ذهب، ووددنا نقييل الكثييير من الفقييرات

المهمة في تحليله، ولكننا تجنبا خشية اإلطالة، وتشويقا للقارىء ليطلع على مضمون الكتاب.
..يي 205م(، واقعنييا المعاصيير، ص 2015 انظيير: محمييد قطب )ت )(2 . وأسييعد طلس، تيياريخ215 

..36، ص 2م، ج 1979هي 1399العرب، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 
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أحكام الشريعة اإلسالمية بالقوانين الوضعية الفرنسيةي المييدني، فاسييتجاب لهييا محمييد علي باشييا
واسييتعاض التحيياكم بالقييانون الفرنسييي عييوض الشييريعة اإلسييالمية، وانحييرف بمسييار النهضييةي

الحقيقي إلى خدمة مشاريع القوى االستعماريةي في المنطقة.
ولما شهدت مصري نهضة متعددة الجوانب، وكثرت وتنوعت مواردها ومنتجاتها المادييية،
ورقت مواردها البشريةي المؤهلة، خشيت فرنسا استفحال قوة دولة محمييد علي باشييا في مصيير،
فزينت له عبر مستشاريها وخبرائهييا فكييرة التوسييع السياسييي والجغييرافي على حسيياب األقطييار
اإلسالمية المجاورة، ولو على حساب الدوليية العثمانييية،ي لتحقيييق الكثييير من أهييدافها العدوانييية،
وأدخلت دولة محمد علي في صراعات إسالمية، فأغرته باحتالل الجزائيير عييبر الطريييق الييبري،

)فييرفض العتبييارات لوجسييتيكية 
1

، ثم أغرتييه بفتح السييودان فبييدد طاقييات وإمكانييات مصييري في(
حروبها، وبدد آخيير مييا تبقى لييه من إمكانييات في محاربيية الدوليية العثمانييية، فاحتييل بالد الشييام،

م، ثم تييآمرت عليييه الييدول األوربيييةي1833وهزم جيييوش الدوليية العثمانييية عنييد كوتاهييية سيينة 
م، تاركة له حكم مصر والسييودان فقييط، بعييد أن1843فأخرجته من الشام بمعاهد كوتاهية سنة 

أضاع كل إمكانات مصر في الحروب الداخلييية، فاسييتفاد الغييرب من تقييويض وإجهيياض النهضيية
)العربية اإلسالمية بأيدي إسالمية داخلية، ومعها ضاعت كل فرص النهضة والتقدم 

2
).

ومنذ تلك الفترة وضع العقل العربي واإلسالمي نفسه رهينا للمثل والقيم الثقافية الغربييية
األوربية،ي ونبت من يومهييا فصيييل من المثقفين المتشييبعين بالثقافيية األوربييية من طالب البعثييات
العلمية ألوروبا، الييذين تشييكلت على أيييديهم النييواة األولى للثقافيية الغربيييةي في اإلدارة والييبرامجي
والتكوين والتييأطير في مصيير والسييودان، وظهييرت نخبيية من المثقفين التغريبيييين العييرب، ممن
تبنى الليبيرالية الغربية أساسا لفهوماته وتصوراته ومشاريعهي النهضوية، متلقين عونييا وتأييييدا
ودعما من السلطة الحاكم ، التي كانت ترى مأزق الخروج من التخلف بامتثييال القيم الغربيييةي في
تسييري شؤون الحياة والناس والدولة. وبمقابل هذا التيار التغريبيي وقف تيييار األصييالة التقليييدي
المعارض يناوىء كل مظاهر العصرنة والتطور المناسب لطبيعة ومرونةي الدين، أو المخالف لييه
أيضا. بينما وقف صنف من المثقفين المستنيرين موقفا معتدال ووسطيا صحيحا حيال الفصيييلين
اآلخييرين، وكييان يييرى أاّل تعييارض بين قيم األصييالة الثابتيية، وبين إشييراقات وعطيياءات المدنييية

الغربية المتقدمة من الناحية المدنيةي واإلدارية والتنظيمية والعلميةي والتكنولوجية..
سؤال النهضة العربية ومدارسه: 

إن المعطيات السابقة الذكر هي التي أدخلت مصر كرائييدة لمشييروع النهضيية العربييية في
خطاب تحديثي حالم، كان يحسب أن اللحاق بركب النهضة أمر ميسور،ي وهييذه المفارقيية الكييبرى
التي ميزت النهضة العربية الحديثة، أدت بالكيان العربي واإلسالمي أن يستبدلي بييالنخب القديميية
من العلماء والفقهاء والدعاة والوعاظ والمدرسين، بالنخب الجديدة الممثلة في شخصيةي المثقف
العربي الحداثي، الذي تبنى منهج الحداثة الغييربي طريقييا للنهضيية والتقييدم واإلقالع الحضيياري،
المسييتحيل الييتراجع أو التخلي عنييه، ذلييك المسييار هييو مسييار الحتميييةي التاريخييية، الييذي أفضييى
بالبشرية لعصر العلم الذي تعيشه ووصلت إليه بواسطة إنجازات العلم الحديثة.ي ومن هنا أحدثت
القطيعة مع التراث والماضي ومع القيادات التقليديةي للنهضة.ي وتميزي الخطاب النهضييوي العييربي

م(، أبحاث وآراء في تيياريخ الجزائيير، دار الغييرب اإلسييالمي،2013 انظر: أبو القاسم سعد اهلل )ت )(1
.111، ص 1م، ج 1999بيروت، الطبعة األولى، 

..يي 205م(، واقعنييا المعاصيير، مكتبيية رحيياب، الجزائيير، ص 2015 انظر: محمد قطب )ت )(2  215.
.76، ص 2م(، تاريخ العرب، ج 1959وأسعد طلس )ت 
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الحداثي بهاتين الميزتين: )الحتمية التاريخية، والقطيعة مع الماضي(، األميير الييذي جعلييه يتييبرم
ويسخط من التراث، ويصدح بالحداثة التي تجب ما قبلها من العطاء التقليدي الماضوي، العيياجز

عن تجاوز عثرات الماضي، وترسم آفاق النهضة الحاضرة والمستقبلية.
ومن هنا فإن سؤال النهضيية المثييير المنطلييق من الحتمييية التاريخييية،ي ومن القطيعيية مييع
الماضي والتراث فقد بريقه لدى الكيان العربي واإلسالمي، وصار الركب يسيييري بقيييادتين، قيييادة
تقليدية تقود السواد األعظم من األمة، وقيادة حداثية مستغربة تقود طالئع ونخبا تعشعش داخييل
دواليب القيييادة لتوجيييه مسييار النهضيية واألميية وفييق اإلرادة التغريبييية، الييتي لم تفض إاّل إلى
الضياع، وهو ما نبهي إليييه النهضييويون العييرب، أي إعيادة طييرح أسييئلتهم النهضييوية، ومحاوليية
اسييتلهام المعيينى الحقيقي للنهضيية، وهييو الييذي يضييمن القييراءة التاريخييية ألحييداث التيياريخ ،
واالعتبار التجربي والتراكمي منها، وتلمس أسباب النهضة العلمية الحداثية، والتعلييق بأسييبابها
بغية شحن الطاقة العربيةي المفرغة للسير نحو النهضة الحقيقية التي ال تضيقي بالماضي، والييتي
ال تنقض التيياريخ، والييتي ال تفضييي إلى المفاصييلة مييع الييتراث، والقييول بالقطيعيية، وهييو عين
مكونات النهضة األوربية التي اعتمدت استلهام وإحياء الماضيين اليوناني والروميياني، وابتكييار
قيم الحداثة بالعلم المسيطر والقادر على تحقيق النهضيية،ي ولكن يقظيية الكثييير المتنييورين العييرب

جاءت متأخرة وبعد فوات األوان، مما أدى إلى ما سمي بالنهضة الغائبة أو الفائتة.
وعلى العكس من اتجاههم الحداثي كان اتجاه المتنييورين اإلسييالميين األضييبط واألصييوب
في تلمس معييالم ومكونييات النهضيية، هييذا الفهم الحقيقي والييواقعي للنهضيية دفعهم للتعمييق في

م( و )حسيين البنييا ت1932القراءة الحقيقية واألصيلة لمكونات النهضة أمثال: )محمد إقبال ت 
م( و)أبييو األعلى1940م( و)عبييد الحميييد بن بيياديس ت 1973م( و)مالييك بن نييبيي ت 1949

م(..1974م( و )عالل الفاسي  ت 1979المودودي ت 
َفَفْهُم المتنوريني اإلسالميين للذات، اختلف اختالفا جذريا لقراءة المتنورين العرب للييذات،
حيث عد المتنورون العرب الذات التاريخية مصييدرا وعييودة للتخلييف واألسييوِإ، رأى المتنييورون
اإلسالميون أن العودة للذات هي أصل وأس النهضيية العربيييةي واإلسييالمية القادميية. وهييو الخطييأ
االستراتيجيي الذي اكتشفه المتنورون العرب مؤخرا، وتمثل في عدم هضمهم لمكونييات النهضيية
الغربية من جهة، والتي كانت تقوم على التراث والمعاصرة، وعدم هضمهم لمعضلة االستقاللية
والتبعية في المكونات أم في المنهج، وهو الذي خلط عليهم األوراق المنهجية،ي ففهموا النهضيية
تبعية مطلقة للغرب، وأوغلوا في التبعية للغرب حتى حدود التنكر للذات الحضيياريةي والتاريخييية،
وعمييوا عن استبصييار المنهج وأدواتييه وتطبيقاتييه، فكييانت أخطيياؤهم فادحيية في فهم النظرييية
النهضييوية،ي وأفييدح منهييا في تطبيقاتهييا على الييواقعين العييربي واإلسييالمي، فالماضييي عنييدهم
والتراث هو التراث والماضي الوثني اليوناني والروماني، والجديد عنييدهم هييو الحداثيية الغربييية
بكل معطياتها الماضييوية والتراثييية،ي والواقعييية الحديثيية. وقييد أدرك المتنييورون العييرب كييل هييذا

الخطأ بعد إفالس المدنيةي الغربية وفشلها في تقديم األفضل.  
وصار بين أيدينا خطان متوازيان للنهضة في القرن التاسع عشر، انقسم فيه المتنييورون
إلى قسييمين، تقليييدي، وحييداثي، واستنسييخي القييرن العشييرون حييتى عقييوده األخيييرة نسييختين
مشابهتين، تحركت لتنمو بينهما نسخة ثالثة، هي نسخة المتنورين العرب واإلسالميين، القائلين
بالتواصل واالستمرارية مع الماضي والتراث، والتعايش والتفاعل نع معطيييات الواقييع العمودييية
واألفقية، المحلية والعالمية،ي فيما عرف بمدرسةي المواءمة بين األصييالة والمعاصييرة، وهييو خييط
النهضيية الحقيقي والفاعييل بين مختلييف االتجاهييات والتيييارات المشييتغلة والمعنيييةي بأسييئلة هييذه

القضية.ي
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مدارس النهضة العربية الحديثة: 
وعليييه فقييد تشييكلت المييدارس الثالثيية التالييية المعنييية بقضيييةي النهضيية على اختالف

توجهاتها:
 - المدرسيية الحداثييية القائليية بالحتميييةي التاريخيييةي والقطيعيية مييع الماضييي بشييقيها اليسيياري1

والليبيرالي الحداثي.ي
 - المدرسة التقليدية القائلة بالعودة للتراث والسلف بشقيها السلفي والصوفي.2
 - مدرسييةي التجديييد واالجتهيياد المتبنيييةي للمنهج المواءميية بين معطيييات األصييالة والمعاصييرة،3

المدركيية لمكونييات ومنهجي النهضييةي في الغييرب القائمييةي على )األصييالة والمعاصييرة(، والقائليية
بمنطقيةي وسالمة الصيرورة التاريخيةي لألمة في ظل نظرية التعاقب السيينني للحضييارة، والتكيييف
مع معطيات الواقع وردم الفجوة الحضارية األفقييية مييع األمم المتقدميية بتوفييير شييروط النهضيية

الحقيقية على حد ما ذهب إليه مالك بن في شروط النهضة.ي
وهكذا نتبين زلل العقل المسلم في تلمس طريق النهضة الحقيقي، الختالالت مست صميم
بنيته،ي فشلت قدرته على الحراك الذهني الفاعل، الييذي يقييوده لتفعيييل خطييوط االتصييال التربوييية
واالجتماعية الكامنة تحت سييلطته وتسييييره،ي والقييادرة على تجسيييد آلياتييه الذهنييية في مشيياريع
نهضويةي واقعية، ومنجزات حضارية، في الوقت الذي كانت األقطييار العربيييةي واإلسييالميةي تسييقط
فريسة سهلة بيد القوى االستعمارية الحديثة النهضة، وعلى ضوء هييذا الزلييل في تلمس النييور،
بدأ التدافع الحضيياري يتشييكل بين الوافييد والييراهن، فتكييونت الخارطيية الثقافييية لفصييائل التفكييير

ونخب التأثير في العقل العربي واإلسالمي، وفق االتجاهات الثالثة التالية:
 - فصيل المثقفين الليبيراليين التغريبيين واليساريين، ممن اتخذوا أوربا قبليية ثقافييية وفكرييية1

ومرجعية لهم.
 - فصيل المثقفين التقليديين، ممن رهنوا أنفسهم للماضي التليد، ونبذوا كل مظيياهر العصييرنةي2

اآلتية من أوربا، حتى التقنيةي والعلميةي والتكنولوجية.ي
 - فصيل المثقفين المستنيرين، ممن رأوا التوفيييق بين قيم األصييالة والمعاصيير، وأاّل تعييارض3

بين أسس اإلسالم ومبادئه النبيلة، ومرجعيتهي المقدسة )القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة(،
وبين فتوحات المدنية األوربية،ي وعطاءاتها من الناحية: المدنييية والعمرانيييةي والعلمييية، شييريطة

عدم تعارضها مع قيم الدين وشرائعه.        
معالم الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر:

أفرز التدافع بين الشرق المتخلف والغرب المتقدم أحييداثا ومواقييف ورؤى جديييدة، صييبت
في مجرى الحياة الفكرية والفضاءات الثقافية والقراءات الحضييارية لسييؤال النهضيية المصيييري

والمهم. فأفرزت لنا فكرا إسالميا تميز بالخصائص التالية:
 - تعدد اتجاهاته وقراءاته وعطاءاتييه، فهييذا فكيير إسييالمي: )سييلفي تقليييدي ظيياهري، وسييلفي1

مذهبي نصي، وتجديدي اجتهادي، وصوفي تربوي وجهادي(، وهو الذي ستتضح معالمييه بدقيية
خالل عرضييينا لنمييياذج المصيييلحين العيييرب والمسيييلمين، حيث تيييأرجحت اتجاهييياتهم بين هيييذه
المدارس، ولم تعدوها لسواها، فقدمت لنا المدرسة السلفية التقليدية نموذج الدعوة الوهابيةي في

م(، ونمييوذج جمعييية1792هي 1206الحجاز بقيادة الشيخ )محمد بن عبييد الوهيياب النجييدي ت 
م(، كما1940هي  1359العلماء المسلمين في الجزائر بقيادة الشيخ )عبد الحميد بن باديس ت 

قدمت المدرسة السلفية المذهبية نمييوذج علميياء األمصييار اإلسييالمية أمثييال المدرسيية الزيتونييية
واألزهرييية وجييامع القييرويين بييالمغرب، وغيرهييا من الحواضيير العلميييةي األخييرى أمثييال الشيييخ
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م(، والتي تعداد علمائهييا ومصييلحيها يفييوق العييد1973هي 1394)محمد الطاهر بن عاشور ت 
والكثرة. كما قدمت لنا المدرسة التجديدية االجتهادية نموذج مدرسة المنار بقيييادة حكيم الشييرق

م( و )محمييد عبييدة ت1897هي 1315األفغيياني ت الحسيييني المصييلح الشيييخ )جمييال الييدين 
م(. وقدمت لنا المدرسة الصوفية1936هي  1356م( و )السيد رشيد رضا ت 1905هي 1323

الجهادية النمييوذج السنوسييي، بقيييادة المصييلح الشيييخ )محمييد بن علي السنوسييي الجزائييري ت
م(، والصييوفية التربوييية بقيييادة الشيييخ )بييديع الزمييان سييعيد النورسييي ت1859هي 1276
هي1357م(. وقدمت لنا المدرسة التجديدية الحضارية نموذج )محمد إقبييال ت 1960هي 1379
هي1394م(، و )مالييييك بن نييييبي ت 1979هي 1399م( و)أبييييو األعلى المييييودودي ت 1938
م( .2012-1928م( و )عبد السالم ياسين 1973

 - تنوع نخبه المفكرة، فهي أنواع: )نخبة مفكييرة ملتزميية، نخبيية مفكييرة غييير ملتزميية،ي نخبيية2
انتلجنسيا(.

 - ثراء وتنوع وأصالة وحداثة عطاءاته الفكرية.ي3
 - عمق ودقة وواقعية نتاجاته ، ومواكبته لتطورات المرحلة.4
 - تعدد وتنوع مستويات خطابه، وامتداد توجهاته:ي )المحلية، اإلقليمية،ي العالمية(.ي5
 - أصالته وقدرته على مواجهة التحديات والمستجدات الثقافية والحضارية المتجددة.      6
 - قدرتهي على المبادرة وصياغة حلول األزمة الحضارية بعد اإلفالس العالمي.7
 - تجاوزه لعيوبه وإشكاالته، وقفزه على اختالالته الموروثةي عن عصر الجمود والتقليد.8
- عدم قدرته على مجابهة التحديات المنصوبة له.9

 تحديات الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر:
واجه الفكيير اإلسييالمي الحييديث والمعاصيير جمليية من التحييديات خالل ممارسيياته الذهنييية
وتدافعاتييه الحضييارية على الصييعيدين الييداخلي والخييارجي، الفكييري والييواقعي، فعلى صييعيد
التحديات الفكرية واجه الفكيير اإلسييالمي، عييدم الدقيية في تحديييد أسييئلة النهضيية، وتيييه الطريييق
الحقيقي المفضي للنهضة، وتييوزع نخبييه الحالميية والطوباوييية في تلمس سييبيل النهضيية، وفييق

الخريطة الفكرية النخبوية التالية:
 - مفكرو التيار التغريبيي من العلمانيين الليبيراليين.1
 - مفكرو الطليعة اليساريةي والقومية.2
 - مفكرو التيار السلفي التقليدي. 3
هي1326-1255- مفكرو الحركات الهدامة كالقاديانية بزعاميية )ميييرزا غالم أحمييد القادييياني 4

م(، وغيرهييا )الماسييونية، الصييهيونية،ي القاديانييية، عبييدة الشيييطان، اإللحيياد،1839-1908
العولمة..(.ي

م وتكوين مييا يسييمى1979- مفكرو التيار الشيعي بعد نجاح التجربة الخمينية في إيران سنة 5
بالجهورية اإلسالمية اإليرانيةي الفارسية.ي

 – مفكرو التيارات والطرق الصوفية الغنوصة القائلة باستمرار النبوة واإللهام.6
وعلى صعيد الواقييع المعيش والييراهن الحييياتي واجييه -ومييازال يواجييه إلى اليييوم- الفكيير

اإلسالمي التحديات التالية:
 - فقدان الحقوق والحريات األساسيةي للمواطن عامة وللمفكر خاصة، وأهمهييا: )فقييدان حرييية1

التنقل والتراسل والتخابر واالتصال والتكاتب والتعبير والكتابة والنقد..(.
 - فقدان مستوىي العيش الكريم، والسيما: )الفقر، تراجع مسييتوى التكفييل والخييدمات الصييحية2

واالجتماعية من: سكن وصحة وغذاء وعمل ومردود مادي..(. 
73



 - انعدام المناخ الثقييافي والفكييري المالئم، وذلييك بتفشييي:ي )الجهييل، األمييية،ي التواكييل، الكسييل،3
السلبية، االنهيار األخالقي وتراجع السلم القيمي..(.ي 

التحديات الداخلية
واجييه الفكيير اإلسييالمي الحييديث والمعاصيير –ومييا يييزال يواجييه- سلسييلة من التحييديات
الداخلية  الفكرية والواقعية، وسلسلة من التحديات الخارجية كاالستشراق والتبشير واالسييتعمار
والغييزو الفكييري والثقييافي.. ونحوهييا، وسيينعرض في هييذا الفصييل في مبحييثين منفصييلين عن

التحديات الداخلية والخارجية.
التحديات الفكرية
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أوال - مفكرو التيار التغريبي من العلمانيين الليبيراليين:
شييكل هييذا الصيينف من المفكييرين الطليعيية العلمانييية والتغريبيييةي األولى في جسييد األميية
اإلسالمية، وكان العقبة الكأداء في مواجهة الفكر اإلسالمي على الصييعيد الييداخلي، حيث انييبرى
هذا الفصيل على تقديم طروحاتييه التغريبيييةي في أهم قضييايا الحييياة اإلسييالمية، ودعمتييهي السييلطة
فأصبح يشكل تيارا معاديا ومناوئييا للتيييار اإلسييالمي. وانطلقت سييائر قييراءاتهم للفكيير اإلسييالمي

)وألطره المرجعية المقدسة من معين الفكر العلماني 
1

).
وقد تزعم هذا التيار في القرن التاسع عشر مثقفو التغريب األوائل أمثييال: )رفاعيية رافييع

م، وشبلي الشميل،1922-1874م، وفرح أنطون 1873-1801هي/1290-1206الطهطاوي 
م،1883-1819هي/1301-1235م، وبطيييرس البسيييتاني 1927-1852ويعقيييوب صيييروفي  
هي/1324-1264م، وإبييراهيم اليييازجي 1871-1800هي/1288-1215وناصيييف اليييازجي 

-1865هي/1326-1282م، وقاسيييم أمين 1914-1861م، وجيييرجي زييييدان  1847-1906
-1817م، وأحميييد خيييان 1879-1810هي/1307-1225م، وخيييير اليييدين التونسييييي 1908
 )م، ونجيب عازوري..(ي1898

2
) .

م، وحنييا1962-1886وبييرز من رواده في القييرن العشييرين أمثييال: )مييارون عبييود 
م،1899-1824م، ونجيب الحييداد 1993-1903م، وأنيس فريحيية 2011-1914فيياخوري 

هي1376-1305م، ومحمييد حسييين هيكييل 1966-1886هي 1386-1305وعلي عبد الرازق 
م،1973-1889م، وطييه حسييين 1977-1886÷يي 1303م، وأنيس المقدسييي 1888-1956

م، وزكي نجيب محمييود2002-1917م، وعبييد الييرحمن بييدوي 1958-1887وسالمة موسى 
هييي، وتوفيييق الحكيم1431م 2010-1927م، وفييؤاد زكريييا 1993-1905هي 1322-1414
-1924م، وأنييور عبييد الملييك 1992-1945م، وفييرج فييودة 1987-1898هي 1315-1407
-حي1933م، ونوال السعداوي، وعبييد اهلل العييروي 1997-1911م، وسهير القلماوي 2012
م، ومحمييد2019-حي 1935م، وحسيين حنفي 2010-1935م، ومحمد عابد الجييابري 2019
م..(.2010-1943م، ونصري حامد أبو زيد 2010-1928أركون 

ومكنت السييلط الحاكميية للنخب العلمانييية من التحكم في توجيييه دفيية الخطيياب الفكييري
والسياسي والثقافي بمييا يتناسييب وطبيعيية التوجهييات السياسيييةي الييتي تنتهجهييا األنظميية العربييية
واإلسييالميةي الحاكميية والموالييية للغييرب بشييقيه اإللحييادي الشيييوعي االشييتراكي، والعلميياني
الليبيييرالي. وقييد مكنتهم السييلط من السيييطرة على اتحييادات الكتيياب والصييحفيين والمييترجمين،
ومنحتهم رئاسة وإدارة الصحف والمجالت، وسهلت لهم دور إنشاء النشيير والتوزيييع الخاصيية،
بعييد أن مكنتهم من السيييطرة على المطييابع الحكومييية العاميية، ووضييعتهم على إدارة مؤسسييات
اإلذاعيية والتلفزيييون، وجعلت سييائر النشيياطات الثقافييية والفكريييةي والعلمييية واالجتماعييية من:
مييؤتمرات ونييدوات وملتقيييات ومهرجانييات واحتفيياالت تتم وفييق تخطيطيياتهم وترتيبيياتهم، وقييد

 انظيير: سييفر بن عبييد الييرحمن الحييوالي، العلمانييية، رسييالة ماجسييتير، جامعيية أم القييرى، المملكيية)(1
العربية السييعودية، ونقال عن: الشيييخ الييدكتور يوسييف القرضيياوي، اإلسييالم والعلمانييية وجهييا لوجييه، مكتبيية

، بتصرف.50 و 49 و 48م، ص 1989هي 1409رحاب، الجزائر، الطبعة الثانية، 
. وكتابه القيم، مذاهب فكرية325 .. 295م(، واقعنا المعاصر، ص 2015انظر: محمد قطب )ت  )(2

معاصرة، دار الشروق، القاهرة. وقد فصل األستاذ محمد قطب وحلييل بمنظييور إسييالمي واقييع الحييياة الفكرييية
واألدبية والثقافية في مصر في بدايات ومنتصف القرن العشرين، وما جلبته من ضياع على األمة اإلسييالمية.

م(، بنيياة النهضيية العربييية، دار الهالل، القيياهرة، دون طبعيية1914-1886وانظيير أيضييا: جييرجي زيييدان )
وتاريخ. وتاريخ. وأحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، دون طبعة
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زخييرت المكتبيية العربييية بالمؤلفييات العلمانييية ، حييتى ضيياقت بهييا، ولم تعييد تجييد من يقتنيهييا أو
يقرأها.

ونحب هنا أن نلفت النظر إلى الفييرق الشاسييع بين النظييرة العلمانيييةي التغريبييية للنهضيية،
والرؤية األصيلة لها، فالدارس المتعمق لكتاب )تخليص اإلبريز في أخبار باريز( لي )رفاعة رافع

م( يجد الذوبان والتبعيةي واالنبهار التام بالمدنيةي الغربية، على العكس1873-1801الطهطاوي 
م(1840-1775هي 1255-1189من المفكر والسياسي )حمدان بن عثمان خوجيية الجزائييري 

صاحب كتاب )المرآة(، والذي بييدا فيييه قويييا وأصيييال ومتماسييكا، دعييا فيييه المدنييية الغربييية إلى
)معرفة ما عند الجزائريين المسلمين من ثراء وتنوع وأصالة فكرية وثقافية ودينيةي ولغوية 

1
) .

وتستوقفنا هنا مالحظة جديرة بالتنويه،ي وهي أن الوعي واليقظة من المنظور الرأسييمالي
الليبيييرالي يشييكل البنييية االجتماعييية، ويطورهييا، وينميهييا، ولكنييه وعي إلحييادي أو علميياني، ال
عالقة له بالدين، ويقرر في الوقت نفسه أن الوجود اإلنساني ال معنى له سوى بييالتمتع البهيمي
والغريييزي، والعب مييا أمكن من ملييذات الحييياة ألقصييى حييد ممكن.  والييوعي منبعييهي المصييلحة
الفردييية والجمعييية المادييية، والمادييية فقييط، وليس منبعييهي اليدين أو القيم األخالقييية. وقيد تييبينت
معطيات هذه النظرية منذ قرون الصراع الطويليية مييع اآلخيير عاميية واألميية العربييية واإلسييالميةي
خاصييية، وميييع األرض ]معضيييالت البشيييرية العشييير: الفقييير، التصيييحر، االحتبييياس الحيييراري،
المخييدرات، الحييروب، السيييدا، اتسيياع ثقب األوزون، النفايييات الكيمياوييية والنووييية، النمييو

الديمغرافي غير المتوازن..[، والتي تسبب فيها جشع الليبيرالية المادية المتوحشة. 
وعليه صار من األكيد في الفلسفة المادية الليبيرالية تطوير الواقعين المادي واالجتماعي

لتطوير الوعي وتحريك وتيرة نموه.
وسنحاول تقديم قراءات سريعة ومنتقيياة لنصييوص بعض رمييوزهم من نتاجيياتهم، ممثليية

م،2019-حي 1933م، عبييد اهلل العييروي 1958-1887من بعض كتابييات )سييالمة موسييى 
م،، زكي نجيب محمييود2019-حي 1935م،  حسيين حنفي 2010-1935محمد عابد الجابري 

م، محمييد1993-1903م، أنيس فريحيية 2002-1917م، عبد الييرحمن بييدوي 1905-1993
م(.2010-1928أركون 

وقبل كل هذا وذاك نود تقديم تعريييف عن العلمانيييةي لنتييبين حقيقتهييا وموقفهييا ومعاداتهييا
للدين.

مصطلح العلمانية:  
( فيSECULARISMمصطلح العلمانية ترجمة غير دقيقة، بل غير صييحيحة لكلميية )

( بالفرنسية، وهي كلمة ال صلةLAIQUE( أو كلمة )SECULARITEاللغة اإلنجليزيةي أو )
لها بلفظ ) العلم ( ومشتقاتهي على اإلطالق. فالعلم باللغة اإلنجليزية والفرنسيةي يعبر عنه بكلميية )

SCIENCE( والمييييذهب العلمي نطلييييق عليييييه لفييييظ ومصييييطلح ،) SCIENTISM( أو )
SCIENTIFIQUE .في الفرنسية )

والترجمة الصحيحة لمصطلح )العلمانية(ي هييو أو هي )الالدينييية( أو )الدنيوييية(ي ال بمعيينى
ما يقابل األخروية فحسب، بل بمعيينى أخص، وهييو مييا ال صييلة لييه بالييدين، أو مييا كييانت عالقتييه
بالدين عالقيية تضيياد. وإنمييا تييرجمت الكلميية األجنبييية بهييذا اللفييظ )العلمانييية(، ألن الييذين تولييوا

م(، تخليص اإلبريييز في أخبييار بيياريز، طبعيية مييوفم،1873 انظيير: رفاعيية رافييع الطهطيياوي )ت )(1
م(، المييرآة،1840-1775هي 1255-1189م. وحمييدان بن عثمييان خوجيية )1992الجزائر، الطبعة األولى، 

والتوزيييع، الجزائيير، هي(، طبعة الشركة الوطنية للنشر1440م 2019ترجمة: الدكتور العربي الزبيري )حي 
م.1974الطبعة األولى، 
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الترجمة لم يفهموا من كلمتي )الييدين( و )العلم( إاّل مييا يفهمييه الغييربي المسيييحي منهييا. والييدين
والعلم في مفهوم اإلنسان الغربي متضييادان متعارضييان، فمييا يكييون دينيييا ال يكييون علميييا، ومييا
يكون علميا ال يكون دينيا، ألن العلم والعقييل يقعييان في مقابييل الييدين، والعلمانييية والعقالنييية في

الصف المضاد للدين.
( هي حركيية اجتماعييية،SECULARISMتقول دائرة المعارف البريطانييية في مييادة )

تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بهذه الدنيا وحييدها، وذلييك
أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شييديدة في العييزوف عن اليدنيا، والتأمييل في الييه

( تعييرض نفسييها منSECULARISMواليوم اآلخيير، وفي مقاوميية هييذه الرغبيية طفقت الييي )
خالل تنمييية النزعيية اإلنسييانية،ي حيث بييدا النيياس في عصيير النهضيية يظهييرون تعلقهم الشييديد

باإلنجازات الثقافية والبشرية،ي وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة.ي
( يتطور باستمرار خالل التاريخ الحييديث كلييه،SECULARISMوظل االتجاه إلى الي )

باعتبارها حركة مضييادة للييدين، ومضييادة للمسيييحية.ي يقييول قيياموس )العييالم الجديييد - لوبسييتر(ي
شرحا للمادة نفسها:

 - الروح الدنيوية، أو االتجاهييات الدنيوييية،ي ونحييو ذلييك على الخصييوص: نظييام من المبييادىء1
( يرفض أي شكل من أشكال اإليمان والعبادة.PRACTICESومن التطبيقات )

 - االعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسيةي ال دخل لها في شؤون الدولة، وخاصة التربيةي العامة.2
(:SECULARويقول معجم )اكسفورد( شرحا لكلمة ) 

 - دنيوي أو مادي، ليس دينيا وال روحيا، مثل التربيةي الالدينية، الفن أو الموسيييقى الالدينييية،ي1
السلطة الالدينية،ي الحكومة المناقضة للكنيسة.

 - الييرأي الييذي يقييول: إنييه ال ينبغي أن يكييون للييدين تأسيييس األخالق والتربييية،ي بييل لإلنسييان2
وحده.

(: SECULARISMويقول المعجم الدولي الثالث الجديد عن مادة )
 - اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص، يقوم على مبدأ أن الدين أو االعتبارات الدينيييةي يجب1

أال تتييدخل في الحكوميية، أو اسييتبعاد هييذه االعتبييارات اسييتبعادا مقصييودا، فهي تعييني السياسيية
الالدينية البحتة في الحكومة.ي

 - هي نظام اجتماعي مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السييلوكية والخلقييية على اعتبييارات2
الحياة المعاصرة والتضامن االجتماعي دون النظر إلى الدين.

وفي هييذا الصييدد يقييول المستشييرق )آبييري( في كتابييه )الييدين في الشييرق األوسييط( عن
الكلميية نفسييها: ))إن المادييية العلمييية واإلنسييانية والمييذهب الطييبيعي والوضييعي، كلهييا أشييكال
للالدينييية. والالدينييية صييفة مميييزة ألوروبييا وأمريكييا، ومييع أن مظاهرهييا موجييودة في الشييرق
األوسط، فإنها لم تتخذ أي صيغة فلسييفية أو أدبييية محييددة ، والنمييوذج الرئيسييي لهييا هييو فصييل

)الدين عن الدولة في الجمهوريةي التركية.(( 
1

).
وبعد أن تبّينا مفهوم العلمانية لغة واصييطالحا وتاريخييا وتطييورا وفلسييفة معيينى، نييود أن

نقدم نماذج لرواد هذا التيار في العالم العربي واإلسالمي، كديل على تطبيقاتها الواقعية.ي

م(، العلمانية، رسالة ماجستير، جامعة2019هي 1440 انظر: سفر بن عبد الرحمن الحوالي )حي )(1
هي1440-حي 1927أم القرى، المملكة العربية السييعودية، ونقال عن: الشيييخ الييدكتور يوسييف القرضيياوي )

م، ص1989هي 1409م(، اإلسالم والعلمانية وجها لوجييه، مكتبيية رحيياب، الجزائيير، الطبعيية الثانييية، 2019
، بتصرف.50 و 49 و 48

77



2) وأنموذج االنسالخ والمسخ:( 1958-1887)- سالمة موسى 1
)

وذلك من خالل عرض نبذة يسيرة من سيييرتهي وفكييره وكتابييه )الييدنيا بعييد ثالثين عامييا(،
فمن هو سالمة موسى؟ وما هي أهم معالم تفكيره؟.

م1887/جييانفي/04نشأته وتعلمه: ولد سالمة موسييى المسيييحي القبطي المصييري يييوم 
بالزقازيق بمديريييةي الشييرقية، وقييد مييات أبييوه وهييو في سيين الثانييية من عمييره، دخييل المدرسيية
االبتدائيةي وحصل على الشهادة االبتدائيةي التي أهلته لالنتقال إلى القاهرة التي تييابع فيهييا تعليمييه

الثانوي.  
وفي سن العشرين سافر إلى أوربا واستقر بمدينةي باريس لمتابعة دراسته،ي وبعدها انتقييل
إلى لندن أين التحق بالجمعية )الفابية(،ي وهناك تعرف على زعماء هذه الجمعية االشتراكية على

م(، وفي مدينييةي لنييدن انضييم إلى جمعييية1950-1856رأسييهم األديب الكيياتب )برنييارد شييو 
العقالنيين، التي أنسته كل ماضيه الغيبي -حسب قوله في كتابه تربييية سييالمة موسييى- وتربيتييه

وذهنيته الصحراوية التي تفتقر إلى التفكير الخصب.  
وبعييد تشييبعهي بالعقالنييية الغربيييةي المادييية عيياد إلى مصيير وأصييدر أول كتيياب لييه عن

م، فكان أول كتاب في العالم العربي واإلسييالمي يقييدم عن االشييتراكية،1913)االشتراكية( سنةي 
االشتراكية الفابيةي القائمة على اإلصالح، والتي ترفض الصراع الطبقي حسب اشتراكية ماركس

العلمية القائمةي على الصراع الطبقي.  
وقد بدأ الكتابة في مجلة )الهالل( التي كان قد أسسييها صييديقه اللبنيياني )جييرجي زيييدان(
ورئس تحريرهييا وإدارتهييا، ثم أسييس هييو جريييدة )المسييتقبل( الييتي تييوقفت عن الصييدور أثنيياء
الحرب العالمية األولى، لينتقل إلى العمل في جريدة )المحروسة( التي كييان يصييدرها أب األديبيية
الكاتبيية )مي زيييادة(، ثم تركهييا هروبييا من مقص الرقابيية، ليعييود ثانييية للكتابيية في الهالل مييع

م، وليصبحي رئيسا لتحريرها مع مجلة )كييل شيييء(1929-1923صديقه جرجي زيدان سنوات 
ليترك العمل الصحفي عند اآلخرين، وليؤسس مجلته الشهريةي الخاصة )المجلة الجديييدة(، الييتي

1930اهتمت بقضايا الفكر الليبيرالي الحر، التي سرعان ما عطلتهييا الحكوميية المصييرية سيينةي 
ألن سالمة موسى كان قد أسس مع نفر من المسيحيين والمستغربين المصريين جمعييية ومجليية

)المجتمع المصري للثقافة العلمية(. 
كما ساهم في الكتابيية في العديييد من المجالت واليوميييات المصييرية كييالمقتطف واألهييرام

م، لينشييىء دار سييالمة1952م وأنهاها بجريدة األخبار  سنةي 1909التي بدأ الكتابة معها سنة 
للنشر والتوزيع يطبع فيها مؤلفاته.    

يقدم سالمة موسى أفكاره االستغرابية صراحة، يعلن فيها دونمييا تييردد أو خجييل تبعيتييه ووفيياءه
للفكر الالتيني القديم، وللموروث الثقافي والفكري الغربي الحديث، شييأنه في ذلييك شييأن صييديقه

م(، الذي1932عميد األدب العربي طه حسين في كتابه )مستقبلي الثقافة بمصر الذي طبعة سنة 
نادى قبله باآلراء نفسها، وتطلع فيه إلى نفس التطلعات، واضعا منهج وسبيلي النهييوض بمصيير
خاصيية وبالشييرق العييربي واإلسييالمي المتخلييف عاميية بييالخروج من آسيييا وأفريقيييا المتخلفيية،

والدخول في أوربا اليونانية القديمة والالتينية الوسيطية والغربية الحديثةي .

،3م، ص 1990 انظر: سالمة موسى، ماهي النهضة، دار موفم للنشر، الجزائر، الطبعيية الثانييية، )(2
..يي 3مقدمة الناشر، و ص  . وانظر أيضا: سالمة موسى، الدنيا بعد ثالثين عاما، دار سالمة موسى للنشيير9 

م.1966والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، 
78



إن سالمة موسى وغيييره من الكتيياب يقييدم آراءه الوثنييية هاتييه ضييمن موجيية اسييتغرابية
عارميية اجتيياحت يومهييا مصيير والعييالم العييربي واإلسييالمي غييير آبييه البتيية بالحقييائق العلمييية
والمنهجيةي الموضوعية، وغير مكترث بييالقيم الروحييية والدينيييةي واألدبيييةي والتاريخييية المشييرقة
للحضارة العربية اإلسالمية، وغير آبه لشعور العرب والمسلمين الذين سييمت ونمت في أكنييافهم
الييديانات السييماوية، على العكس من أوربييا الييتي سييحقت محيياكم تفتيشييها األقليييات المعارضيية،

وأفنت األغلبيات المسلمة في األندلس وأوروبا الشرقية وأواسط آسيا..   
كما يدعو سييالمة موسييى في سييائر كتاباتييه إلى ضييرورة كتابيية اللغيية العربييية بييالحروف
لالتينية،ي شييأنه في ذلييك شييأن طييه حسييين ومن بعييدهم أنيس فريحيية، ومن قبلهم واقييع وموقييف
تركية الكمالية من الحرف العربي، وواقع وموقييف االسييتعمار الروسييي واإلنجليييزي والهولنييدي
واإلسباني والفرنسي مع الشعوب الييتي اسييتعمرتها الييتي كييانت تسييتعمل الحييرف العييربي لكتابيية

لغاتها.
فلم يكن دور مثل هؤالء الكتاب المييأجورين إال سييدانة مثييل هييذه المشيياريع االسييتكبارية،
وتبنيها ، والدعاية اإلعالميةي الرخيصة لها في الساحتين الثقافية والفكرية العربييية واإلسييالمية.ي
ولطالما صييرح سييالمة موسييى بآرائييه االسييتغرابيةي تلييك، ونييادى بصييوته عاليييا إلسييماعها عييبر
الصحف المسيحيةي والعلمانية الصادرة بمصر أو عن طريق دار الطباعة التي كانت تحمل اسييمه

]سالمة موسى للنشر والتوزيع[.ي
)ففي كتابه )الدنيا بعد ثالثين سنة(ي 

1
 سييتكون لنييا إطالالت عميقيية على فكييره، وقييراءات(

وتحليالت منهجيهي لتوجهاته ومنطلقاته وقيمه وتطلعاته وغاياته، حيث بدا لنا خالله معاديييا لكييل
ما هو عربي أصيل، ولكل ما هو إسالمي، لغة كان؟ أم فكرا؟ أم تشريعا ؟.. أم تربية؟..ي

-1887لو أردت أن أقدم الكاتب سالمة موسى بعد أزيييد من خمسييين عامييا على وفاتييه )
( لقراء العربيةي المحدثين الذين لم يعاصروا جيل الرواد لوجدت نفسي ملزما بتقديمه لهم1958

من خالل أحد مقاالته، الذي اختزل فيه روحه التجديدية المتململة، وأودع فيه جوهر فكره الثائر
على رواسب ومخلفات الماضي العربي اإلسالمي، وطعمييه بتطلعييه الحييداثي، وطبعييه بتصييوراتهي
المادية، ودعا فيه بقوة للتوجه المستقبلي كخيار أحادي للنهضة والتطييور، لقدمتييه للقييراء عييبر

)مقاله الشهير ]ما هي النهضة ؟[ 
2

)  .
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م عن الدار نفسها. وقد ضم تسعة1966سالمة موسى للنشر والتوزيع بالقاهرة، وُأعيد طبعه مرة ثانية سنة 
عشر مقاال للمؤلف نفسه، في مائة وخمس صفحات، وهي مجموعة مقاالت منشييورة في الصييحف والمجالت

المصرية: 
 - مسييتقبل الزراعيية4 - التكهن عن مستقبل الزراعة. 3 - سيطرة العلم القادمة. 2 - كتب التكهنات. 1
-9 - مالبسيينا القادميية. 8 - الميينزل القييادم. 7 - مسييتقبل الصييحة. 6 - في التكهن الزراعي أيضييا. 5أيضا.   

- مسييتقبل13- التثقيييف القييادم. 12- أدبنييا ولغتنييا وهجاؤنييا. 11- المييدارس الجديييدة. 10الفييراغ القييادم. 
- تطييور الحكوميية.17- اليوجينية وصييحة السيياللة. 16- الزواج واألسرة. 15- اللغة العالمية. 14الصحافة. 

( 1- عصبة األمم والحرب. )19- السجون والجرائم. 18
ومن خالل قراءتنا الكاملة لكل مقاالت الكتاب أمكننا - بوضوح ودقة - تحديد المالمح العاميية والسييمات
الخاصة لفكر وتصور وموقف وتطلييع وخييط وهييدف ومنهج سييالمة موسييى، الييذي ينطلييق أساسييا من معيياداة
الشرق اإلسالمي ولروحه ولدينه ولتاريخه، وينقم على تراثه وماضيه بكل أشكاله وصيغه النظرية والسلوكية

 واالجتماعية في مختلف المجاالت.
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فقد بدا -لنا- األديب الكاتب سالمة موسييى من خالل مقالييه السيالف اليذكر مفكييرا حييداثيا،
منبتا من الماضي، متبرئا من رواسييبه، متملصييا حييتى من فييترات عييزه ومجييده، داعيييا جمهييور
القراء للثورة عليه، ناقما على كل المتمسكين بأمراسه، باسطا فكييره للقييراء عييبر مجموعيية من
األمثليية الوثنييية البراقيية، متجيياوزا الحقبيية اإلسيييالمية المضيييئة، مسييتلهما العييبر من المرحليية

الفرعونية السحيقة.
وقد بدأ مقاله بالحديث عن النهضة ومعانيها وواقعيتها في مصيير، وهي -حسييب زعمييه-
مرادفة للييثراء والقييوة والثقافيية والصييحة والشييباب، إذ قييال: )) نحن في نهضيية فيجب أن نفهم
معاني النهضة، ويجب أيضا أال نقف منها موقف المتفييرجين، إذ علينييا أن نعمييل فيهييا ونعاونهييا
ونعيش اتجاهاتها نحو المستقبل. النهضة ثييراء وقييوة وثقافيية وصييحة وشييباب، ولكن قييد يكييون
الثراء مؤلفا من نقود زائفة، كما تكون القيوة والثقافة والصحة والشباب خداعا وليس حقيقة.((

(
1

) .
ليقدم لجمهور قرائه مثاال تراثيا -لكونه من دعاة إحياء الوثنيات- من التياريخ الفرعييوني
السحيق كإطار مرجعي، يضمن له التأسيس التيياريخي، والتأصيييل الفلسييفي ألفكيياره المسييتقبلية
في نقد وجلد ومحاكمة الماضي، حيث كتب بأسلوبه السييهل: )) كييان -ابسيياماتيك- فرعونييا على

 قبيييل الميالد، وهيييو مؤسيييس األسيييرة السادسييية712 و 666مصييير، تيييولى الحكم فيميييا بين 
والعشرين، وكلمة مؤسس تعني أنييه كييافح أعييداء، ونصييب أهييدافا، ودرس وحقييق، ولكنييه كييان
رجال خالص النية في خدمة وطنه، أكثر مما كان ذكيا بصيراي بمستقبل بالده، وكان أعداء مصيير
يحيطون بها، فمن الغرب غارات، ومن الجنوب غييارات، وفي الشييرق هييزائم، والمسييتقبلي مظلم
واألمة مفككة، ووالء الشعب موزع بين الكهنة والعرش، والدسائس ال تنقطع. وفكيير الرجييل في
نية خالصة وعزم حديد فيمييا أصيياب مصيير، وذكيير تلييك القييرون األولى حين كييان خوفييو يقييول:
شيدوا لي هرما، فما هي إال سنوات حتى يراه ينطح السماء، وكان ابساماتيك يرى األهييرام كمييا
نراها نحن اآلن، وكان يقرأ التاريخ فيرثي لبالده وضعفها. وفكر، ثم فكر، وانتهى أخيييرا إلى أن
مصر لن يعييود إليهييا مجييدها الغييابر إال إذا رجعت إلى تقاليييد هييؤالء األسييالف، فييأحيت الشييعائر
القديمة، ودرست نصوص الديانة القديمة، ونهضتي بالفنون على أساليبها القديمة، بييل زاد على
ذلك بأن عاد إلى سقارة حيث األهرام، أي حيث قبور الفراعنة من الدولة القديمة،ي فقال بوجييوب
العودة إلى دفن الفراعنة فيها. وحسب ابساماتيك أن هذه نهضة،ي مع أنه كيان يفصييل بينييهي وبين
خوفو من السنين مثلما يفصل بيننا نحن وبين ابساماتيك نفسه، عييودوا إلى القييدماء ، كييان هييذا

)شعاره وكان شعار اإلفالس .. (( 
2

) .
وسرعان ما يحس القارىء أن سالمة موسى سيدخله في جيب من جيييوب التيياريخ حيث
العزة والسؤدد، وأنه سيشعر معه بالعزة والكراميية حييتى يخيب ظنييه ويريييه من حقييائق التيياريخ
أسوأها، ويدفعه للتطلع إلى منجزات العرب والمسييلمين الفكرييية والثقافييية والحضييارية من بياب

التجهم واالنتقاص.
يلوم بقوة ركود أوربا وسباتها في عصييور الضييعف والظالم، ويتبييادر إلى ذهن القييارىء
أنييه سيييثنيي على العييرب والمسييلمين، ولكن سييرعان مييا يظهييرهم لييه أنهم مجييرد نقليية سيييئين،
ومترجمين فاشلين للفلسفة اليونانييية، وليسييوا، إال قييدماء، يقلييدون قييدماء، وهي الحقيقيية الييتي
اكتشفها األوربيون عندما تتلمذوا على أيديهم في األندلس وصيقيلية وفي الشييرق العييربي أثنيياء

.4 و 3 سالمة موسى، ماهي النهضة، ص )(1
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الحروب الصليبية، حيث يقول: ))..ي ومضى الناهضون يجترئون ويفكييرون  ولكن رويييدا رويييدا
اتضح لهم أنهم قييد خرجييوا وتخلصييوا من قييدماء الكنيسيية إلى قييدماء اإلغريييق. قيدماء بييدال من

 )قدماء. وأن العرب ال يختلفون عن القدماء ألنهم اعتمدوا عليهم، أي على القدماء..((ي
1

)    .
ويختم األديب سالمة موسى مقاله بنفس مييا بييدأه، ليؤكييد في ذهن القييراء فكييرة النهضيية
الحداثية المبتوتة من كل الجذور، وليغييرس في مخيييالهم صييورة معينيية للنهضيية تتمثييل -حسييب
زعمه- في التملص من الماضي، والعبث به، والتنكر لألصول والثوابت، وصناعة تقاليييد جديييدة
تعادي بقوة روح التقاليد الماضية، حيث كتب فقال: )).. لقد انطلقت في أيامنا حيويةي جديييدة في
بالدنييا، تجييدد القيم واألوزان في معيياني الحييياة واالجتميياع والييرقي، ولكننييا النييزال في اختالط

وارتباك وتردد، ال نعرف هل نأخذ بالقيم القديمة أم بالقيم الجديدة؟((. 
وليطرح بقييوة مجموعيية من التسيياؤالت عن النهضيية، ومعاييرهييا إذ يقييول: ))..ي مييا هي
النهضة؟ هل هي القيم القديمة؟ إن أسوأ ما أخشاه أن نتصييري على المسييتعمرين ونطييردهم، وأن
ننتصري على المستغلين ونخضعهم، ثم نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ونعييود إلى
دعوة  ))عودوا إلى القدماء((. هل نعيييد مأسيياة ابسيياماتيك؟ هييل يعييني الييرقي والتقييدم أن نييدفن

)موتانا في سقارة؟((
2

) .
بدا لنا سالمة موسى من خالل قراءتنا لييه حييداثيا إلى أقصييى حييدود الحداثيية، مييوغال في
العصرنة إلى أبعد حدودها، يحاول الخييروج من إطيياره الزميياني، والتنصييلي من حيثيييات واقعييه ،
والتبرم من إطاره المكاني، والتبرؤي من ظروفه المحيطة به، والكفيير بالشييرق العييربي اإلسييالمي

الذي يعيش في وسطه.
ومن هيامه بالحداثة والعصرنةي تطلع للعيش -عبر كتاباتييه وأدبييه- متقييدما واقعييه بثالثين
سنة، مما حدا به توقه للعصرنة، أن يعنون كتابه بعنييوان موغييل في االسييتقبال، تطلييع بتنبؤاتييهي
فيه لمستقبل لم يعشه، ومات قبله بعشر سنين، ال تجد فيه رضاه وقناعته على الشييرق العييربي،
بل تلحظ فيه من غير كثير عناء التنصل منه زمانيييا ومكانيييا وكيانيييا وواقعيييا، والييدعوة القوييية
والملحيية لاللتحيياق بييالغرب المتقييدم والييدخول معييه في أوربييا والخييروج من آسيييا، وتنسييم روح

االستغراب حتى النهاية.ي وأهم القضايا التي تناولها في كتابه هي:
أ - الثورة على القديم:

صب سالمة موسى جام غضبه على الحضارة العربية اإلسالمية في عصورها المتقدميية،
ونقم منها ومن أصحابها، وكان يعييد التطلييع إلى الماضييي -ولييو على سييبيلي االسييتلهام والتييذكر-
نوعييا من الهمجييية والتخلييف، حاثييا قييراءه إلى فكييرة التعجيييل في انتظييار المسييتقبل، والتشييوق
الالهف لحرق المراحل اآلنية والواقعية للدخول في الغد المجهول، المفعم -حسييب رأيييه- بييالخير
والتقدم والسعادة، غير آبه البتة بسنن التغيير والتحول، وبنييواميس التطييور والييرقي، وبقييوانين
النمييو الطبيعيية المخبييوأة في كنييه الموجييودات وجبلتهييا، إذ يقييول: )).. وهييو أن يكتب تيياريخ
المسييتقبل في حييدود الظن الييذي يقييرب من الييترجيح.ي وقييد أكثرنييا من قييراءة التيياريخ للعصييور
الماضية، فلماذا النقرأ التاريخ للعصر القادم، وخاصة القريب منه، ونعرف ما يحدث لنا وللعييالم

)بعد نصف قرن مثال؟((
3

) .
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والمتبادر إلى ذهن القارىء أن سالمة موسى يدعوه -وهو يقرأ حقائيق وأحداث التيياريخ
العربي اإلسالمي- إلى آفيياق التطلييع المسييتقبلي، وهييو أميير مرغييوب فيييه حضيياريا، إذا اسييتوفى
شروط قراءاته الحضارية له، ولكنه ال يدعوه لقراءتييه وفييق مسيياره الحقيقي، بييل يحثييه بطييرق
اإليحاء والتأثير األدبي واللغوي والفكري.. للتنصل التام منييه،ي أو أن يشييكل لييه خلفييية تأسيسيييةي
لصييناعته المسييتقبلية، وهييذا هييو الطييرح المرفييوض في فكيير سييالمة موسييى وأمثالييه من رواد

التغريب والعلمنة في العالمين العربي واإلسالمي. 
ب - التطلع الحداثي المبتوت اآلصال:

جعل سالمة موسى الغرب المسيحي - هييذا أميير طبعي مييع كييل المسيييحيين العييرب الييذين
شكلوا موطىء األقدام للغرب المسيحي في بالد العرب والمسلمين- قبلته فكييرا وروحييا وتصييورا
وسلوكا وتجربة..،ي إذ سرعان ما تشيع نظرية في الغييرب المسيييحي، أو يعلييو مبييدأ وينتشيير،ي أو
يروج لمشروع تربييوي أو تعليمي أو تكويييني أو إعالمي أو اجتميياعي.. إال ويبييادر مسييرعا إلى
تبنيهي والدعوة له، والترويجي له بشتى الطرق والوسائل واألساليب األدبية والفكرية واإلعالمييية،
غير آبه بشروط الصحة والمناعة والسالمة.. لهذا المشروع الغربي، الذي نشأ في ظييل ظييروف
ومعطيات ومسلمات...ي مغايرة للمجتمع الشرقي الذي يتميينىي أن يتبنيياه ويطبقييه، معتييبرا -بشييكل
مسبق وابتدائي-ي أن أي مشروع يطرح ويقدم في الغرب محكييوم عليييه بييداءة بالصييحة والنجيياح
والفاعلية، بقطع النظر عن ظروفييه ومالبسيياته ودواعيييه..،ي منطلقييا من مبدئييه األساسييي بتأليييه
أوربا والغرب المسيحي، هذا المبدأ الذي صرح به في كتابه )اليوم والغد( قائال: )).. فييإني كلمييا
ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي لييه وشييعوري بأنييه غييريب عييني، وكلمييا زادت معرفييتي
بأوربا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري بأنها مني، وأنا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل

 )له طوال حياتي سرا وجهرا، فأنا كافر بالشرق، مؤمن بالغرب..((
1

)  .
فقد عرفت بلجيكا تطبيق مشروع تربوي في مدارسها وضع أسسه علميياء التربييية وعلم
النفس الغربيي، وسرعان ما تلهف سييالمة موسييى لنقلييه والتبشيييري والتعريييف بييه في مصيير، إذ
عرضييه في مقالييه )المييدارس الجديييدة( مختصييرا إييياه في مجموعيية من المبييادىء والمكونييات
األساسية بهدف تزيينه لجمهور القراء، حشد فيه مبادئييه وقيمييهي  الفلسييفية والتربويييةي المادييية،
وبشر بداءة بنتائجه الرائعة -لو طبق في مصر والعالم العربي- وبتأثيراتهي اإليجابيييةي المسييتقبلية

على تطور ونمو األجيال المتوثبةي حضاريا في مصر والعالم العربي.ي
ويقوم هذا المشروع التربوي الحداثي على المبادىء التالية:

َأ - ضرب النظام األسري عموما، وتقويض دعائم الخلييية االجتماعييية األولى كميا بلورهييا اليدين
اإلسالمي في تعاليمه الخاتمة، حيث كتب: )).. المدارس الجديدة يجب أن تكون مييدارس داخلييية
لكي تستغل الوسييط كلييه فال تييترك بعضييه يييذهب جزافييا، وهي ال تفعييل ذلييك اعتقييادا بييأن النظييام
الداخلي للمدارس خير األنظمة، إذ هي تعترف بأن وسط األسرة الحسنة هو خير وسط للتربييية،

)ولكنها ترى في الوقت الحاضر أن األسرة الحسنة ليست متوفرة..((ي 
2

، فهييو بظنييه أن األسييرة(
الشرقية فاسدة، وغير موجودة أصال، ولذا يجب استبدالها بأسرته المدرسية الجديدة التي يييدعو

لها.  
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       ولضييرب هييذا الصييرح الفطييري األسييري يقييترحي أسييرة بديليية يراهييا مثالييية عييبر تمريييره
للنموذج المدرسي المطبق في بلجيكا، إذ يقترحي علينا شكل األسييرة الجديييدة البديليية، الييتي: ))..
يجب أن يعيش تالميذها جماعات ال تزيد على عشرة أو اثنا عشيير تلميييذا في بيت أحييد المعلمين
وزوجته. بحيث يعاشر التلميذ الزوجين، فيجييد الوسييط البيييتي أي وسييط األسييرة، وهييو وسييط ال

)يعرف في المدارس الداخلية اآلن ألنها تجمع التالميذ فيما يشبه الثكنة العسكرية..(( 
1

).
َب - تهديم القيم والتعاليم الدينية: 

هذه األسرة المدرسية الجديدة توفر للتلميذ والتلميذة مناخ االختالط بين الجنسين، تييزول
معه قيم الدين والفطرة الراسخة في اإلنسان المسلم، فهي أسرة تعتمد على التآلف بين الجنسين
منييذ المراحييل التعليمييية األولى، لييتزول معهييا -بزعمييه- الكثييير من األمييراض والعقييد النفسييية،
ولتحقق الكثييير من المكاسييب التربويييةي في األجيييال القادميية، هييذه المدرسيية الييتي من مقوماتهييا
األساسية:ي )).. االعتميياد على التربيييةي المشييتركة، أي يقعييد التالميييذ مييع التلميييذات في الييدرس،
ويشييتركون في جميييع األعمييال المدرسييية، إذ وجييد أن لهييذا االشييتراك أثييرا حسيينا في األخالق

)والنشاط الذهني.(( 
2

).
وبهذا االختالط المشين يسعى سالمة موسى لدفع األجيال الشرقية لالختالط بين الجنسين
دونما حواجز الفطرة التي فطر اهلل الناس عليهييا، بهييدف تهييديم القيم الدينييية القابعيية في قلييوب

الشرقيين.
َج - تهديم القيم والتعاليم الدينية:ي 

يدعو سالمة موسى صراحة المجتمع العربي المسلم إلى تربيةي أبنائه على قواعييد النظييام
االشتراكي الفوضوي المشاعي، بحيث يختلطون مع بعضهم في النزهات والرحالت، في مختلف
أيام األسبوع، وينقطعون في جوالت االختالط هذه الليييالي واأليييام اآلثميية، تحت أدبيييات التربيييةي
والتكوين والتحرر والسييالمة من العقييد، وذلييك ضييمانا لييتربيتهمي الجديييدة الفاضييلة، إذ يييرى أن:
)) خروج التالميذ جماعات على األقدام أو على البسكليتات، ومعهم خيامهم، يجب أن يعد ضييمن

 )التربيةي الحديثة، وعلى التالميذ أن يقوموا بأنفسهم بتهيئة طعامهم وحاجاتهم.((
3

) .
َد - تحطيم صرح األخالق:

اسييتلهم سييالمة موسييى نظامييا أخالقيييا تييتربى عليييه األجيييال العربيييةي من صييميم فلسييفته
المادية، غير آبه بسنن التربيييةي اإلسييالمية وقواعييدها الربانييية، وبطبيعييةي العالقيية الترابطييية بين
األجيييال السييالفة والالحقيية ببعضييها، إذ راح يقييدم تصييوراتهي هييو من خالل التجربييةي التربوييية
البلجيكية، وراح يقترح منظومة أخالقية جديدة، التي يييرى فيهييا أن: ))..ي تعليم األخالق يجب أال
يكون بقوة السلطة التي للمعلم، بل يجب أن يصدر من التلميذ، ويمرن التلميذ على أعمال تطالبه
باألخالق. كأن تصبحي المدرسة حكومة جمهورييية على رأسييها النيياظر، ولهييا جمعييية مؤلفيية من
التالميييذ والمعلمين، بييل أحيانييا يشييترك معهم خييدم المدرسيية، وهييؤالء جميعييا يسيينون القييوانين

)لتنظيم األعمال في المدرسة، وهذه الطريقة من أفعل الطرق لتعليم األخالق.(( 
4

).
ولكن القراءة النقدية الداخلية للنص تنبئنا أن سييالمة موسييى قييد حشيير الكثييير من آرائييه
وتصييوراتهي وأفكيياره اإلباحييية في صييميم التجربيية التربويييةي البلجيكييية، وأراد تمريرهييا من خالل
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عرضه لمشروعها التربوي، وعلى الرغم من تبشيرهي وتنبئه بالمستقبلي الزاهر لهييذه المدرسيية،
إال أنها لم تؤت ثمارها في العالم الغربي نفسه إلى اليوم.

وهي نفس األفكييار واآلراء االسييتغرابية الييتي سييبق لييه أن طرحهييا في كتاباتييه السييابقة،
حيث كتب مدافعا ومنبها عن القيم التربويةي والتعليميةي والثقافية العصييرية: ))..ي أريييد من التعليم

)أن يكون تعليما أوربيا ال سلطان للدين عليه، وال دخول له فيه..((ي 
1

. وهكذا سييائر مقاالتييه في(
كتابه الدنيا بعد ثالثين عاما.

ج - الدعوة إلى التحلل من القيم اإلسالمية:
ال يترك سالمة موسى أي فرصة تواتيه للنيل من الدين اإلسالمي إال ويستغلها، والمطلييع
على الكثير من مقاالته يجده قد بث فيها الكثير من سمومه للنيل من هذا الدين، ففي مقييال كتبييه
عن مسييتقبل الزراعيية في مصيير اسييتغل فرصيية الحييديث عن الزراعيية والصييناعة الزراعييية
التحويلييية في مصيير ليتهكم من الييدين اإلسييالمي، بأسييلوبه الميياكر البييالغ في التييأثير، فقييال في
معرض حديثه عن زراعيية الكييروم وصييناعة النبيييذ: )).. وبعيييد جييدا أن نظن أن صييناعة النبيييذ
ستنتشيير في الريييف كمييا هي منتشييرةي في أوربييا، حيث يصيينع كييل فالح نبيييذه بمنزلييهي ، وذلييك

)لمخالفة هذه الصناعة لإلسالم..(( 
2

)  .
وقد سبق له أن صرح بازدرائه للدين اإلسالمي في العديد من كتاباتييه السييابقة ، إذ عييبر
عن تجربته معييه فقييال: ))..ي كلمييا ازددت خييبرة وتجربييةي وثقافيية توضييحت أمييامي أغراضييي في
األدب كما أزاوله، فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوربا.. لميياذا

)إذن ال نصطنع جميعنا الثقافة والحضارة األوربية،ي ونخلع ما تقمصناه من ثياب آسيا..((ي 
3

) .
وهي الثقافة التي يجب أن نعرفها فقط لنحذرها ونتجنبها، )).. فالثقافة الشييرقية يجب أن
نعرفها لكي نتجنبها لما نرى من آثارها في الشرق: آثار العبودية واليذل والتوكييل على اآللهيية((

(
4

). 
ويذهب بعيدا في دعواه إلى محاولة علمنة الشرق اإلسييالمي، إذ العلمانييية حسييب زعمييه
منقذة الشرق من فوضاه التشريعية، ومخلصته من هيمنة اآللهيية عليييه: )).. فمن أهم النزعييات
النزعة العلمانية،ي بإطالق المدارس والحكومات من القيييود الييديني، ألن العلمانييية نزعيية أوربييية

)تشمل جميع األمم المتمدنةي تقريبا..(( 
5

) .
د -ازدراء القيم الثقافية اإلسالمية:

أطلق سالمة موسى العنان لقلمه كي يعبث بالشريعة اإلسييالمية، ونصييب نفسييه مقييام اهلل
تعالى يشرع للناس، ويلتوي على شييريعة اهلل يعاكسييها، فنييادى بمنييعي الطالق وتحريمييه، وبمنييعي
تعدد الزوجات وإباحة الحرية الجنسية، حيث كتب عن نظام أسييرته وتشييريعه العلميياني الجديييد:

))).. بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوجي أكثر من امرأة، ويمنعي الطالق إال بحكم محكمة..((ي 
6

).
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وأثنيياء كتابتييه عن المالبس ودور القيم الثقافييية في تحديييد األزييياء واألنميياط واألشييكال
االجتماعية، كتب عن هذه القضيةي االجتماعية الحساسة بكثيري من البرودة واالسييتهزاء، محتكمييا
لمذهبه المادي في رسم المعييايير والقيم الييتي تحكم األزييياء والمالبس في المجتمييع، ففي مقالييه
)مالبسنا القادمة( كتب عن حركة العري التي تسود العالم الغربي متمنيييا أن تنتقييل تلييك الموجيية
التحررية للمجتمعات الشرقية المنغلقة، غير آبه بالقيم الثقافية اإلسالميةي المحددة لنوعية وشكل
اللباس في المجتمع اإلسالمي، عييادا موجيية العييري والتحلييل القيمي أحييد سييمات العييالم األوربي
المتمدن في: ))حركة العري الييتي تطفييو من وقت آلخيير هي قميية الموجيية الييتي تسييير في أنحيياء
العالم المتمدن، فإن هذا العالم يعيس النظرية عن المالبس، ويطلب التخفف منها، وهذا التخفييف

 )يقوم على اعتبارات صحية وحيائية يبالغ فيها بعضهم فيصل بها إلى حد العري..((
1

) .
ثم يبادر بالالئمة على القيم الثقافييية اإلسييالمية الييتي كييانت تعييد اإلكثييار من الثييياب ميييزة
للييثراء والتمييدن، من خالل تقديمييه لمثلين تراثيييين أحييدهما عن أزييياء مرحليية مييا قبييل الميالد،
وثانيهما عن الشاعر أبي الطيب المتنبي،ي  )).. فقد كان الوقار والغنى يطلبان من رجييال الطبقيية
العالية ونسائها االستكثار من المالبس، كما يتضح من الرسوم القديميية الييتي تييرى في المتحييف
اآلن. والقصة المرويةي عن أبي الطيب المتنبي حين زار بغداد فكان يبدو لزائريييه وهييو في نحييو
عشرة أثواب متراكمة،ي تدلنا على أن الوقار كان يحسب بثقل اللباس. بل هنيياك رجييال الييدين من

)كان يعزو الطيش إلى أولئك الذين يستغنون عن العمامة..((ي 
2

) .
ثم يتابع مناقشة قضية العييري من بوابييتيي االستحسييان واالسييتقباح العقليتييان الماديتييان،
غير المستأنستين بقيم وهدى الوحي، فهي بالنسبةي إليه ظاهرة مستقبحة غريزيييا، وليس عقليييا
أو خلقيا أو روحيا، فاستقباح ظاهرة العييري ليس لييه عالقيية عنييده بالحشييمة والحييياء واألخالق
والدين، وأن االستكثار من الثياب أو االنتقاص منهي ليس له عالقيية بالوقييار والمهابيية والمكانيية،
بمقدار ما له عالقة وطيدة بالغريزة الجنسية من جهيية، وبييالمواطن القبيحيية في جسييد اإلنسييان،
الواجب سترها ضمانا لفوران العواطف الجنسيةي في بيينيي البشيير، مصييرحا بآرائييه الوقحيية تلييك:
)).. ولكننا في عصرنا الحاضيير قييد قلبنييا النظرييية، ألننييا نطلب التخفييف من المالبس حييتى حين
نستقبحي الدعوة إلى العري. وعندي أنه إذا كانت هذه الدعوة صائرة إلى الخيبيية، فليس ذلييك ألن
العري ينافي الوقار أو الحياء، بييل ألنييه قييبيح. ونحن ال نطيييق أن نييرى أجسييام النيياس بال زينيية
تخفف من قبحهم، والمالبس هي الزينةي الييتي تسييتري كثيييرا من القبح والدماميية والنقص والخلييل

 )في أعضاء الجسم.((
3

) .
ثم يفلسييف -بحسييب زعمييه- انهييزام حركيية العييري أمييام مييد السييتر والحشييمة إلى سييبب
غريزي فقط، ألن الحياء مفهوم اجتماعي مشترك قابل للتغييير والتحييول وفييق العقييد االجتميياعي
بين أفييراد المجتمييع، كمييا أن لييه عالقيية وطيييدة بعييالم العواطييف الجنسييية، وهي وحييدها الكفيليية
بتحديد أنماطه وأزيائه فقط، وقد أكد رأيه الشاذ ذلك بقوله: )) ولن تنهزم حركة العري للحييياء،
ألن الحياء عادة يمكن أن تنقح أو تبدل. والحييياء مشييتق من الحيييا، وهييو لييذلك قييريب االتصييال

)بالعواطف الجنسيةي التي تحركها المالبس أكثر مما يحركها العري.(( 
4

) .
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ثم يطييالب أن تخييرج فلسييفة األزييياء واألنميياط من تحكم دائييرة الوقييار والقبح والحشييمة
واألخالق الدينيييةي فيهييا  إلى دائييرة العالقيية بييالفوران الجنسييي للغريييزة في اإلنسييان: )).. فليس
هنيياك شييك في أن المالبس تتصييل بييالعواطف الجنسييية اتصيياال وثيقييا، كمييا يتضييح من األزييياء
النسويةي التي تبرزي بعض األعضاء وتخفي بعضها، وتجعل التأكيد في ناحية دون سييائر النييواحي
من الجسييم، فييإذا كييان وزن المالبس سيييق ، فلن يكييون ذلييك ألن النيياس سيقصييدون إلى زيييادة

 )اإلغراء الجنسي منها بل إلى نقصه..ي وإذن ال بد أن تبقى للمالبس قيمتها الجنسية.((ي
1

) .
ويصيييل في النهايييية إلى أن ظييياهرة نقصيييان الثيييياب سيييوف لن تتحكم فييييه ال القيم، وال
العواطف الجنسية، بييل التطييور االقتصييادي والصييناعي والصييحي الييذي سيييكون عليييه المجتمييع
والفييرد الحييداثي العصييري في القييرن الواحييد والعشييرين: )) ولكن إذا كييان سيييحدث شيييء من
التطييور للمالبس فييذلك سيييعود في أكييثره إلى اعتبييارات صييحية وصييناعية وليس إلى اعتبييارات

)حيائيةي أو جنسية.((ي 
2

) .
وهكذا يسخر سالمة موسى من القيم الثقافية اإلسالميةي في عالم المالبس واألزييياء الييتي
هي في صييميمها تعبييير حقيقي وصييادق عن العقيييدة اإلسييالمية  الكامنيية في مشيياعر ووجييدان

وسلوكات أفراد المجتمع المسلم. 
هي - الدعوة الالتينية: 

لم يكتف سالمة موسى -وهو الكاتب الذي يسييتخدم اللغيية العربييية-ي بالييدعوة صييراحة إلى
االستغراب في كل شيء، بل دعا إلى أخطر قضية عرفتها األمم اإلسالمية غييير العربيييةي الواقعيية
تحت سيطرة االستعمار، من تغيير أبجديتها الكتابية العربية إلى األبجدية الالتينية، كما هو شييأن
لغات الشعوب اإلسالمية التالية: )الهند، وتركيا، وشعوب الماليو، وسومطرة، وأواسط آسيا..(،ي
بل عد سالمة اللغة العربية ووقوفها قوية في القرن التاسع عشر والعشرين ضييربا من ضييروب
التقليييد والتخلييف، وأن التقييدم والحداثيية -في نظييره- يكمن في تييرك األبجدييية والنحييو العييربي

واستعمال األبجدية الالتينية، وإلغاء قواعد النحو والصرف العربي بتاتا.
وراح يعرض لهذه القضية محلال إياها وفييق تخيالتييه الخاصيية وظنونييهي الييتي كييان يعييدها
تالمذته وأساتذته ضربا من الموضوعيةي والمنهجيييةي والحداثيية والمسييتقبلية، فقييد كتب عن هييذه
القضية العلمية بظنه الذي كان يعده حداثة علمية معتييبرا االستسييالم لألبجدييية الالتينيييةي أمييرا ال
مفر منه: )).. ولكني أظن أننا سوف نصطدم بعقبيية الهجيياء العييربي، وأننييا سنضييطر إلى اتخيياذ
الخط الالتيني راضين أو كارهين، وربما تكون العراق السباقة إلى اتخاذ هذا الخط، فهي تتحمييل
ضغط تركيا من الشمال وإيران من الجنوب، وكلتاهما قد انتهت إلى التفرنج بال قيد وال شرط.((

(
3

).
وقد خاب في تنبؤاتهي تلك حيث كشف العقد األخير من القرن العشرين عكس ما توقعييه أو
دعا إليه بلغة اإلرجاف والمرجفين، وقد كتب في هذه المسألة: )).. ونحن واهمون إذا كنا نعتقد
أن إيران ال تنوي اتخاذ الخط الالتيني، ألن القوة الجديدة الييتي تشييعر بهييا، ومجاورتهييا لروسيييا
وتركيا، ستدفعانها إلى التفرنج بأقصى حدوده ، وال يطيق العراقيييون هييذا الضييغط وهم سييكوت،

)وأرجح الظن أنهم سيسبقون أقطار العالم العربي جميعها إلى اتخاذ الخط الالتيني ..(( 
4

).
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ويندفع بعدها لتقديم مبررات قبول العالم العربي للتخلي عن أبجديته العربية واتخاذ الخط
الالتيني بمييبررات التقييدم والعصييرنة والمدنييية والحضييارة، حيث جيياء في معييرض تناولييه لهييذه
المسألة قولييه: )).. ولكن مييا الييذي يييدعو العييالم العييربي إلى اتخيياذ الخييط الالتيييني؟ هييو عمييوم
الحضارة العصرية، فإن هذه الحضارة التي ولدت في أوربييا -بييل في انجلييترا- هي حضييارة العلم
والصناعة، وهي تنمو اآلن في أنحاء العالم، وكل أمة تريد أن تتحضري يجب أن تتخذ من الثقافيية
العلمييية أداة لرقيهييا االجتميياعي، وهييذه الثقافيية غييير ممكنيية في لغتنييا كمييا تكتب اآلن بالهجيياء

)العربي..((ي 
1

) .
ويضيييف مييبررا آخيير يهيياجم من خاللييه اللغيية العربييية ويضييعها في موضييع العيياجز عن
استيعاب قيم ومفاهيم ومسميات ومصطلحات المدنية المعاصييرة..، إذ يقييول: )).. وهييذه الثقافيية
غير ممكنةي في لغتنا كما تكتب اآلن بالهجاء العربي، فإننييا نسييتطيعي أن نعييرب لفظيية فنييوغراف،
ولكن جهلنا بتشريح الكلمة يضيع علينا معناها. مع أننا حين نقرأها بالهجاء الالتيني تتضييحي لنييا
أجزاؤها فنفهم مدلولها، وهكذا الشأن في جميع األلفاظ العلمية، التي ال يكفي أن تعييرب كمييا هي

)في األصل، بل يجب أن تقرأ بحروفها..(( 
2

)  .
ويندفع بعدها لتقديم مبرر الحاجز النفسي الذي يعترض طريق الشييرقيين للتفييرنج وخلييع
تراثهم وماضيهم وتاريخهم العييربي اإلسييالمي، الييذي سييرعان مييا يييزول ألنييه حتمي ومفييروض
عليهم، وبمجرد الدخول إلى عييالم التفييرنج تحصييل المعجييزة ويتقييدم الشييرق المتخلييف بسييرعة،
ألن: ))..ي نزعة التفرنج التي سوف نسيري إليها بقوة، ستجعلنا نتخذ القبعة وال نعارض في اتخاذ
هذا الخط، وجمودنا الحاضر عندما ال تطلبه وتدعو إليه جهات رجعية مختلفة تنتفع به، إنما هو
ثمرة الخوف والتردد، وهما بالطبع زائالن قريبا، وبزوالهمييا لن نخشييى مجابهيية المسييتقبلي كمييا

)جابهته إيران وتركيا.(( 
3

. وهكذا سائر كتاباته..ي(
والمتتبعي لمقاالت كتابه ]الدنيا بعد ثالثين عاما[ ال يجد فيه إال النقمة على الشرق والتبرم

 منه، والسخط على ثقافته وحضارته. والشوق للغرب، والدعوة له، والتبرم بحضارته.ي

 - عبد اهلل العروي وتفسير الحتمية التاريخية: 2
م( فقد اختار )المنهجي التاريخاني(، الذي يدرس2019-حي 1933أما )عبد اهلل العروي 

المشكالت بوصفها مشكالت وقعت في زمان ومكان معينين كي يييدرس إشييكال التييأخر التيياريخي
المطروح على الفكر العربي المعاصر، وبغية تجاوز تعثراته السابقة، وهو يطرح سؤال النهضة
في القرن العشرين انطالقييا من تكييوين عصييري، لييه عالقيية بالثقافيية المعاصييرة متجيياوزا الفكيير
التقليدي تجاوزا ال يضعه في أس اعتبارات النهضة، باعتبيياره خطيياب تخلييف وتييأخير، ومعييوق

لكل التطلعات النهضوية.
وقد دافع العروي دفاع المستميتي لترسيخ قيم الحداثة في المجتمعات العربية انطالقييا من
الفهم التاريخيياني لمشييكالت هييذه المجتمعييات، مسييتعمال الحتميييةي التاريخييية كمخييرج للنهضيية،
وطريقييا للقطيعيية من كييل مخلفييات الماضييي المسييتحكم في نفسييية الفييرد العييربي وفي ضييميره

الجمعي. 
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كما دافع العروي من خالل مؤلفاته وسائر نشاطاته الفكرية والعلميةي على ضرورة تلمس
طريييق النهضيية العربييية الحديثيية بالقطيعيية الفاصييلة، وبالحداثيية التاريخانييية العربييية المتضييمنة

)لعناصر االنطالق الحداثي: )التحرر، والتحلل، والتفكيك، والتشكيك( 
1

) .
يتسيياءل عبييد اهلل العييروي عن المفهييوم اإلسييالمي للحضييارة الييتي ال يمكن تحققهييا إاّل
باإللهام الرباني المعين والمقدس، مبعدا ونافيا بهييذا الفهم دور المسييلم ورسييالته الحضييارية في
أبعادها التاريخية والواقعية الزمانية والمكانيةي والكيانية واإلمكانية. معتبرا أسييس قيييام النهضيية
الحضييارية اإلسييالمية على مجهييودات األمم المفتوحيية، ومسييتبعدا أي دور للعييربي المسييلم في

صناعتها.
فقراءتييه للتيياريخ ولمسيييرة الحضييارة ينبييع أساسييا من منهج الحتمييية التاريخييية،ي الييتي
تكرس القطيعة مع الماضي، وتدعو إلى الحداثة والجديييد، المبتييوت اآلصييال مييع الماضييي، ومن
الرؤية اليسارية لصراع الطبقات، واستماتتها في المقاوميية والحفيياظ على الوجييود، وهييو الييذي
دفع الشعوب المفتوحة لالنخراط في الحضارة اإلسالمية، حييتى يسييتمروا وال يفنييوا، وهييذا غييير

صحيح، ولكن القراءة الماركسية لحركية التاريخ تقتضيي منهي هذا التجني والتفسير الخاطىء.
وعن موقه من الفكر والمفكر العربي والمسلم التقليييدي يقييول: )).. إن المفكيير التقليييدي
اإلسالمي ينطلق من مسلمة مؤداها الموافقة بين العقيدة والسلوك والتنظيم االجتماعي والمسار
التاريخي، أي أن المعاني التي تدل عليها كلمييات العقيييدة والييتي ال تتغييير افتراضييا، تحييل تلقائيييا
وكليا في سلوك األفراد اليومي، وفي التنظيمات، وفي نتاج األعمال الجماعية، داخل وخارج دار
اإلسالم، قد تتحقق هذه الموافقة في فترة من الفييترات الزمانييية ولكن بسييبب إلهييام ربيياني، كمييا
وقع أيام الرسالة المحمدية، غير أن هذا الشرط ال يذكره صراحة المفكر التقليييدي الييذي يتعامييل

)مع األوضاع، وكأن اإللهام مازال ساري المفعول..(( 
2

).
وعلى هذا النسييق التاريخيياني والحيداثي التفكيكي والتشييكيكي، المنيياقض للقيم المرجعييية
التراثية،ي وللماضوية الحضارية التراثية، ينسجي كل طروحاته الفكرييية، الييتي تابعييه فيهييا كييل من

-1950م، وهاشييم صييالح 2010-1943م، ونصر حامد أبييو زيييد 2010-1928محمد أركون 
م، والحييبيب2019-حي 1395م، وهشام جعيط 2017-1938م،  ومحمد شحرور 2019حي 

- حي1958م، وأمين الييييزاوي 2008-1936م، ومحمييييد الشييييرفي 2019الجنحيييياني حي 
م.. وسائر كتاب وأدباء الحداثة العربية،ي الوريثةي غير الشرعية للحداثة الغربية.ي  2019

 - محمد عابد الجابري والقراءة االنتقائية للتاريخ والتراث: 3
دون التوسع في نموذج الجابري نورد فقط مقطعا من كتابه )الخطاب العربي المعاصيير(،
حيث يعرض بتحليل نقدي مدى توغل المفكر والنمييوذج العييربي واإلسييالمي في الماضييي، حييتى
التميياهي في الماضييوية التراثييية، ومييدى اسييتغراق المثقييف العييربي في كييل تفاصيييل وجزئيييات
الماضي، دون إدارة طرف منهي لفتوحات العصرنة وتجلياتها الطاغية في مختلف شؤون الحييياة،
بحيث تييزداد أمامييه العقبييات والتحييديات المعيقيية للتطييور، فينشييغل بالماضييويةي والتميياهي فيهييا،
ويييذهل متجيياهال الحداثيية الغربييية بكييل معطياتهييا، ويسييتبدي بييه العجييز، بييالنظر للخلييف، والعجيير
المفضي للجمود عن مواكبة عطاءاتهييا، حيث يقييول: )).. إن النمييوذج العييربي اإلسييالمي يييزداد

 لمزيد من االطالع انظر: محمد وقيدي و احميدة النيفر، لماذا أخفقت النهضة العربية؟، دار الفكيير،)(1
 م. ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد.2004دمشق، الطبعة األولى، 

م(، ثقافتنا في ضوء التاريخ، دار بوسالمة للطباعة والنشيير،2019-حي 1933 عبد اهلل العروي ))(2
.184م، ص 1981تونس، الطبعة األولى، 
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توغال في الماضي، بشكل يجعل التفكير فيه يفقد أسبابه الموضييوعية، والنمييوذج األوربي الييذي
يتوغل في المستقبل بالشكل الذي يجعل األمل في اللحاق به يتضاءل أمام اضطراد التقدم العلمي

)والتكنولوجي الهائل..((ي 
1

).
 - حسن حنفي وغياب اإلنسان في التراث: 4

ونفس الطروحات التي يثيرها الجابري في مدى تباين التوغل عنييد اإلنسييان العييربي بين
الماضوية والواقعية والمستقبلية،ي وعند اإلنسان األوربي ، فكالهما موغل في اتجاهييه المعيياكس
لالتجاه اآلخر، ما جعل المفكر حسن حنفي يطرح تساؤالته عن غياب اإلنسان في تراثنا الفكييري
القديم، وعدم فاعليته، وعدم وضوح معالمييه النفسييية والروحييية والفكرييية والمنهجييية، فيقييول:
)).. إذا أراد اإلنسان منا أن يبحث عن ذاته في تراثنا القديم فإنه لن يجدها، وهنا تبييدو األزميية،
يشعر اإلنسان منا بذاته، ثم يفتش عنها في حضارته فال يجدها، فيظل غائبييا عن القييديم، ويظييل
القديم تائهييا عنييه.. إن أزميية اإلنسييان المعاصييرة الييتي نتلمسييها في غيياب اإلنسييان في وجيداننا

)المعاصر لغيابه في تراثنا القديم، الذي هو موغل في التيه..(( 
2

).
 - زكي نجيب محمود والمادية الوضعية:5

م( تحت مظليية البحث للتييبرم1993-1905ينطلق المفكر العلميياني )زكي نجيب محمييود 
بالماضي والصراع مع التراث، كما ينطلق من قراءة جريئةي وحداثية للمرجعية الدينية،ي ويفلسف
أحكامهييا ونصوصييها، ويعلييق ويعقب ويعلييل بمنهجييه الفكييري العلميياني على أحكييام الشييريعة
اإلسالمية، وال يكاد يفرق بين الثابت والمتغير في األطر المرجعية الدينية، واألمر بالنسبة لييه ال
يوجد فيه مقدس، بل كل كالم قابل للنقاش والنقد ، ولو كان كالم اهلل وأحكامه، ففي مقييال نشييره
في جريييدة األهييرام تحت سلسييلة )حييول تحييديث الثقافيية العربييية( بعنييوان )ثقافيية التغيييير( يييوم

م قال: ))كتبت ذات يوم مقالة جعلت عنوانها "ثقافيية السييكون وثقافيية الحركيية"21/10/1986
بينت فيها بعض الفوارق الهامة والخطيرة بين ثقافة وثقافيية، فهنيياك ثقافيية تحييرك صيياحبها إلى
عمييل، وأخييرى تميييل بصيياحبها نحييو ركييود بلي ، حييتى وإن بييدا في ظيياهر األميير كمييا لييو كانييا
متشييابهين.. وأظنييني قييد زعمت في تلييك المقاليية أن الييذي يسييودنا نحن، في هييذه المرحليية من
حياتنا، هو ضرب من ثقافة السكون، إذ نرى كثرة غالبة من صناع الحياة الثقافية في شعبنا، قد
اتجهوا -طريق مباشر أو غير مباشر-ي إلى عرض ما كان عند السلف، وشرحه، والتعليييق عليييه
بالتمجيد، وبالحث على االقتداء به، وهاهنا تكمن مغالطة قد تفلت من رؤية القائل والسامع معا،
فنحن إذا تركنا األمر عند هذا الحد فقد يسأل سائل متعجبا: وما العيب في ذلك؟ مييا العيب في أن
يعرض علينا العارضون ما قاله األسييالف في مواقييف حييياتهم لعلنييا نحن أن نهتييدي بييه؟ ووجييه
المغالطة هنا، هو أن مواقف الحييياة الجارييية كمييا يحياهييا النيياس بالفعييل ال تتكييرر، فكييل موقييف
حييياتي لفييرد معين من النيياس، أو مجموعيية معينييةي منهم، هييو فريييد نوعييه  إذا نحن أخييذناه
بتفصيالتهي كما وقع، أن التاريخ ال يعيد نفسه إذا ما كان المقصود به تفصيالت السييلوك البشييري
في مواجهيية األحييداث، وإنمييا هييو يعيييد نفسييه لييو كييان المقصييود هييو "مبييادىء" السييلوك أو
"قوانينييه" والفييرق بعيييد -بعييد الييثرى عن الثريييا- بين أن نطييالب النيياس بمحاكيياة أسييالفهم في
تفصيييالت مييواقفهم السييلوكية، وبين أن نييترك لهم حرييية التغيييير في تلييك التفصيييالت.. مييادام

م( ، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعيية، بيييروت، الطبعيية2010-1935 محمد عابد الجابري ))(1
.20م، ص 1980األولى، 
م(، دراسات إسالمية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة2019-حي 1935 حسن حنفي ))(2
.300 و 299م، ص 1979األولى، 
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"المبدأ" مصييونا، فيانظر -مثال- إلى الفييرق بين أن نطيالب المييرأة اليييوم بييأن يجيء ثوبهييا على
غرار ما كان الثوب عند سالفتها، وبين أن نترك لها حرية التصرف شريطة أن تييراعي "مبييدأ"
االحتشام في ظروف الحياة الجديدة، أو انظر -وهذا مثل آخر- إلى الفييرق بين أن تطييالب النيياس
بأن يفهموا عن "الربييا" مييا كييان يفهمييهي السييلف، بييرغم التغيييير الشييديد في تفصيييالت الموقييف
االقتصادي، فبعد أن كييان الييدائن والمييدين شخصييين يواجييه أحييدهما اآلخيير، ويعلم الييدائن عجييز
المدين، وشدة حاجته، أصبحنا أمام موقف جديد ال صلة فيييه بين دائن ومييدين، فالييدائن شييخص
يضع ماله في مصرف، والمدين شخص مجهول يبنيي عمييارة أو ينشييىء مصيينعا، فيقييترض من
المصرف ما يعينه على إتمام مشروعه، وواضييح من ذلييك أن العالقيية الشخصييية قييد غييابت عن
الموقف غيابا تاما، وهي عالقة لو كانت قائمة لوجب علينا أن نضيييف إلى الموقييف مييا تقتضيييهي
تلك العالقة من تعاطف بين من يملك ومن ال يملك. وإذا شئت مثال ثالثا فانظر إلى السفر الطويل
ومييا كييان يحدثييه للمسييافر من مشييقة وعنيياء ممييا اقتضييى أن يكييون للمسييافر أحكييام خاصيية في
فروض العقيدة الدينية، وقارن ذلك بمسافر اليوم وهو مطمئن في الطائرة على مقعد وثير، يقدم
له طعامه وشرابهي كما يشتهي،ي ويرسل نفسييه في نعيياس، متكىء الييرأس على وسييادة لينيية كمييا
يريد، لكن هذا التغير البعيد في تفصيالت المواقف الحياتية، إذا جاز أن تتغير األحكييام فهييو يظييل
مسييتوجب أن تبقى "المبييادىء" األساسييية ثابتيية، ففي العالقيية بين الييدائن والمييدين، وهمييا في
الموقف الجديد طرفان مجهوالن، إاّل أن "مبدأ" العداليية ضييروري في تحديييد نسييبة الييربح الييذي
يتقاضاه الدائن عن وديعته في المصرف.. وفي حالة المسافر وما يجب عليه في أدائييه لفييروض
دينه، يكون االحتكام لمبدإ الراحة وجودا وعدما. فاالسييتمراريةي التاريخيييةي بين سييلف وخلييف في
األمة الواحدة، أو قييل في أصييحاب ثقافيية معينيية، أميير البييد منييه، وإاّل لمييا جيياز أن نصييف األميية
الواحدة بالواحدية، مادامت هي في يومها، شيئا آخر غيرها في أمسها، إاّل أن تلك االسييتمرارية

)التاريخية ال تكون في تفصيالت المواقف، وإنما تكون في مبادئها(( 
1

) .
والمتمعن في فهوماته الفلسييفية للثييابت والمتغيييري يتييبين الدقيية والصييواب، ولكن األمثليية
التي قدمها لتعليييل مفهومييهي تييبين حقيقيية فهمييه، فموقفييه من الحجيياب نسييبيي وغييير دقيييق، كمييا
توضحه قواعد الشريعة اإلسالمية، وموقفه من الربا قائم على مغالطة منهجية، كمييا موقفييه من
أحكام العبادة على المسافر تبين عدم التفريق بين الضييوابط والعلييل الحاكميية في مجييرى تطييبيق
الحكم. وهو في بقية مقاله ينحو هذا المنحى، موجها سهام النقييد لكييل من يسييعى لتلمس حلولييه
من البحث في صيدلية السلف، أو حتى من يكلف نفسه عناء االطالع على تجييارب السييلف بغييية

اكتساب االطالع التراكمي المعرفي.
ويصرح بموقف الليبيرالي في عملية التغيير الحضارية، الييتي يراهييا لن تتم إال بمعايشيية
الجديد، وترك النظر في القديم، وااللتفات إلى القدماء، ألن ذلك يوقعنا في ازدواجية الشخصييية،
ويربكنيييا من العيش في المعاصيييرة والجيييدة، حيث يقيييول: ))..ي ولسيييت أرى أن التحيييوالت في
أخالقيات السلوك تبعا للتحوالت الحضارية، يتناقض مع رغبتنييا في أن تجيء حييياة الخلييف على
"مبادىء" السلف، لنضييمن اسييتمرارية التيياريخي واسييتمرارية الهوييية الوطنييية أو القومييية،ي ألن
المبييادىء األولى الييتي تقييام عليهييا الحييياة أوسييع شييموال وأكييثر تجريييدا من القواعييد السييلوكية
المتغيرة بتغيري الزمييان والمكييان.. وواقييع األميير هييو أن حياتنييا تتغييير بالفعييل نحييو ثقافيية جديييدة
تتناوب مع مقتضيات عصرنا الجديد -عصر الصناعة والتكنولوجية-ي فالقرييية لم تعييد هي القرييية

 نشر هذا المقال كامال في كتاب، الضوابط اإلسالمية للثقافة، لألستاذ الدكتور عبد الحميييد الغييزالي،)(1
.  21 .. 11م، ص 1988هي  1408مركز االقتصاد اإلسالمي، القاهرة 
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التي عرفتها أجيالنا الماضية،ي حتى لقد اقتربت من أن تصبحي مدينةي صييغيرة، والمصييانع الكييبرى
التي أنشئت هنا وهنيياك في أنحيياء البالد، تضييم عشييرات األلييوف من العميال تحت سييقف واحييد،
يتقاسمون فيما بينهمي عمال واحدا يؤدي بهم إلى منتج واحد.. وتغيرت في عصرنا وجوه جديدة،
لكن ذلك التغيير كله لم يحقق لنا رؤية عصرية، لماذا ؟ ألنه يجيء من حياتنا كما تجيء القشرة
الخارجية التي ال تمس الكيييان الييداخلي إاّل بقييدر محييدود، وأمييا الييذي يتحكم في الكيييان الييداخلي
بشكل ملحوظ فهي الدعوة إلى أن نصييب حياتنييا في قييوالب القييدماء، فوقعنييا بهييذا في ازدواجييية
رهيبة، ال نعرف حيالها أين الصواب وأين الخطييأ، وقييد كييان األميير ليختلييف اختالفييا شييديدا، ول
اتسقت األصوات ، واتجهت كلها نحو هدف ثقافي واحد ، يمس حياتنييا الجديييدة في الصييميم..((

(
1

) .
م(1993-1905ويجيييدر بنيييا المقيييام في معيييرض تنييياول آراء )زكي نجيب محميييود 

وتأثيراتها في المجتمع المصري، ومجابهاته مع مفكييري عصييره أن ننقييل تعليييق الشيييخ محمييد
الغييزالي على مفهومييه لالنسييالخ من الماضييي، إذ رد عليييه، فقييال: ))..ي ظهييرت حركيية تحقييير
للماضي، وصرف للشباب عنه وعن القيم التي يحتويها، فقد تييرجم الييدكتور زكي نجيب محمييود
عن ذلك في مقال نشرته جريدة األهرام ، جاء فيه أن بناء اإلنسان العربي في العصر الحديث ال

 )يجوز أن يعتمد على ما كان، أي : على مييا قييال فالن، وروى عالن..((
2

، ثم يعقب على مقالييه(
الجريء فيقول: )).. من المقصود بهذا الكالم المرسل؟ من الذين يعتمدون على القول والرواييية
في مجتمعنا؟ إن الرجل يطلب في إجمال تييرك القييرآن والسيينة، وإذا لم يصييرح بييذلك فألنييه حييدد

)هدفه، وصرح به في مقال آخر عندما أوصى بقراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس..(( 
3

).
 - نماذج من تيار التغريب واالنسالخ: 6

م الفلسييفة الوجودييية، ويييتزعم تيارهييا في2002-1917كما يتبنى عبد الييرحمن بييدوي 
العالم العربي ، وينصبي نفسه حاميا ومدافعا عنها في األدبيات الفكرية العربية خلفا لي )جان بول

م(1961-1925م( و )فرانييتز فييانون 1960-1913م(  و) ألبير كييامي 1980-1905سارتر 
(

4
).

فيما ينتصبي أنيس فريحة منافحا ومييدافعا عن العلمانييية الغربييية، ويضييم صييوته إلى طييه
م في الدعوة إلى تبني التجربييةي الكمالييية1958-1888م وسالمة موسى 1973-1889حسين 

في نبذ الكتابة بالحروف العربية، وكتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية، وإلغيياء قواعييد النحييو
والصرف العربي، بعييد أن يطيييل الكتابيية للسييخرية من مجمييوع الييتراث اللغييوي واألدبي العييربي

)واإلسالمي
5

).
م( فيربط بين تقديس الماضييي والنظييام االقطيياعي فيقييول2010-1927أما )فؤاد زكريا 

في كتابه -الجوانب الفكرية للنظم االجتماعية-: ))..ي إن زمام السيطرة في هذا المجتمييع يقييع في

 نشر هذا المقال كامال في كتاب، الضوابط اإلسالمية للثقاف، لألستاذ الدكتور عبد الحميييد الغييزالي،)(1
. 20 و 19م، ص 1988هي 1408مركز االقتصاد اإلسالمي، القاهرة 

م(، قذائف الحييق، دار الشييهاب، الجزائيير، دون طبعيية وتيياريخ، ص1996-1917 محمد الغزالي ))(2
76.

. 76 المرجع نفسه، ص )(3
م(، دراسات في الفلسفة الوجودية، مكتبيية النهضيية المصييرية،2002-1917 عبد الرحمن بدوي ))(4

.6م، ص 1966القاهرة، الطبعة الثانية، 
م(، دراسييات في اللغيية العربييية، دار العلم للماليين، بيييروت، الطبعيية1993-1903 أنيس فريحة ))(5
م.1965األولى، 
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قبضة أناس يتجهون بحكم وضعهم االجتماعي إلى تكريم األسالف واإلشييادة بماضيييهم، فالمالييك
اإلقطاعي الكبير يدين بثروته ونفوذه في معظم األحيان للوراثة، وهكذا فإن أمجاده كلها مرتبطةي
بالماضي، وكل قيمه للحاضر إنما تستمد -في نظييره- من عالقتييه بالماضييي، ولمييا كييان األعيييان
اإلقطيياعيون هم المسيييطرين في هييذا المجتمييع فييإن طييرق تفكيييرهم وقيمهم األخالقييية هي الييتي
تنتشيير وتطبييع صييورتها على المجتمييع ككييل. ومن هنييا تتعلييق األذهييان في مثييل هييذا المجتمييع
بالماضي، وتنظر إلى المستقبلي بعين االرتياب، بل إنها ال ترضى عن الحاضر ذاتييه، إاّل بقييدر مييا

)يكون انعكاسا للماضي..(( 
1

).
وعن تأثيري المصالح االقطاعية في التصورات الدينيةي فيقييول: ))..ي أنهييا أسييهمت بييدورها
في تشييكيل عقييول األفييراد بصييورة متميييزة: تلييك هي إدخييال نييوع من التفيياوت أو التسلسييل في
المراتب في المجال الييروحي ذاتييه. فهنيياك مجتمعييات تتصييوري األلوهييية غاييية مترفعيية عن عييالم
البشر، وتقيم نوعا من تدرج المراتب بين هذه األلوهية وعاميية النيياس، فبعييد اهلل يييأتي األنبييياء
والقديسون، ثم كبار الكهنة ورجال الدين، ويتدرجي الترتيب بعد ذلييك حييتى يصييل آخيير األميير إلى
اإلنسييان العييادي. وال بييد في االرتقيياء إلى كييل مرحليية من هييذه المراحييل من المييرور بالمراحييل
السابقة، أي أن االنسان العادي ال يسييتطيع مثال أن يتقييرب إلى اهلل أو يحظى بالشييفاعة من أحييد
القديسين إاّل عن طريق الكاهن الييذي يتوسييط بينييه وبينهم. بالتييدرج وتفيياوت المييراتب أن هنيياك
نظرات أخرى إلى الدين تختفي فيها هذه الحواجز، ويشيع فيهييا التقييارب بين اهلل واإلنسييان.. إذ
يعد اهلل قريبا من البشر مستجيبا ومعينا لهم، بل أن بعض المييذاهب الدينييية تؤكييد حلييول اهلل في
العالم، وإمكان اتحاد اإلنسان بييه إذا هييو ارتقى إلى مسييتوىي معين من الروحانييية.. هييذه الفكييرة
األخيييرة ترتبييط بنظييرة أكييثر ديمقراطييية إلى المجتمييع. والييدليل على أن هييذه النظييرة إلى الييدين
انعكاس لنظام اجتماعي يتسم بالديمقراطييية على حين أن فكييرة تسلسييل المييراتب من األعلى إلى
األدنى كانت البشرى ألنها ال ترتكز على تأكيد الفييوارق في المرتبييةي بين الموجييودات .. وبالفعييل
سييادت هييذه النظييرة في العصييور الييتي كييانت أقييرب إلى روح مقترنييةي بييالفوارق الييتي هي أو

)خصائص المجتمع اإلقطاعي..((ي 
2

).
ثم يعلق الشيخ محمد الغزالي على قوله هذا، فيقييول: )).. أي أن الييدين قييد يكييون إنتاجييا
إقطاعيا ، أو إنتاجا ديمقراطيا. فحيث توجد فوارق بين اهلل والناس، فالدين اختراع االقطيياعيين،
أما حيث تقل الفوارق فيمكن أن يتحد اإلنسان مع اهلل، فالييدين اخييتراع الييديمقراطيين.. هييذه هي
فكرة أستاذ فلسفة عن الدين يقييدمها لطالبييه في كلييية آداب عين شييمس. فميياذا تكييون تصييورات
األطفال والبله عن حقائق األديان؟؟ ظاهر أن الدكتور شيوعي، وأن حديثه الغامض عن الماضي
وتقديس األسالف إنما هو لصرف الطالب المسلمين عن النهر الييذي يسييتقون منييه، ألن منابعييه
هناك في الماضي القييديم. هييل األمانيية العلمييية تقتضيييي تييدريس الباطييل وحييده؟ أم يييدرس الحييق

)والباطل معا، ويترك للطالب حرية الموازنة واالختيار؟(( 
3

).

م(، قذائف الحق، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة وتيياريخ،1996-1917 انظر: محمد الغزالي ))(1
.77 و 76ص 

م(، الجوانب الفكرية للنظم االجتماعية، نقال عن محمد الغييزالي،2010-1927 انظر: فؤاد زكريا ))(2
.77قذائف الحق، ص 

. وقد ألف الشيخ الدكتور يوسف القرضيياوي كتابييا علميييا رد77 محمد الغزالي، قذائف الحق، ص )(3
فيه على الدكتور فؤاد زكريا وفييرج فييودة ووحيييد رأفت ، بعييد النييدوة الييتي جمعت بين الشيييخ محمييد الغييزالي

م  بالقيياهرة، وقييد طبييع هييذا الكتيياب تحت1986ويوسف القرضاوي وفؤاد زكريا بنادي األطباء شهر اكتوبر 
م. انظيير: يوسييف1989هي 1409عنوان )اإلسالم والعلمانية وجها لوجه(، وطبييع بييالجزائر بمكتبيية رحيياب، 
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وتقوم مدرسة أخرى على تزوير التاريخ اإلسالمي والسيرة النبوييية المطهييرة ابتييداًء من
العثماني، وتسعى إلى إبييراز سيييرة محمييد وشخصيييتهي كإنسييان دولة الخالفة الراشدة إلى العصر

م(، فقييد1967-1928عادي، أو كقائد انقالب اقتصادي يساري على نحو ما صنع )شي جيفارا 
كتب عبد الرحمن الشرقاوي وهو شيوعي االتجيياه سيييرة محمييد صييلى اهلل عليييه وسييلم محشييوة

)بالدس والتدليس والعنف والتشويه في حق رسول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم
1

. ومييا كتبييه عن(
أئمة الفقه التسعة يعكس رؤيته المادية ومنهجه المادي االشتراكي في التغيير، حيث اعتبر أئمة
الفقه التسعة مجرد قادة ثوريين متمردين على الواقع البرجوازي والملكي الييذي تعج بييه قصييور
الخلفاء وحياتهم المترفة، فقد فسر أحداث التاريخ اإلسالمي انطالقا من حياة أئمة الفقييه التسييعة

بمنظوره اليساري.
فيما ينطلق المفكر الجزائري العلميياني الحييداثي محمييد أركييون إلى تقييديم طروحييات أكييثر
جييراءة من بقييية العلمييانيين والحييداثيين العييرب، متييأثرا بطروحييات الحييداثيين من البيينيويين

م(1984-1926والتفكيكيين الغربيين أمثال: الفيلسوف األلماني )فرنكفورت( و )ميشيل فوكييو 
م(، مستغال فرصة حمايتهي من قبييل الييدوائر االسييتعمارية،ي ومظليية2004-1930و )جاك ديريدا 

جامعة السربون الجديدة التي تعنى بالدراسات اإلسالمية، ليمرر جملة من الطروحات التي تمس
صميم المرجعية اإلسالمية المقدسة )القرآن الكريم(، معتبرا أن تأثير األديان الفكييري قييد انتهى،
وأن عصر األديان قد مثل مرحلة من مراحل التفكير اإلنسيياني وانتهى اآلن إلى غييير مييا رجعيية،
وأن اإلنسانيةي -وكما يسميها أركييون األنسيينة- قييد تحييررت من النظييرة الثيوقراطييية، وأن الكتب
الدينية المقدسة ومنها القرآن الكريم مجرد نصوص بشرية متطورة، قابل للييدرس وفييق المنهج
التاريخاني لتطييور النصييوص، وهي معييبرة عن فييترة عقلييية من تيياريخ التفكييير اإلنسيياني، وقييد
انتهت بحلول العلمانيةي وسلطة العقييل المطلقيية، الييذي تحييرر من عقييال الالمفكيير فيييه، أي الفكيير
الديني المقدس الذي كانت السلطات الكهنوتيةي تحظر التفكير فيييه، وبسييبب هييذا الحظيير فقييد قيييد
العقل ومنع من الحرية واالنطالق، وجاء وقت العقل ليفكك الكتب المقدسة، وعلى رأسها القرآن
الكريم، الذي يتعامل معه كأي نص من النصوص البشرية، حيث يعتبري القرآن بأنييه كييان صييالحا
في فييترة زمنيييةي معينيية، وكييان فكييرا صييالحا ومقبييوال، وقييد بييات مشييلوال اليييوم عن الصييالحية
واالستمراريةي عن مواكبة انطالقة العقل وتحرره، ال لنقص وتقصير علمائه ومجتهديه،ي بل ألنييه
لم يعد مواكبا ومتجانسا مع متطلبات المرحلة التي تعيشها اإلنسييانيةي اليييوم. ويسيييري على نهجييه

معظم حداثيي العرب، على رأسهم هاشم صالح مترجم أعماله، وهشام جعيط.  
م(، الييذي خيياض في2010-1943وجاء ليعمق قراءته التاريخانية )نصر حامد أبوزيييد 

دراسة القرآن الكريم، من خالل ما يعرف بييالمنهج البيينيوي والتفكيكي، الييذي يييدرس النصييوص
وفق منهجي التحليل البنيويي والتفكيكي لتطور جدلية النص وبنيته، بحيثُ يخضع دراسة وتحليييل
وفهم النص القييرآني المقييدس إلى منهجييية التحليييل البيينيوي، فيييدرس وفييق منهجي تطييور بنيتييه
وتركيبييهي وبنائييه النسييقي للجمليية ومييا تحملييه من معيياني، وهييو بالنسييبة لنصيير حامييد أبييو زيييد

)ومدرستهي نص كأي نص بشريي  خاضع للتطور
2

).
وتعج الساحة الفكرية والثقافييية واألدبيييةي والفنيييةي العربييية الحديثييةي والمعاصييرة بعشييرات
األسييماء واأللقيياب لكبييار المثقفين والمفكييرين، من أصييحاب الطروحييات التغريبييية اإللحادييية

م. 1989هي 1409القرضاوي، اإلسالم والعلمانية وجها لوجه، مكتبة رحاب، الجزائر، الطبعة الثانية، 
.78 و 77 محمد الغزالي، قذائف الحق، ص )(1
م(، الفكيير اإلسييالمي، مطبعيية الفوميييك، الجزائيير، الطبعيية األولى،2010-1928 محمييد أركييون ))(2
م.1993
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والعلمانية، والعقالنيةي المطلقة المضاهية للدين ولأللوهية، ومدرسة الحداثة، ومييا بعييد الحداثيية،
التي تخضع كل مسألة مدروسة إلى تحليل عناصرها وفق معطيات الحداثيية األربعيية: )التشييكيك،
والتتفكيك، والتحلل، والتحرر(، من مثل هذه النماذج الييتي عرضيينا لمقتطفييات من إنتاجهييا آنفييا،

م، وأنطون2000-1909م، وقسطنطين زريق 1978-1886وغيرهم من أمثال: )فيليب حتي 
-1939م، وجييورج طرابيشيييي 2019- حي 1934م، والطيب تيزييينيي 2005-1914مقدسييي 

م، والحبيب الجنحيياني حي2018-1931م، وسمير أمين 2005-1929م، وألفرد فرج 2016
م، وهاشييم صييالح2019-حي 1935م، وهشام جعيط 2008-1936م، ومحمد الشرفي 2019
)م،..(ي 2017-1938م، ومحمد شحرور 2019-حي 1950

1
. حيث يصبح كييل مييدروس قييابال(

لكل طروحات التشكيك والنقد، وخاضعا لكل أشكال التفكيك والتذرير، ومتحلال منه إلى حد التبرؤ
المجرد، ومتحررا منه حد القطيعة والتنكر والعدمية. مييا أفضييى في نهاييية المطيياف بمدرسيية مييا
بعييد الحداثيية إلعييادة تفكيييك طروحييات الحداثيية، وإفراغهييا من نظرياتهييا ومضييامينها، وإعييادة

قراءتها بشكل دوري، ال يخضع البتة للمعاييري النظرية التي تأسست عليها.   
ثانيا - مفكرو الطليعة اليسارية والقومية العربية:

نحب في بداية عرض نماذج عن مفكري الطليعة اليسارية والقومية في العالمين العييربي
واإلسالمي من أن نتناول مسألة الوعي الحضاري، والنمو االجتماعي، والتقدم الفكري، والييرقي
الثقافي في الفلسفة المادية الماركسية اإللحادية، وهي التي عمل اليساريون والقوميييون العييرب

م(.1990-1952على الييترويجي لهيا سيينين الضييياع والغيبوبيية اإليديولوجييية العربييية سيينوات )
فالوعي من المنظور الماركسي يعبر عن البنيةي االجتماعية فقط، وال يطورهييا، وال ينميهييا، ومن
هنا صار تطوير الواقعين المادي واالجتماعي ملحييا لتطييوير الييوعي الفكييري والثقييافي. فييالوعي
الماركسييي يحييدده سييلوك الجماعييات والطبقييات االجتماعييية المدفوعيية بحمييية نحييو غرائزهييا
ومنافعهييا، والمحمومييةي نحييو مصييالحا، ومصييالحها فقييط. فييالوعي الماركسييي منبعييهي المصييلحة،

وليست القيم الدينيةي أو األخالقية. 
ولئن دعا التيار العلميياني الفكيير اإلسييالمي تقليييد الفلسييفة والفكيير والنمييط الغييربي نظريييا
وعملي، وتبنيي نظامه الديمقراطي الليبيرالي فلسييفة ونظامييا، فييإن تيييار اليسييار تمكن أيضييا من
السيطرة على الساحة الفكريةي والثقافية العربية واإلسالمية،ي بعد موجة االنقالبات الييتي اجتيياحت
العالم العربي واإلسالمي، وسقوط األنظمة الليبيرالي، وصعود أنظمة ثوريةي في بداية السييتينات،
األمر الذي أدى إلى سطوع نجم التيار اليساري، الييذي أعييد خلطيية توليفييية يسييارية أممييية، مييع
مزيج من الثورية العالمية،  ومع اإلمكانات الوطنية المحلييية، فعجت السيياحة الفكرييية اليسييارية
بأسماء تحولت من العمل الفكري إلى العمل السياسييي، واسييتطاعت أن تنشييىء أنظميية سياسيييةي
تحتضن فكرهم، وتقوي من تطبيق فروضاتهم الفكرييية في أرضييية الواقييع العييربي، وهييذا الييذي
شهدته المنطقة العربية فيما عرف بالدول الثورية االشتراكية:ي )مصر،ي سييورية،ي العييراق، ليبيييا،

)الجزائر، اليمن، الصومال، السودان( 
2

).

 انظيير: سييليمان عبييد الييدايم الخطيب، أسييس مفهييومي الحضييارة في اإلسييالم، ديييوان المطبوعييات)(1
.. 343م، ص 1983الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

 انظر: محمد المسعودي الشابي، المغرب العربي على مفترق الطرق، دار الطليعة، بيروت، الطبعيية)(2
م، سييراس1975-1963م. وعبييد الجليييل بييوقرة، حركيية آفيياق من تيياريخ اليسييار التونسييي 1973األولى، 

م(، األمة العربية، موفم للنشر، الطبعة2018-1931م. وسمير أمين )1993للنشر، تونس، الطبعة األولى، 
م.1990األولى، 
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وقد بشر بالطرح الفكري القومي في بدايات القرن العشييرين كييل من: ) محمييد كييرد علي
م(، وبييرز من بعييدهم مفكييرون تبنييواي1968-1879م(، و)سيياطع الحصييري 1953-يي 1876

م(، و)أكييرم الحييوراني1968-1899التوليف بين القومييية واليسيياريةي أمثييال )زكي األرسييوزي 
م( أبيياء الفكيير القييومي اليسيياري القييومي1989-1910م(، و)ميشيييل عفلييق 1912-1996

الثوري في سورية(،ي فيما تقوقع مفكرو اليسار العربي أمثييال: )نييواف عييدوان، ونيياجي علييوش
م،1983-1925م، وجالل فيياروق الشييريف 1998-1935م، وغييالي شييكري 1935-2012

م..( خلييف2019-حي 1940م، وعلي عقليية عرسييان 2019- حي 1941وخلييدون الشييمعة 
متاريس األنظمة القوميةي العربية، وقد أفرزت الساحة الفكريةي العربية األجنحة اليسارية التالية:ي

 - اليسار الماركسي للينيني وبروليتاريا العمال ، الذي ينهجي تيييار األممييية الثالثيية، وهييو تيييار1
الشيوعية العالمية ، والذي يشكل يسار اليسار.

 - اليسار الماوي التروتسكيي وبروليتاريا الفالحين، الذي ينهج تيار األمميةي الرابعة، وهو تيار2
الشيوعية العالمية، والذي شكل يمين اليسار.       

 - اليسار العربي، الذي يمزج بين اليسارية اللينينيةي الماركسيييةي والمفيياهيم القومييية والثورييية3
العربية.ي

وكييان لكييل تيييار يسيياري عييربي امتداداتييه التنظيميييةي والحركييية في التنظيمييات الثوريييةي
العربييية، الييتي قييادت البالد العربييية نحييو سلسييلة االنقالبييات اليسييارية ضييد الكيانييات العربييية

الليبيرالية الوارثة لالستعمار في تسيير المجتمعات العربية.
وقد تحصن مفكرو اليسار العربي خلف تلك األنظمة، وتقلدوا المناصب الثقافية والفكرييية
واألدبيةي والفنية والتربوية والتعليمية في تلك األنظمة، وشكلوا ترسييانات إمييداد للفكيير اليسيياري
عامة، ولليسار العربي خاصة، وأهم التجمعات التي تواجييدوا فيهييا لنشيير الماركسييية الممزوجيية

بالقوميةي والثوريةي العربيةي كانت الرابطات واالتحادات التالية:
 - اتحادات الكتاب العرب الوطنية واإلقليميةي والعربية.1
 - اتحادات ورابطات الصحفيين واإلعالميين والمترجمين .2
 - المراكز والهيئييات والمؤسسييات الثقافييية والفكرييية واإلعالمييية والعلمييية، مثييل: ) اإلذاعيية،3

التلفزيون، دور النشر والطباعة، السينما، المسرح، الجامعات، مراكز الدراسات والبحث..(.ي
 - مراكز البحث والدراسات والتخطيط االسييتراتيجي وسييبر اآلراء وقييياس الييرأي واالتجاهييات4

التابع للسلطة الحاكمة.
 - مواقع االستشارة واإلعداد والتخطيط لدى الدوائر النافذة في مراكز السلطة الحاكمة.ي5
 - مراكييز البحث والدعاييية والتوجيييه المعنييوي في المنظمييات الفدائييية الفلسييطينيةي )الجبهيية6

الشعبية، الجبهة الديمقراطية، جبهة التحرير العربي، جبهة النضال العربي، فتح(، الييذين خلفييوا
تراثا يساريا عربيا تزخر به رفوف المكتبات العربية والعالمية.  

وقييد عجت السيياحة الثقافييية والفكرييية واألدبييية والفنييية بهم في السييتينيات والسييبعينيات
والثمانينيييات من القييرن الماضييي، وتوزعييوا األدوار فيمييا بينهم، بحيث غطت كافيية النشيياطات
الحياتية، ومألوا على المواطن العربي كييل منافييذ ومنييابري ووسييائل التواصييل معييه، مفعلين كافيية
طاقاتهم اإلبداعية في تحويله عن ماضيه وتراثه، وضخه بدفقات الفكر اليساري، عبر جيش من
النقيياد والمسييرحييني والفنييانين والكتيياب والصييحفيين والشييعراء، أمثييال: )عبييد الوهيياب البييياتي

م، وعبييد2019-حي 1934م، ومظفر النواب 1996-1926م، وبلند الحيدري 1926-1999
-1931م، وصييالح عبييد الصييبور 1983-1940م، وأمل دنقل 2015-1935المعطي حجازي 

م، والطيب صييالح2008-1941م، ومحمييود درويش 2014-1939م، وسميحي القاسييم 1981
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م، وهيياني2019- حييية 1942م، وغييادة السييمان 2018-1924م، وحنا مينييا 1929-2009
م، وبييول2013-1944م، وملحم كييرم 2010-1936م، والطاهر وطار 2000-1939الرهب 
)م..( 2019- حي 1944شاوول 

1
).

العييربي بكييل مييا أوتي من قييوة على استئصييال كييل مييا يعييوق انتشيياره في وسعى اليسييار
الشارع العييربي، وخيياض حربييا ضروسييا متعييددة الميييادين والوسييائل ضييد رمييوز الفكيير الييديني

-1934والبرجوازي والتقليدي، وضد كل ما يمت للتراث والماضي بصلة، فهذا )الطيب تيزيني 
 )م( في كتابه )مشروع رؤيةي جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط(2019حي 

2
، الذي يييذهب(

فيييه بتحليلييه اليسيياري فيتعسييف مييع األطيير المرجعييية اإلسييالمية وتطبيقاتهييا العملييية الحركييية
الواقعييية، فيقييول: )).. إن الحركيية اإلسييالمية في نشييوئها وتبلورهييا، كييانت تعبيييرا عن البييؤس
االجتماعي العميق ألكثريةي سكان الحجاز -وخصوصا مكة - وفي نفس الوقت احتجاجا ضييد هييذا
البؤس، وبالتالي سالحا لتجاوزه.. إن الحركة اإلسالمية قد عييبرت في تلييك الحقبيية من وجودهييا
عن البؤس المكثف لجماهير العوام األحييرار ونصييف األحييرار والرقيييق المكيييين وغييير المكيييين

)على طريقتها الخاصة..(( 
3

).
كييان هييذا حييال اليسيياريين العييرب مييع الماضييي والييتراث، وهوحييال القوميييين أيضييا، ألن

م( يييرى أن1989-1910القوميين هم أنفسهم كانوا من مفكري اليسييار، فهييذا )ميشيييل عفلييق 
اإلسالم مجرد مرحلة مييرت بهييا األميية العربييية في مرحليية من مراحلهييا، ألن األميية العربييية هي
األصل، والدين اإلسالمي مرحلة مرت بها، وها هي اليوم األمة العربية في مرحلة الحداثة، تميير
بمرحلة ميالد الفرد العربي القومي البعثي الجديييد. تأسيسييا وتحليال على نظريييةي )كييارل ميياركس

)م( في الحاالت الخمس 1818-1883
4

).
م( عن العروبة:ي1989-1910يقول منظر حزب البعث العربي االشتراكي )ميشيلي عفلق 

)).. العروبييية نفسيييها دين عنيييدنا نحن القومييييين العيييرب، المؤمييينين العيييريقين من مسيييلمين
ومسيحيين، ألنها وجدت قبل اإلسالم وقبل المسيييحية في هييذه الحييياة الييدنيا، مييع دعوتهييا - أي
العروبة - إلى أسمى ما في األديان السماوية من أخالق ومعامالت وفضائل وحسنات، ولئن كان

)لكل عصر نبوته المقدسة أن القومية العربية لهي نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي..(( 
5

).

 انظر دوريات حقبة الثقافة اليسييارية في العييالم العييربي: مجليية آمييال، الثقافيية، الثييورة الجزائرييية،)(1
األقالم، آفاق عربية العراقية، الشورى الليبية، الثقافة المصرية، الطليعة األدبية، والموقف األدبي السييورية..

م. وجالل1980وانظر أيضا: غالي شكري، محيياورات اليييوم السييابع، دار الطليعيية، بيييروت، الطبعيية األولى، 
م. ونيياجي1981فاروق الشريف، أفكار فلسطينية، منشورات اتحاد الكتيياب العييرب، دمشييق، الطبعيية األولى، 

م(، عييودة إلى موضييوعات الثييورة العربييية، دار الكيياتب، بيييروت، الطبعيية األولى،2012-1935علييوش )
م.1970م. واليسار الحقيقي واليسار المغامر، منشورات دار الفارابي، بيروت، الطبعة األولى، 1978

م(، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيييط، دار2019-حي 1934 الطيب تيزيني ))(2
..155الطليعة، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 

.155 المرجع السابق نفسه، ص )(3
م(،2018-1931 انظر منشورات حزب البعث العربي االشتراكي السييوري. وانظيير: سييمير أمين ))(4

-1818.. أما نظرية )كارل ميياركس 132م، ص 1990األمة العربية، موفم للنشر، الجزائر، الطبعة األولى، 
م( فهي تقوم على تحليييل تناقضييات الصييراع الطبقي العييالمي للتيياريخ البشييري وفييق المراحييل الخمس1883

التالية: )مرحلة المشاعية، فاإلقطاعية، فالبرجوازية، فالرأسمالية، فاالشتراكية(. 
. وقييد أسييلم ميشيييل عفلييق الحقييا بعييد التحاقييه بحييزب78 انظر: محمد الغزالي، قذائف الحييق، ص )(5

البعث العراقي وتسمى بمحمد ودفن لما توفي في مقبرة المسلمين، وال نملك قييدرا علميييا عنييه توجهاتييه بعيييد
إسالمه إلى وفاته.
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وأبلييغ تعبييير عن ردة الفكيير القييومي العييربي، المنيياهض للقيم الدينييية، والمتمييردي على
المبادىء التراثية العربية واإلسالمية موقفه من مسييألة التغيييير، وإجاباتييه الالدينييية عن سييؤال
النهضة المحير، حيث يقول ساطع الحصييري األب الييروحي للفكيير القييومي العييروبي عن خميييرة
النهضة العربية الحديثة:ي ))..ي ورسالة هييذه النبييوة هي تجميييع القييوة وتكتيييل الجبهيية واالنطالق
بالطاقة البشرية في كيان المجتمع العربي نحو كشب الحياة. وأن كتاب العرب في أعناقهم أمانيية
هي أن يكونوا حواريين لتلييك النبييوة الصييادقة، يزكونهييا بييأقالمهم وينفخييون فيهييا من أرواحهم
ويعملون على أن تكتمل لها أسباب النماء واالزدهار..ي والوحدة العربيةي يجب أن تنزل من قلييوب

)العرب أينما كانوا منزل وحدة اهلل من قلوب قوم مؤمنين..(( 
1

).
م(:2000-1909- قسطنطين زريق والدعوة القومية للنهضة )1

م وتلقى دراسييته1909قسطنطين زريق: ولد الدكتور قسطنطين زريييق في دمشييق عييام 
الجامعييية األولى في الجامعيية األمريكيييةي في بيييروت، متخرجييا بدرجيية بكييالوريوس في اآلداب

م، وحصييل على الماجسييتيري في اآلداب تخصييص تيياريخ من جامعيية1928بمرتبة الشرف سيينةي 
م، عمل أستاذا مساعدا، فأسييتاذا1930شيكاغو، ودكتوراة في الفلسفة من جامعة برنستن سنة 

م، وشييغل مناصييب1945-1930مشاركا في التيياريخي في الجامعيية األمريكيييةي ببيييروتي سيينوات 
م، وشييغل1955-1946سياسييية وعلمييية وإدارييية وجامعييية في الحكوميية السييورية سيينوات 

مناصب علمية في الجامعة األمريكيةي ببيروت،ي وأستاذا زائرا ومشيياركا في العديييد من الجامعييات
العالمية، وعضوا مشاركا ومؤازرا في المجامع اللغوية العربية، فرئيسييا للعديييد من المؤسسييات

الثقافية المستقلة، وله العديد من الكتب والمؤلفات التي يدافع فيها عن فلسفته القومية.
يعد الدكتور  قسطنطين زريق أحد أساطين الفكيير القييومي العييروبي في القييرن العشييرين،
وأحد كبار مؤسسي حزب البعث العربي االشتراكي السييوري ، وأحييد كبييار منظريييه، حيث سييخر
كل مجهوداته وإنتاجه الفكري والثقافي والفلسييفي واألدبي لخدميية التيييار القييومي، ولييه إجابييات
عديدة حول سؤال النهضييةي العربييية، الييذي يييراه قائمييا ببعث اإلنسييان العييربي الجديييد، المبتييوت
اآلصييال بالماضييي، حيث ويقييول: )).. إن أميية العييرب فتشييت عن القيم القديميية في اإلسييالم
والمسيييحيةي واسييتعانت بالنظييام اإلقطيياعي والرأسييمالي وبعض النظم المعروفيية في العصييور
الوسطى، لكن لكل ذلك لم يجد فتيال.. مع هذا شمرت أمة العييرب على سيياعديها، ونظييرت بعيييدا
بعيييدا لييترى طفلهييا الوليييد يقييترب منهييا شيييئا فشيييئا، وهييذا الوليييد ليس إاّل اإلنسييان العييربي
االشتراكي الجديييد، اإلنسييان المتمييرد على جميييع القيم المريضيية الهزيليية المبعييثرة في مجتمعييه
وليست إاّل وليدة اإلقطاع والرأسييمالية واالسييتعمار.. تلييك القيم الييتي جعلت من اإلنسييان العييربي
إنسانا متخاذال متواكال ، إنسانا جبريا مستسييلما للقييدر، إنسييانا ال يعييرف إاّل أن يقييول: "ال حييول
وال قوة إاّل باهلل العلي العظيم". أما القيم الجديدة التي سييتخلق اإلنسييان العييربي الجديييد فهي قيم
نابعة من صييلب اإلنسييان المتمييرد المعييذب، نابعيية من قلب اإلنسييان الجييائع، نابعيية من اإلنسييان
االشتراكي الثوري الجديد الذي ال يؤمن إاّل باإلنسان وباإلنسان وحده. والطريييق الوحيييد لتشييييد
حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هي خلق اإلنسان االشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن
اهلل واألديان واإلقطاع والرأسمال واالستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السييابق

 )ليست إاّل دمى محنطة في متاحف التاريخ..((ي
2

)  .

.87 المرجع السابق نفسه، ص )(1
م(، قذائف الحق، مكتبة الشييهاب، باتنيية، الجزائيير، دون طبعيية1996هي 1416 محمد الغزالي )ت )(2

.88وتاريخ، ص 
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ويبقى هذا الطرح القومي اإللحادي في غنى عن أي تعليق أو اسييتنتاج، فهييو يرشييح بمييا
فيه من مضامين واضحة حيال الدين والقيم واهلل.

وظل قسطنطين زريق وفيا ألفكيياره وآرائييه القوميييةي حييتى آخيير قطييرة من فكييره، معترفييا
بفشل طروحاته القومية في اإلجابيية على سييؤال النهضيية، وغييير نييادم على االنتكاسيية العروبيييةي
الييتي مييني بهييا اإلنسييان العييربي الحييداثي في اإلجابيية على سييؤال النهضيية، فضيياعت كييل آمالييه
وتطلعاته النهضوية، نتيجييةي فشييل في صييياغة الييدواء للحاليية المرضييية العربييية،ي حيث يقييدم في
كتابه األخير )ما العمل؟( إجابات قديمةي عن سؤال النهضيية، بييه شيييء من التجديييد في شييكالنية
المنهج وخطواتييه، محتفظييا بنفس المضييامين القوميييةي األولى، ومسييتعيراي من تيييار األصييالة
والتجديد في الفكيير اإلسييالمي بعضييا من أدواتييه في اإلجابيية على سييؤال النهضيية، حيث اسييتعار
مفيياهيم العقالنيييةي الخلقييية، ومصييطلح التربييية، ومصييطلح دور المثقييف، ومصييطلح التنمييية،

ومصطلح القدوة والقيادة. 
وعن استمراريتهي الفكرية يرفض االعتراف باألخطاء المميتةي الييتي جلبهييا الفكيير القييومي
على المنطقة العربيةي بأسرها، بل يذهب إلى تبرير فشل التطلعات القومية، حيث يقييول: ))..ي لقييد
كييانت هييذه اللقيياءات واألحيياديث في الفييترة األولى من حييياتي الجامعييية مفعميية بيياأللم واألمييل
والحماسة، إذ كانت الشعوب العربييية مندفعيية في مسييالك التحييرر من الحكم األجنييبي،ي واكتسيياب
االستقالل والسيادة. وكانت الشبيبة الجامعية مشيياركة في هييذا االنييدفاع، ومسييتمدة منييه الرؤييية
التفاؤلية لمستقبل عربي أفضل، ومع أن أخطار الصييراع العييربي الصييهيونيي كييانت جاثميية على
الصدور والنفوس، فإن األمل كييان ال يييزال سيياطيا بييأن نهاييية هييذا الصييراع سييتأتي قريبييةي وفي
مصلحة العرب، نظرا لثقلهم العددي، وألهميةي مواردهم المادية، والعييتراف العييالم بييدولهم الييتي
تكييونت، وبحتميييةي إحييراز بقييية المجتمعييات العربيييةي لمثييل هييذا االعييتراف ولغيييره من مظيياهر
السيادة ، كما أن الروح القومية الناشطة حينييذاك كييانت تتجييه إلى شييكل من أشييكال الوحييدة بين

م.. كانت األجييواء عابقيية1945الدول العربية، تمثلت رسميا بتأسيس جامعة الدول العربية عام 
بهذه اآلمال والطموحات الكبيرة، لكن مع تقدم الزمن وتخلف الييدول العربييية في معالجيية قضييية
فلسطين، وفي العمل نحو الوحدة بين الحكومات وبين الشعوب ، وفي تنميةي المجتمعات بمختلف
قطاعاتها االقتصادية والعسكرية والثقافية وسواها، أخييذت اآلمييال والطموحييات تنخفض، تييدرجا
أو تفجرا، إلى أن بلغت اآلن أدنى دركاتها، بييل هي تتعييرض إلى مزيييد من الضييعف واالنحطيياط.
واكتسحت النظرة التشاؤميةي هذه سائر الفرقاء العرب، واشتدت خطورتها بغزوها عقول األجيال
الناشئة ونفوسهم، حتى غدا الكثيرون من هؤالء يشكون بالهويةي العربييية، وبقييدرة العييرب على

)أن يحققوا آمالهم، وأن يتقدموا في طريق العزة والكرامة.((ي 
1

).
وعن مآالت فشل الفكر القييومي، في تحقيييق تطلعييات وآمييال النهضيية، وقتاميية الوضييعية
الحالية يقول: ))..ي في هذا الجو القاتم والمفرط في التشاؤم غدا واجبييا على كييل مييؤمن بقضيييته
وأصالته أن ينخرط في هذا الصراع الداخلي، بين األمييل واليييأس، واإليمييان واإلنكييار، وااللييتزام
واالرتخاء، وأن يتحرى لنفسه ولغيره إمكانات، بل قدرات الصمود واالرتقاء، في هييذه المرحليية
العسيرة من تاريخ اإلنسانيةي حين لم يعد للضعيف والمتخلف أي نصيييب من االعتبييار والكراميية،
بل أي حظ من العيش الكفي ومن مجرد البقاء في هذا الوجود. وكان طبيعيا أن أنشط في خندقي
من هذه الحرب القومية الشاملة، فعسى أن يكشف هذا الحديث الجديد إلى الشبيبة العربية فسحا

، نوفمييبر564م(، مييا العمييل؟، نقال عن مجليية العييربي، عييدد 2000-1909 قسييطنطين زريييق ))(1
.84م، ص 2005
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ينفييذ منهييا األمييل إلى النفييوس، والنشيياط إلى األيييدي والعقييول، للمشيياركة في عملييية اإلنقيياذ
 )المضطرمةي اآلن في مجتمعنا، من أجل البقاء والتحرر والنهوض.((

1
)  .

وفي كتابه )ما العمل؟( يقدم أبجديات النهضة القومية الحديثة، بعد فشل مشروع النهضة
القييديم، والييذي يقييوم على اسييتعارة األدوات المنهجيييةي من الفكيير اإلسييالمي، المتمثييلي في تييياره
التجديدي االجتهادي ، المتجيياوز لمعضييلة اآلصييالة والمعاصييرة. ولخص وسييائله النهضييويةي في

 - دور المثقف النموذجي4 - التعليم، 3 - التربية، 2 - العقالنية الخلقية، 1المكونات التالية: ))
) - القدوة والقيادة.(( 6 - التنمية،ي 5والقدوة، 

2
).

وصار يرى أن سبيلي النهضيية العربيييةي لييه وسييائل عديييدة كييالثورات واالنتفاضييات، ولكن
السبيل األول واألوحد لبداية النهضة ال بد أن ينطلق من العقالنيةي الخلقية، متجنبييا قييدر اإلمكييان
السقوط الحتمي في وعاء السلفية والتقليد، حيث يجد مشروع النهضة نفسييه مضييطرا للتأسييس
على جييانب الييتراث والماضييي، المتجسييد لييدى التجديييديين اإلسييالمي بمفهييوم األصييالة، خشييية
مناقضة طروحاته السابقة المضيييةي للمسييتويات اإللغائييية مييع الييتراث. حيث يقييول عن نموذجييية
المثقف العقالني الخلييوق القييادر على تحقيييق نمييوذج القييدوة في الشييارع العييربي: ))..ي إذا كييان
طرحنا صحيحا بأن الحاجة األولييية للمجتمعييات العربيييةي الحضييارة هي توليييد القييدرات العقالنييية
الخلقية الكفيلة بتحرير هذه المجتمعييات وإنمائهييا، فييإن للمثقفين العييرب في هييذا المضييمار دورا
فريييدا، وواجبييا ال يدانيييهي أي واجب آخيير. قلنييا الحاجيية األولييية، ولم نقييل الحاجيية الوحيييدة، ألن
مطالب الحياة المعاصرة، وشروط تقدمها هي كثيرة التعدد واالختالف والتعقد، وال نسمحي لنفسنا
أن نغفل عن أية وسيلة أخييرى، كييالثورات أو االنتفاضييات الشييعبية، تييؤدي إلى غايييات التحييرر،
ولكننا نعتقد اعتقاد تيقن وإيمان أن الوسيلة التي نؤكدها هي التي تضمن سداد الوسائل األخرى
وسييالمتها، وهي أيضييا بييذاتها غاييية -أو يجب أن تكييون كييذلك- للحييياة الوطنييية واإلنسييانيةي

)الصحيحة والخليقة بشرف اإلنسان ومجده.(( 
3

).
وعن الييدور الطليعي للمثقييف النمييوذجي الحامييل للعقالنييية الخلقييية، والمبشيير بهييا في
المجتمعييات العربيييةي يقييول: ))إن مطييالب هييذه الثقافيية يجب أن تتمثييلي ال بتوجهييات أصييحابها
وسلوكياتهم فحسب، بل بمجييرد وجييودهم في مجتمعيياتهم، أي بصيييرورتهم نموذجييا صييالحا ألن
يقتدى به عفييوا، وبتييأثر مباشيير. وكلمييا اشييتدت قييوة الفييرد أو الجماعيية أو عال مقييامهم أو ذاع
صيتهم ، تفوقت نماذجهم على النماذج األخرى فعال وانتشارا، كما يحييدث اليييوم لنميياذج الحكييام
ورجال السياسة والعسكر وأرباب األعمال، بييل حييتى للمغيينين والممثلين والالعييبين الرياضيييين،
وغيييرهم ممن تتسييابق وسييائل اإلعالم على تقصييي أخبييارهم وإذاعتهييا، تلبييية ألذواق القييراء
والمشاهدين ومفاهيمهم. ويصعب على المثقييف األمين لمهمتييهي أن ينييافس هييؤالء، وغيييرهم من
البارزين، ألنه يسعى أصال إلى سطوة أو نفوذ أو شهوة، وإنما إلى الكشف عن الحقيقة والحق،
الييذي يجييري عييادة في مواقييع محصييورة منعزليية، وبالعمييل الصييامت، ال بالضييجيج الصييارخ،
وبالصييدق وااللييتزام، ال بتصيييد الشييهوة والمنفعيية الخاصيية. ولكن هييذا االعتبييار يجب أال يييدفع
المثقف إلى ال[اس أو إلى التنازل عن أصالته ووظيفتهي طمعا بسلطة أو مقييام، فهييو في أحوالنييا

.84م(، ما العمل؟، ص 2000-1909 قسطنطين زريق ))(1
.85 و 84م(، ما العمل؟، ص 2000-1909 قسطنطين زريق ))(2
.89م(، ما العمل؟، ص 2000-1909 قسطنطين زريق ))(3
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المتأزمة الحاضرة مدعو لفدائيةي ال تقل عن فدائية مقاومي االحتالل قييدرا وتضييحية، فهييل يطمح
)مثقفونا إلى هذه المنزلة؟(( 

1
).

ولنحاول أن نقدم نموذجا من مفكري التيار القومي الناصري لتساؤالت النهضيية العربييية
الحديثيية، حيث يييرى النهضييةي العربييية سييالحا ومشييروعا، مسييتوحيا نموذجييه من تجربييةي ثييورة

م.1952/يوليو/23
- أنور عبد الملك والقراءة القومية للنهضة:2

م أن اتجاهييات دراسيية النهضيية العربييية2012-1924يييرى الييدكتور أنييور عبييد الملييك 
اإلسالمية قد توزعتهييا التيييارات التالييية، حيث يقييول: ))..ي يتييوزع النهضيية العربيييةي واإلسييالمية
الحديثة تياران، أحدهما ديني تييراثي، باتجاهيييه التجديييدي االجتهييادي والتقليييدي السييلفي. الييذي
يرى أن النهضيية الجديييدة بييدأت على يييد جمييال اليدين األفغياني، اليذي اسييتوحى اإلسييالم وقيمييه
اإليمانيةي الخالصة من كل الشييوائب والتحريفييات، والعييودة إلى الحقييائق األولييية، وإقاميية عالقيية
عصييرية معهييا بشييكل براغميياتي عقالني، على العكس من المدرسيية التقليدييية السييلفية الييتي
تتموضعي مع األطر اإليمانيةي بشكل ظاهري وبراغماتي محض، فهي محاولة للعودة مييع الحقييائق
األولى، وإقاميية عالقيية عصييرية معهييا، آنييية ومسييتقبلية. والتيييار الثيياني هييو التيييار الليبيييرالي
العصري، الذي يناقض طروحات التيار الديني، معتييبرا اتجاهيييه التجديييدي والتقليييدي شييكال من
أشكال السلفية والماضوية، المعوقة للتقدم والتحديث لخلق مجتمع عصري. وهو يعول بالدرجيية
األساسية على حصول النهضة العربيييةي واإلسييالمية بمييدى التييأثير الغييربي الحييديث في مقومييات
وأسييس الحييياة والمجتمييع والفييرد العييربي والمسييلم، الييذي سيييتأثري حتمييا بييالمؤثرات الثقافييية
والحضارية الغربيةي لصناعة مجتمع عصري وحداثي، غييير وثيييق الصييلة بالماضييي.ي معتمييدا في
ذلك على أسس الحداثة المغروسة في الفكر العربي في القرن التاسع عشر، والييتي مسييت طييرق
التفكير والبحث والنظر، ونوعية األطر المرجعييية، وأهمييية ونييوع القضييايا المطروحيية، وحييدود
التفكير، وإمكانات تطوير األفكار وتحويلها، أي انبثاق إمكانات جديدة تكون بديال حقيقيا للييتراث

)والماضي(( 
2

) .
ويرى أن النهضيية من المنظييور القييومي يكييون وفييق العييودة إلحييياء الييروح القوميييةي في
األميية، وتمكينهييا من مشييروعها القييومي، ومن سييالح تييدافع بييه عن مشييروعها، وهييو نتيياج

م( حيث يقول: ))..ي ال سبيلي إلى النهضيية1970-1952للطروحات الناصرية في مصر سنوات )
عن طريق التثقيف، أو نشر العقالنية، أو إرهاف الذوق الفني وحده، وإنمييا النهضيية هي الجمييع
بين مشروع وسال . وهي تجميع أوسييع جميياهير األميية حييول دولتهم الوطنييية، وكال العنصييرين
يتعرفان على ذاتهما األصيلة ومستقبلهما المترقب في مشييروع وطن كبييير، يسييتطيع من خاللييه
هييذا القطيياع من العييالم أن ُيسييهم إسييهاما متميييزاي مسييتقال في إخصيياب وتطييوير وتغيييير مسييالك
ومعاني الحضارة اإلنسييانية بمعناهييا العييام. وإن رفييع شييعارات المفهييوم الثقييافي للنهضيية، مثييل
العقالنييية، أو اإلبييداع الفييني، أو المفهييوم االقتصييادي اآللي للنهضيية، مثييل مفهييوم التعمييير
الحضيياري، أو التنميييةي الحضييارية، يعييني على وجييه التييدقيق، الرغبيية في التنكيير لبعييد القييوة
السياسية، الذي لواله ألصبحت النهضة سرابا، والحضارة مجرد محاكاة لقوة اآلخرين. النهضيية

 .89م(، ما العمل؟، ص 2000-1909 قسطنطين زريق ))(1
م(، الفكر العربي في معركة النهضة، ترجميية وإعييداد: بييدر الييدين2012-1924 أنور عبد الملك ))(2

.28 و 27 و 26م، ص 1981عروكي، دار اآلداب، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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إذن في عصرنا كمييا في سييائر العصييور، هييو الجمييع بين مشييروع وسييالح، بين الشييعب وجيش
)الوطن، وليست استسالما وركودا وتفتيتا لإلمكانات الوطنية.. (( 

1
) .

وبمثييل هييذه الطروحييات التغريبيييةي المتعييددة األلييوان والمشييارب والمنيياهج شييكل التيييار
اليساري العربي بجميع فصائله األممية أكبر عائق أمام الفكيير والمفكييرين العييرب واإلسييالميين،
وصرف الكثير من مجهوداتهم عن سييؤال النهضيية الحقيقي والمصيييري،ي إلى مقامييات المرافعيية
والمدافعة والردود الفكرية، وأغرى بعضا من الكتيياب العييرب واإلسييالميين المفتييونين بفتوحييات
النهضييية الغربيييية إلى تفعييييل بعض محييياوالت الفكريييية والتنظيرييييةي اإلجرائيييية التوليفييييةي بين
االشتراكية واإلسالم، أو ما يسمى في أدبيات الستينيات بييي )اشييتراكية اإلسييالم(، كمييا جييرى من
قبل في الثالثينيات من القرن العشرين محاوالت المواءميية بين اإلسييالم والرأسييمالية، فيمييا كتب

-1317م-اإلسييالم ونظييام الحكم(، و)الطيياهر الحييداد 1966-1888الشيييخ )علي عبييد الييرازق 
م(التونسيييي في كتابيييه تحريييير الميييرأة، جرييييا على نهج )قاسيييم أمين1935-1899هي 1353
م( في كتابييه تحريييري المييرأة. فظهييرت المؤلفييات الخليطيية بين1908-1863هي 1280-1326

اإلسييالم واالشييتراكية، فييألف الكثييير تحت هييذه الفكييرة والعنييوان. فيمييا وقييف العديييد من الييدعاة
والفقهاء والمفكرين اإلسالميين في وجه التيار اليساري والقومي العربي أمثال: )عباس محمود

م، وسيييد1966م، عبييد القييادر عييودة 1937م، ومصييطفى صييادق الييرافعي ت 1964العقاد ت 
م، ومصييطفى السييباعي1996م، ومحمييد الغييزالي ت 2015م، ومحمد قطب ت 1966قطب ت 

-1310م، ومحمييود شييلتوت 1974-1898هي 1394-1316م، ومحمييد أبييو زهييرة 1964ت 
م، ومالييك بن نييبيي1996-1917هي 1407-1335م، علي جاد الحق 1965-1898هي 1383
-1327م، وعلي الطنطيياوي 1973-يي 1879م، ومحمييد الطيياهر بن عاشييور 1905-1973
م،1977-1901م، والبهي الخييولي 2002-1917م، وأنور الجنييدي 1999-1909هي 1420

هي1419-1330م، وعائشييية عبيييد اليييرحمن 1982-1905هي 1402-1323ومحميييد البهي 
م، وغيييرهم1987هييي1407م، وسييعيد حييوى ت 2009-1933م، وفتحي يكن 1913-1998

)الكثير..(ي يذبون عن حياضه، وينتصرون لتعاليمهي العالمية األصيلة 
2

)      .
وهكييذا آل الفكيير القييومي واليسيياري الثييوري العييروبي ومشيياريعه التنمويييةي والنهضييويةي
للفشل الذريع، ولكن بعد أن ضاعت على األمة العربية واإلسالمية عقود حضارية، تقييدمت فيهييا
األمم، وتخلفت أخرى، وأوشكت المركزية الغربيةي تفقد سلطتها، بعد تحييول محييور الحضييارة في
القرن الواحد والعشرين باتجاه آسييي. ولكن مييا خسييره علينييا مفكييرو التيييار القييومي واليسيياري
العربي غييير اعتييذارات ال تفي بتييبريري الجريميية الفلسييفيةي والفكرييية والواقعييية في حيق النهضيية

العربية واإلسالمية.ي 
ثالثا - مفكرو التيار السلفي التقليدي:

م(، الفكر العربي في معركة النهضة، ترجمة وإعييداد: بييدر الييدين2012-1924  أنور عبد الملك ))(1
.18م، ص 1981عروكي، دار اآلداب، بيروت، الطبعة الثالثة، 

م(، معركة اإلسالم والرأسمالية، في التيياريخ، اإلسييالم والسييالم1966 انظر مؤلفات سيد قطب )ت )(2
م(، واقعنييا المعاصيير،2015العالمي، العدالة االجتماعية في اإلسالم، معييالم في الطريييق..، ومحمييد قطب )ت 

مذاهب فكرية معاصرة، جاهلية القرن العشييرين، منهج الفن اإلسييالمي..، ومحمييد الغييزالي، اإلسييالم في وجييه
الزحف األحمر، قذائف الحق، اإلسالم المفترى عليه بين الشيييوعيين والرأسييماليين، حصيياد الغييرور، دسييتور

الوحدة الثقافية بين المسلمين، ظالم من الغرب، ركائز اإليمان، ثالثين سنة من كفاحنا اإلسالمي.. 
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كان النطالقة التيار السلفي التقليدي األثري آثيياره المييدمرة والخطيييرة والمعيقيية لحركييية
وفاعلية مسيرة الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر ، على المستوى النظري والعملي والييواقعي،

م عامييل تثبيييط وكبح1740فقييد شييكل بداييية من دعييوة الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب سيينة 
لالنطالقة الفكرية والنهضويةي الناضجة في قلب العالم العربي واإلسييالمي، ومييازال عامييل إعاقيية
نهضويةي إلى يوم الناس هييذا، لفشييله في التييأقلم مييع معطيييات المعاصييرة والمعايشيية،ي وارتهانييهي
الييدائم في استحضييار النميياذج السييلفية وإسييقاطها برمتهييا على الواقييع المعيش دون مراعيياة
لمقتضيات الزمان والمكييان والحييال والكيييان واإلمكييان، على العكس من تيييار التجديييد في الفكيير
اإلسالمي الييذي يسييتلهم قيم النميياذج السييلفية من أعماقهييا الفكرييية والقيمييية المبدئييية، ويسييعى

الستخالص العبر منها والسير على خطاها ما أمكن متجاوزا معضلة التكيف مع الواقع.
وقد شغل مفكرو التيييار السييلفي التقليييدي السيياحة الفكرييية اإلسييالميةي ببعض الطروحييات
الماضوية التي أثرت بشكل أو بآخر على إعاقة مسيرة الفكر اإلسالمي التجديدي، وذلك بعرضها

للنموذج السلفي كطرح نهضويي يفضي للعبور نحو الرقي.
تيار السلفية الوهابية:

السلفية مصطلح أطلقته هذه الفئة على نفسها من كييثرة تردادهييا وذكرهييا لعبييارة السييلف
الصالح، وادعائها نسبتها واتباعها لهم، والسييلفية الوهابييية مصييطلح أطلقييه عليهم مخييالفوهم،

م(. وهم ال1792-1703هي/1206-1115وذلك بنسبتهم إلى الشيييخ )محمييد بن عبييد الوهيياب 
يحبون أنُ تطلق عليهم هذه التسمية، ألنها - في نظرهم - بدعيية ال أصييل لهييا، وال دليييل لهييا في
الكتاب أو في السنة، وكأنما اهلل تعالى يريييد أن يحييرجهم بهييا لكييثرة تردادهييا على ألسيينة عبيياده
تنكيال بهم لجرأتهم على عامة المسييلمين وخاصييتهم، ولتشييددهم مييع المسييلمين في طلب الييدليل
على كل أمر، حتى لو كان من المباحات البدهيات التي ال تحتيياج إلى سييوق الييدليل، وهم يحبييون
أن يسميهم الناس بي ]أهل التوحيييد، أو الفرقيية الناجييية، أو الطائفيية المنصييورة، أو الغربيياء، أو

القابضون على الجمر..[.ي
وهي في حقيقتها : شكل من أشكال اتجاه التقليد في الفكر اإلسييالمي، وسنسييعى في هييذه
الدراسيية - في جزئهييا األول - أن نلقي الضييوء على المدرسيية التقليدييية السييلفية من الناحييية
اللغوييية واالصييطالحية، واألصييولية والفروعييية، كمييا سنسييعى - في جزئهييا الثيياني - لمتابعيية
ممارسات األتباع وتطبيقاتهم العملية في الواقع. ومادام أصحاب االتجاه السلفي ال يحبون إطالق
هذه التسمية عليهم، فهم أولى بتصنيفهم ضييمن االتجيياه التقليييدي االتبيياعي في الفكيير اإلسييالمي

بالنظر إلى ضوابطهم وقواعدهم األصولية المخالفة التجاه المجددين في الفكر اإلسالمي. 
ونتساءل اآلن عن السلفية والتقليد من الناحيتين اللغوية واالصييطالحية؟ وأهم خصييائص

االتجاه التقليدي، الذي هو في حقيقتهي األساس القاعدي لالتجاه السلفي. 
السلفية لغة: 

1تفيد مادة )َس َلَ ف( من الناحية اللغوية العديد من المعاني، أشهرها: 
 

 - سلف األرض: يسلفها سلفا، أي: حولها للزرع أو سواها باِلمسييلفة، واِلمسييَلَفُة: اسييم1
لشيء تسوى به األرض. 

 - سلف الشيُء سلفا: أي: مضى وانقضى، وهي على وزن )َقَعَد(، ومنها قول الشاعر:2
يراجع ما قد فاته برداد.وما كل مبتاع ولو سلف صفقة 

هييي(، تيياج العييروس من جييواهر القيياموس، مكتبيية الحييياة،1205محمد مرتضى الزبيدي )ت  انظر: 1
 ، مادة )سلف(.143، ص 6بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، ج 
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 - ولي (سلف) معنيان آخران هما: 3
أ- كل عمل صالح قدمته،ي أو فرٌط فرط لك. فهو عمل صالح سالف أو عمل سيء سالف.

ب- كل من تقييدمك من آبائييك وذوي قرابتييك الييذين هم فوقييك في السيين والفضييل، وأحييدهم
سالف، ومنه قول الطفيل الغنوي يرثي قومه:

وصرف المنايا بالرجال تقلب.مضوا سلفا قصد السبيل عليهم  
    أراد أنهم تقدمونا ، وقصد سبيلنا عليهم أن نموت كما ميياتوا فنكييون سييلفا لمن بعييدنا
كما كانوا سلفا لنا، ومنهي حديث الدعاء للميت واجعله سلفا لنييا ، ولهييذا سييمي الصييدر األول من
التابعين السييلف الصييالح، ومن قولييه تعييالى: }فجعلنيياهم سييلفا ومثال لآلخييرين{، أي عصييبة قييد

مضت وتقدمت، ومنها قول عثمان بن عفان رضي اهلل عنه:
1فإن أدمنا إكثارها أفسد الحبا معاتبةي السلفين تحسن مرة 

  .  
ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن مصطلح )سلف( يفيد التقدم والمضييي الزمييني.
كما تفيد تعيين العمل الذي قام به المرء سواء أأصلح أو فرط فيه، كما تفيد تعريف السابقين من

الناس.
التقليد لغة:

 . يقييال: قلييد2التقليد لغة: تفيد المييادة اللغوييية )ق. ل. د( َقَلييَد، َيْقِليُد، َقْلييًدا: بمعيينى جمييع 
الماء في الحوض، أي: جمعه فيه. ومنييه القالدة، الييتي هي: العقييد. والمقاليييد: المفيياتيح. ومنييه
يقييال: تقلييد الرجييل الثييياب: أي لبسييها وارتييداها. ومنييهي يقييال: تقلييد الرجييل الشيييء، إذا اعتنقييه
والتزمه. ومنهي يقال: تقلد الرجل السيف، إذا تقلد بحمالتييه في عنقييه. ومنييه يقييال: قلييدت الرجييل
القالدة: أي جعلتها في عنقه. ومنهي التقليد، أي: االستمساك وارتييداء ووضييع القالدة في العنييق.

قال الفرزدق:   
.  3حلفت برب مكة والمصلى   ***   وأعناق الهدي مقلدات 

.4فالتقليد لغة هو عملية التزام القالدة ووضعها في العنق أشبه بالقيد 
والتقليد في الدين مجاز معناه: التقيد والتمسك بتعاليم الدين، وجعل الدين مقيدا لإلنسان،

. 5أشبه بوضع القالدة أو حمالة السيف في العنق 
ومن خالل هيياتين المقيياربتين اللغويييتين نتييبين أن )السيلفية( و)التقليييد( مصييطلحين يييدل

كالهما على االتباع وااللتزام للماضي، وهو غير التعريف األصولي للعامي والمقلد والمجتهد.
السلفية اصطالحا:

هي االلتزام الظيياهري والحييرفي -فهمييا وتطبيقييا- لنصييوص الكتيياب والسيينة، كمييا طبقهييا
.6رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع صحابته ومن بعدهم التابعين وتابعيهم حتى القرن الرابع 

 ، مادة )سلف(.143، ص 6محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  انظر: 1
 ، مادة )سلف(.144، ص 6محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  انظر: 2
، مييادة475 و474، ص 2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العييروس من جييواهر القيياموس، ج  انظر: 3

 )قلد(.
، مييادة475 و474، ص 2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العييروس من جييواهر القيياموس، ج  انظر: 4

 )قلد(.
 .475، ص 2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  انظر: 5
حسن بن قاسم الحسيني الريمي، إرشاد البرييية إلى شييرعية االنتسيياب للسييلفية ودحض شييبه انظر: 6

.9 و 8 و 7م، ص 2001هي 1421البدعييية، دار اآلثييار للنشيير والتوزيييع، صيينعاء، اليمن، الطبعيية األولى، 
وقد رصد المؤلف حشدا كبيرا من المعاني اللغوية لمفردة )سلف(، ثم ساق أقوال المتقدمين والمتأخرين ليدلل
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وقد قعد في الفصل السابع من دراسته خمسيية عشيير مبييدءًأ للييدعوة السييلفية فييإذا طبقهييا
السلفي أصبح جديرا بأن يكون سلفيا، وهي:

 - تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الحياة.1
 - األخذ بما ورد عن الصحابة في بيان القضايا الدينية عامة، وفي القضايا العقدية خاصة.2
 - عدم الخوض في المسائل االعتقادية مما المجال للعقل فيها.3
 - اعتبار التوحيد الخالص هلل تعالى ومنافاة الشرك األكبر واألصغر.4
 - عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كالمهم أو عييرض شييبههم وهييذا الييذي عليييه5

السلف الصالح.
 - الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم على الكتاب والسنة بفهم السلف.6
 - إحياء سنن الرسول صلى اهلل عليه وسلم في العبادات والسلوك وجميع مرافق الحييياة حييتى7

أصبحوا غرباء بين قومهم. 
 - ذم التعصب لغير كالم اهلل وكالم رسوله.ي8
 - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.9

- الرد على كل مخالف سييواء أكييان مسييلما أم غيييره، مهمييا علت مرتبتييه أو نييزلت، وسييواء10
أكانت المخالفة قصدا أم خطأ، وال يعتبرون ذلك تشفيا منييهي أو انتقاصييا لييه، بييل يعييدون ذلييك من

قبيل النصيحةي والرحمة على المردود.
- التفريق بين األخطاء الصادرة عن علماء اإلسالم ممن أصييلوا دعييواتهم ابتييداء على منهج11

أهل السنة فتكون من قبيل االجتهاد الييذي يييؤجرون عليييه أجييرا واحييدا وخطييأهم مييردود ، وبين
أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمة ابتداء على غير منهج أهل السنة فتحمل أخطاؤهم

على البدعة. 
- التقرب إلى اهلل عز وجل بطاعيية من واله اهلل أمرنييا، وعييدم الخييروج عليهم، والييدعاء لهم12

بالصالح والمعافاة، مع المناصحة الصادقة.
- استخدام الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى، فتارة تكون لينا وهي األصل، وتارة تكون شييدة13

وقوة عند الحاجة.
- االهتمام بالعلم المبني على الكتاب والسنة وآثار سلف األمة والعمييل بييع واعتقيياد أن األميية14

لن تصلح إاّل إذا اهتم أبناؤها بالعلم.
- الحرص على التصفية الشاملة ثم التربيةي على الصفاء. 15

وهييو- المنهج السييلفي- كمييا يعرفهييا الييدكتور )مصييطفى بن حمييوش( بقولييه: ))إنييه تلييك
الجاذبييية التاريخييية الييتي تييؤثر في األمم الييتي تملييك إرثييا حضيياريا ورصيييدا تاريخيييا كبيييرا فال
تسيييتطيعي أن تتحيييرر من ذاكرتهيييا الجماعيييية..((. ويتيييابع شيييرحه لهيييذا التعرييييف قيييائال: ))..
فالمصييريون واليونييان والرومييان والمسييلمون والهنييود..ي يعييانون كثيييرا من الحضييور الييدائم
والمكثف للتاريخ في حياتهم المدنية.ي وبنفس الوقت يكون هذا الرصيد مصدرا للفخيير واالعييتزاز

على لفظة السلف التي تفيد معنى جيل الصحابة والتابعين حتى القييرن الرابييع. وفعييل األميير نفسييه في المعيينى
االصطالحي ليدلل على أن لفظة سلف تعني جيل الصحابة والتابعين، ولكن المعرفين لها على قييدرهم وجاللهم
ساقهم الهوى في التعريف دون وجود حتى قرينة دالة على أن السلف هم جيل الصييحابة والتييابعين كمصييطلح
خاص بهم، وليس كمصطلح يفيييد السييبق الزمييني، وال يفيييد الصييالح والخيرييية واألفضييلية.. ففسييروا السييبق
الزمني )السلف( بمفاهيم مسايرة ألهوائهم، ونسوا قوله تعالى: }هو سييماكم المسييلمين من قبييل{، ونسييوا أن
الدليل هو قوله تعالى وليس أهييواءهم. انظيير: حسيين بن قاسييم الحسيييني الييريمي، إرشيياد البرييية إلى شييرعية

.58 .. 30. و 17 .. 10االنتساب للسلفية ودحض شبه البدعية، ص 
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يكون حبال يشد تلك األمة في العنق إلى الوراء، بحيث يصعب عليها التحرر منييه، وبييذلك يكييون
.1التاريخ الثقيل أحيانا عائقا للتقدم بدل أن يكون دافعا له..(( 

يبدو اتجيياه التقليييد والمقلييدين ]السييلفي. والسييلفيين[ واضييحا من خالل هييذين التعييريفين
متضمنا بدقة الخصائص والمميزات التالية:

 - التقليد منهج ومذهب مخصوص في االعتقاد والعبادة والتشريع والسلوك التطبيقي.ي1
 - التقليد الييتزام لظيياهر النصييوص، وفهم وتطييبيق حييرفي للمعيياني والييدالالت الظاهرييية2

والحرفية للنص الكريم )الكتاب. السنة(، ومن فهم وعمل وتطبيق الصحابة )إجماع الصحابة(.
 - التقليد منهج إسالمي يرفض كل أشكال االجتهاد والعقالنية والتأمل الفلسفي والفكري،3

ويحرم اإلنسان من التمتع بميزةي العقل، وُيدخل صاحبه في العطاليية الفكرييية والعقلييية، ويرهنهييا
لفهومات وتطبيقات األقدمين، فهو فرد محكوم عليه سلفا باالنقياد إلى السلف والماضي. 

وهو اتجاه يفرض على أتباعييه استحضييار رمييوز ومفييردات األنمييوذج اإلسييالمي القييديم،
الذي تفاعل مع الحياة والواقع في العهد اإلسالمي األول، فكرا وتصورا واعتقادا وروحا وسلوكا

وتطبيقا، ونفي ما عداه من المذاهب واالتجاهات الداعية لالجتهاد والتأمل والتجديد.
فهي حركة داعية للرجييوع إلى عمييل السييلف الصييالح في نييواحي الحييياة عمومييا والييدين
خصوصييا. ذلييك لكييون السييلف الصييالح، والسيييما الرعيييل األول منييه، هم المزكييون في القييرآن
والسنة في أكثر من موضع، وإنه لمن البديهي أن السلفية حركة ذات طابع علمي نزيه مصييدره
التشريع اإلسييالمي في أعلى مصييادره الكتيياب والسيينة والصييفوة الطيبييةي من الرعيييل األول على

. 2حسن االعتقاد بها تصورا 
أصول االتجاه التقليدي السلفي:

يمكن إجمال مقومات وأصول الفكر التقليدي السلفي فيما يلي:
 - االرتهان الحرفي والظاهري لمعاني النص الكريم )الكتاب. السنة(، واالكتفيياء بييدالالت1

ظاهره  مع رفض كل محاوالت الفهم والفقه المخالفة لفهوماتهم.
 - تقديم األحاديث على القرآن، مع األخذ بأضعف وأشذ األحاديث واآلثار.2
 - حصر اإلجماع في الصحابة فقط دون سواهم، وال يتعييداهم إلى جيييل التييابعين أو جيييل3

المجتهدين.
 - عدم األخذ بمصادر التشريع األخرى من اجتهاد وقياس واستحسييان ومصييالح مرسييلة4

وسد للذرائع. 
 - إلغيياء فقييه الموازنييات والمرحليييات والتوفيقييات والتوليفييات، ألن التحسييين والتقييبيح5

شرعيان ال عقليان، وال مكانة للعقل عندهم  ليحسن أو ليقبح..ي
 - تحريم التأويل والمجاز للنص الكريم )كتاب. سنة(.6
 - الغلو في شرح وفهم مسائل العقيدة والسيما ما تعلق بالذات والصفات والرؤية..7
 - التشييدد في مسييائل التوحيييد، والتوسييع في أبعيياد الشييرك، بحيث يعتييبرون تجصيييص8

القبور لمعرفتها وزيارتها من أنواع الشرك، ولو تم بحسن نية، أو اقتفاء لحديث، أو ألثر.
 – التشدد في مسائل السنة والبدعة واالبتداع إلى دائرة التضييق على األمة.9

م(، في صييناعة المسييتقبل وزراعيية األمييل، جريييدة2019هي 1440مصييطفى بن حمييوش )حي   1
، بتصرف.7هي، ص 1423/رجب/29م الموافق 2002/اكتوبر/06، األحد 588الشروق اليومي، عدد 

م(، دعاوى الجاهلية في الرد على العلمانييية واألصييولية،2019هي 1440انظر: العربي بريك )حي  2
 .26م، ص 2003مطبعة وادي سوف، الطبعة األولى، 
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- تكفير وتفيسق وتخطئة كل من عيداهم )أهييل السيينة والحييديث( من المييذاهب والفييرق10
اإلسالمية، كاألشاعرة والماتريديةي والكرميةي والمرجئيية والمعتزليية واإلباضييية والشيييعة الزيدييية

وأهل الزهد والتصوف.ي
- التوغييل في استحضييار مقومييات وصييورة األنمييوذج اإلسييالمي األول فكييرا ومنهجييا11

وممارسة.ي
- رفض الميييوروث الفقهي والفكيييري اإلسيييالمي اليييوارد من غيييير مدرسييية الحيييديث،12

واعتباره فوضى وعبثا ال طائييل منييه،ي ورفض التقليييد المييذهبي. وضييرورة الرجييوع إلى الكتيياب
.1هي( 264والسنة في حالة عدم رجحان مذهب اإلمام )أحمد بن حنبل ت 

- التحسين والتقبيحي شرعيان ال عقليان، وال يمكن للعقل أن يحسن أو يقبح البتة.ي13
- محاربة العقل والتوسم والنظر، ورفض كل أشكال النظر العقلي.14

باإلضافة إلى فقدان الرؤية االستراتيجيةي الكلية والشمولية لمصييلحة اإلسييالم، ولمقاصييده
النبيليية العاميية، ولكلياتييه الشييرعية الكييبرى، والتعييامي عن المعطيييات الواقعييية بكييل أبعادهييا
وامتداداتها وتأثيراتها، واالنشغال بالصراعات والفتن المذهبية، وبالخالفات المذهبييية الفروعييية

والكلية،
 وتقديمها على مصلحة اإلسالم العليا، بروح متعصبةي متشددة متعنتة،ي رافضة لكييل أشييكال

التالقي والتفاهم واالتفاق.
فدعوة السلفية التقليدية تتلخص إذن في االرتهان للماضي والتوغل فيه حتى بلوغ درجة
التماهي الواقعي، والتعامي عن الواقع ومتطلباته ومعطياته باستلهام النمطية اإلسييالميةي األولى:

فكرا وتصورا وروحا وشعورا وحسا وسلوكا وتطبيقا.
أدت هذه السلفية التقليدية المطبقة في بالدنا إلى حالة من االختناق الثقافي، والعجييز عن
اإلبداع والعطاء المقنع، والتخاذل المخزي في التعامل الفعال مع واقع الحييياة والتبصييري بسييننها،
والتحول باألمة إلى حالة الجمود والتقليد والمحاكاة، وذلك بما تفرزه في عقل األمة المسلمة من
سموم التعصييب الفقهي، والتشييدد الفكييري، والتنطييع المييذهبي، والتحييزب الطييائفي والعنصييري.ي
األمر الذي أدى إلصابة وجدان وعقل وشعور األمة المسلمة بشتى اإلصابات الفتاكيية، والعاهييات
المعطلة، والطعنات القاتلة، المؤدية - في نهاية األمر- إلى محو كل قيم اإلسالم الخالدة من حياة
الناس، من سلم وتسامح وأخوة وتناصحي ووئام وتوادد وتراحم وتراص، بما تفييرزه يوميييا عييبر

انظر: محمد بن عبد الوهاب، لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهيياب، تحقيييق الييدكتور 1
م. والشيييخ حسييين غنييام، تيياريخ نجييد، تحقيييق1967أحمد أبو حاكمة، دار الثقافة، بيييروت، الطبعيية األولى، 

م. ومحمد بن عبييد اهلل اإلحسييائي،1961الدكتور ناصر الدين األسد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة األولى، 
م. وبشيير1960تحفة المستفيد بتاريخ اإلحساء في القديم والجديد، مطابع الرياض، الرييياض الطبعيية األولى، 

هييي ومحمييد1378بن عثمان بن عبد اهلل، عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق ونشر دار المعارف  الرياض، 
بن عبد الوهاب، زاد المعاد البن القيم، دار الهدى، الجزائر، دون طبعة وتاريخ. وعبد الرحمن آل الشيخ، فتح
المجيد شييرح كتيياب التوحيييد، تحقيييق محمييد كامييل الفقي، مطبعيية أنصييار السيينة المحمدييية، القيياهرة، الطبعيية

هي. ومحمد خليل الهييراس، الحركيية الوهابييية، مؤسسيية مكيية للطباعيية واإلعالم، طبعيية أولى،1362الرابعة، 
م.1971م. ومحمد البهي، الفكر اإلسالمي في تطوره، دار الفكيير، بيييروت، الطبعيية األولى، 1976هي 1396

م.1980وعلي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيييروت، الطبعيية  الثالثيية، 
م. و حسيين بن1978وناصر الدين األلباني، حجاب المييرأة المسييلمة، دار الجهيياد، القيياهرة، الطبعيية الثانييية، 

قاسم الحسيني، إرشاد البرية إلى شرعية االنتساب للسلفية ودحض شبه البدعية، دار اآلثار للنشر والتوزيع،
. عبيد الجابري، أصول وقواعد في المنهج58 .. 30م، ص 2000هي 1421صنعاء، اليمن، الطبعة األولى، 

.13 .. 6م، ص 2002هي 1423السلفي، مجالس الهدى لإلنتاج والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
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شبكة الفقهاء المرتزقة، وفتيياوى المفييتين المسييتأجرين، ورسييائل وخطب الييدعاة الفجييرة، الييتي
تتسامق عبر فتاوى التطاول والجرأة واالستباحة والتفسيييقي واالرتييداد والتكفييير واالنحييراف في
حييق العاميية والخاصيية، فييأبيحت بهييا وبأشييباه العلميياء أعييراض المسييلمين ودميياؤهم وأمييوالهم
وأستارهم وحرماتهم.. لضرورة الدعوة السلفية واالنتصار لإلسالم السييلفي الصييحيح، الموجييود
في ذهن أصحابه السييلفيين فقييط، والييذين –بييزعمهم- يمتلكييون حييق ومرجعييية الفهم الصييحيح،

.  1والتفسير السليم، وسبيلي تعريف الناس باإلسالم دون سواهم 
السلفية الوهابية:

أخذت السلفية الوهابيةي اسمها هذا من باعثها في العصر الحديث الشيييخ )محمييد بن عبييد
هي(، وهي دعوة سنية سلفية اتباعية عمادهييا منهج السييلف الصييالح من1205-1115الوهاب 

األمة من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليييه وسييلم  وتابعيييه حييتى القييرن الرابييع، وأقطابهييا هم:
-451الشيييخ أحمييد بن حنبييل وتالمذتييه من السييادة الحنابليية، مييرورا بالشيييخ أبييو يعلى الفييرا 

هييي أحمييد بن795هييي، وابن رجب الحنبلي ت 597-507÷ت، وعبد الرحمن بن الجييوزي 526
هي. 751-691هي وابن قيم الجوزيةي 728-661تيميةي 

وهي - كما يصفها أصحابها- دعييوة سييلفية سيينيةي اتباعييية، عمادهييا اتبيياع منهجي السييلف
الصالح من  األمة من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وتابعيييه، وأقطابهييا اإلمييام أحمييد
وتالمذتييه،ي والسييادة الحنابليية من ابن الجييوزي، وابن رجب، وابن العميياد، وابن تيمييية،ي وابن
القيم... وأنصييارها ال يحبييون إطالق اسييم الوهابيييةي عليهييا وعليهم، ألنييه مصييطلح من صييناعة
خصومها، وهم يحبون أن يطلق عليهم مصطلح )الموحييدين، أو المسييلمين، أو الفرقيية الناجييية،

.2أهل الحديث، أهل السنة والجماعة( 
أصول السلفية الوهابية:

ألييف الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب مجموعيية من الكتب، منهييا يسييتقيي أتبيياع السييلفية
- كتاب التوحيد فيمييا يجب من حييق اهلل على1الوهابية قيمهم وأصولهم، وأهم هذه الكتب هي: ]

 - السيييرة5 - السيييرة المختصييرة. 4 - كتيياب كشييف الشييبهات. 3 - كتيياب الكبييائر. 2العبيييد. 
 - أنييواع9 - أوثق عييرى اإليمييان. 8 - عقيدة الفرقة الناجية. 7 - مسائل الجاهلية. 6المطولة. 
- مختصييري الشييرح الكبييير، وغيرهييا من المؤلفييات والنقييول11- الخطب المنبرييية.ي10التوحيييد. 

. 3والشروح[ 
وتقوم السلفية الوهابية على المعالم الكبرى التالية:

 - األصول العقدية والفهوم الوهابيةي في مسائل اإليمان واالعتقاد.1

، قطيير،94انظيير: عبييد السييالم مقبييل المجيييدي، ال إنكييار في مسييائل الخالف، كتيياب األميية، عييدد  1
، بتصرف.18 و 17 و 16هي، مقدمة األستاذ عمر عبيد حسنة، ص 1424

انظر: علي حسن علي عبد الحميد األثري، التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة اإلسالمية، 2
. وصالح العقاد، دعوة حركات اإلصالح27هي، ص 1407دار الكتب األثرية، األردن، الزرقا، الطبعة األولى، 

، نقال عن: علي المحافظيية، االتجاهييات86م، ص 1958السلفي، المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع، 
.39م، 1980الفكرية عند العرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 

انظر : مقدمة زاد المعاد البن القيم بشرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص أ، ب، ج، د، هي، و، ز، 3
39ح. وعلي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثيية، ص 

. وعبد الرحمن آل الشيخ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيييد، تحقيييق محمييد كامييل الفقي، مطبعيية أنصييار40و 
 و84.  والشيخ حسين غنام، تيياريخ نجييد، ص 11هي، ص 1362السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
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 - الفييروع الفقهييية وعلى رأسييها فقييه اإلمييام أحمييد وابن تيمييية،ي والرجييوع إلى الكتيياب2
والسنة.ي

أوال: األصول العقدية في المفهوم الوهابي:
تقوم الدعوة الوهابية على األصول العقدية التالية:

 - العييودة باإلسييالم إلى صييفائه األول، وذلييك أن العقيييدة اإلسييالمية في عهييد الرسييول1
وخلفائه الراشدين كانت صافية نقية،ي فكانت مصييدرا لعظمتهم، ومبعثييا النتصيياراتهم وفتوحيياتهم

الواسعة، فلما تدنت هذه العقيدة إلى مستوى الشرك أصابهم الذل ونهشهم االنحالل والفساد.
ومن هنا رد اإلمام محمد بن عبييد الوهيياب سييبب ضييعف المسييلمين وتييأخرهم إلى ضييعف
عقيدتهم، ورأى أن الحل في العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية،ي واعتييبر مييا عييداهما ومييا

.1خالفهما مصدرا للبدعة والبدع الداخلة على اإلسالم 
وقد قال اإلمام أحمد: )).. ال تقلد دينك أحدا من هؤالء، ما جاء عن النبي صلى اهلل عليييه

. 2وسلم وأصحابه فخذ، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير(( 
 - التوحيد: 2

ويتمثلي في شهادة أن ال إله إاّل اهلل، فاهلل هو الخالق الواجب عبادته، واالستغاثة به، وفي
هذا الصدد يقول اإلمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد اهلل بن سحيم المطوع ) المعلم
والمرشد في الدعوة الوهابية( من أهل المجمعة في تعريف التوحيد: )) التوحيد نوعييان: توحيييد
الربوبية، وهو أن اهلل سبحانه متفرد بالخلق والتدبيري عن المالئكة واألنبياء وغيرهم، وهذا حييق
البد منه،ي ولكن هذا التوحيد ال يدخل الرجل في اإلسالم، ألن أكثر الناس مقرون به، قييال تعييالى:

}قل من يرزقكم من السماء واألرض أم من يملك السمع واألبصار... أفال تعقلون{.
وأن الذي يدخل الرجل في اإلسالم هو توحيد األلوهية، وهو: أن ال يعبد إال اهلل وحييده، ال
ملكا مقربا، وال نبيا مرسال. وذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسييلم  ُبعث وأهييل الجاهلييية يعبييدون
أشياء مييع اهلل، منهم من يييدعو األصيينام، ومنهم من يييدعو عيسييى، ومنهم من يييدعو المالئكيية،
فنهاهم عن هذا، وأخبرهم أن اهلل أرسله ليوحد، وال يدعى أحد من دونه ال المالئكة وال األنبياء،
فمن تبعيييه ووحيييد اهلل فهيييو شيييهد أن ال إليييه إال اهلل، ومن عصييياه ودعيييا عيسيييى والمالئكييية
واستنصرهم، والتجأ إليهم فهو الذي جحييد ال إلييه إاّل اهلل مييع إقييراره أنييه ال يخلييق وال يييرزق إال

.3اهلل..(( 
ويؤكد على التوحيد في رسالة )كشف الشبهات( إْذ يقول: )).. ال خالف أن التوحيد ال بييد
أن يكون بالقلب واللسان والعمييل، فييإن اختييل شيييء من هييذا لم يكن الرجييل مسييلما. فييإن عييرف

. 4التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس..(( 
ومن هذا المبدإ المتشدد هاجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب العييادات الييتي كييانت منتشييرة
في العالم العربي واإلسييالمي مثييل التييبرك باألولييياء والصييالحين، والتمسييح بمشييايخي الصييوفية،
والتقرب إلى اهلل بزيارة قبور وأضرحة الصالحين، واعتييبر هييذه العييادات شييركا، وهي نييوع من

.40انظر: علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص  1
.24انظر: علي حسن علي األثري، التصفية والتربية، ص  2
 و93. وآل الشيخ عبد الرحمن، فتح المجيد، ص 299 و 250انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  3

.41. نقال عن المحافظة، ص 111
138. وآل الشيخ عبد الرحمن، فتح المجيد، ص 395 و 303انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  4

.41. نقال عن المحافظة، ص 153و 
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الشرك باهلل تعالى، وهو يصرحي بهذا في رسالة موجهة إلى )عبييد الييرحمن بن ربيعيية مطييوع آل
صادق( فيقول: ))..ي فاعلم أن التوحيد الييذي دعت إليييه الرسييل من أولهم إلى آخييرهم، إفييراد اهلل
بالعبادة كلها، ليس فيهييا حييق لملييك مقييرب، وال نييبي مرسييل أو فضييال عن غيييرهم. فمن ذلييك ال
ُيدعى إاّل إييياه، كمييا قييال تعييالى: }وأن المسيياجد هلل فال تييدعوا مييع اهلل أحييدا{، فمن عبييد اهلل ليال
ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن ال إلييه إال اهلل، ألن اهلل
هو المدعو. كما يفعل المشركون عند قبر الزبيري أو عبد القادر أو غيرهم، وكمييا يفعييل هييذا عنييد
قبر زيد وغيره، ومن ذبح هلل ألف ضحية ثم ذبح للنبي ولغيره فقييد جعييل إلهين اثيينين، كمييا قييال
تعالى: }قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين{ والنسك هو الذبح، وعلى هييذا

.  1فقس..((ي 
وأنكر الشفاعة من غير اهلل، كما أنكر النييذر لغيييره، حيث يقييول في رسييالته السييالفة إلى
عبد اهلل بن سحيم: )).. فكل من غال في نبي، أو صحابي أو رجل صييالح، وجعييل فيييه نوعييا من
اإللهية، مثل أن يقول: يا سيدي فالن أغثني. أو أنا في حسبك، ونييوع هييذا فهييذا كييافر يسييتتاب،
فإن تاب وإاّل قتل. فإن اهلل سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد، وال ُيييدعى معييه

. 2إله آخر..(( 
ويتابع في رسالته هييذه متوسييعا في نعت المسييتغيثين بييالقبور واألضييرحة بالكفييار، حيث
يقول: )).. واعلم أن المشركين في زماننا قد ازدادوا على الكفار في زمن النبي صييلى اهلل عليييه
وسييلم بييأنهم يييدعون األولييياء الصييالحين في الرخيياء والشييدة، ويطلبييون منهم تفييريج الكربييات

. 3وقضاء الحاجات..(( 
ويؤكد على التوحيييد الخييالص، ففي رسييالته إلى مطاوعيية أهييل سييدير والوشييم والقصيييم
يوجه القييول: )).. والنهي عن الشييرك وهييو أن ال يييدعى من دونييه )اهلل( من المالئكيية والنبيييين
فضال عن غيرهم. فمن ذلك أنه ال يسجد إاّل هلل، وال يركع إاّل له، وال يدعى لكشف الضر إاّل هييو،
وال لجلب الخير إاّل هو، وال ينذر إاّل له، وال يحلف إاّل بييه، وال يييذبح إاّل لييه، وجميييع العبييادات ال

. 4تصلح إاّل له وحده ال شريك له..((ي 
واعتبر زيارة القبور بدعة، بما في ذلك قبر الرسول في المدينة، ولو على سييبيلي االطالع
والسياحة. وأنكر بناء المآذن والقباب في المساجد، والقباب على القبور واعتبرها بدعيية منكييرة

5.
 - صفات اهلل:3

. نقال224. وآل الشيييخ عبييد الييرحمن، فتح المجيييد، ص 355انظر: حسين غنام، تاريخ نجييد، ص  1
.42عن المحافظة، ص 

. نقال224. وآل الشيييخ عبييد الييرحمن، فتح المجيييد، ص 355انظر: حسين غنام، تاريخ نجييد، ص  2
. ومحمد بن عبد الوهاب، لمع الشهاب في سيييرة الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب، ص42عن المحافظة، ص 

.42، نقال عن المحافظة، ص 178
. نقال224. وآل الشيييخ عبييد الييرحمن، فتح المجيييد، ص 355انظر: حسين غنام، تاريخ نجييد، ص  3

. ومحمد بن عبد الوهاب، لمع الشهاب في سيييرة الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب، ص42عن المحافظة، ص 
. و محمييد خليييل الهييراس، الحركيية الوهابييية، مؤسسيية مكيية للطباعيية42، نقال عن المحافظيية، ص 178

.27 و 26م، ص 1976هي 1396واإلعالم، مكة، الطبعة األولى، 
..188انظر: محمد بن عبد الوهاب، لمع الشييهاب في سيييرة الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب، ص  4  

، بتصرف.190
، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  5
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إن االعتقاد الصحيح في الصفات اإللهية هو أن ال نتجاوز األسلوب القرآني، وال النبوي،
بل نصف اهلل بما وصف به نفسه في قرآنه، وبما وصفه به رسييوله صييلى اهلل عليييه وسييلم  من

.1غير تعطيل، وال تمثيل،ي وال تشبيه، ونعرف معاني هذه الصفات ونثبتها 
وأنكر تأويل القرآن، وكفر من يقول بالتأويل وأخرجه من المليية اإلسييالمية، معتمييدا على

.2قوله تعالى: }وما يعلم تأويله إاّل اهلل{ 
قراءة وهابية مناقضة للوهابية:

وبين أيدينا مجموعة من الرسائل األخرى المنقوليية عن الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب،
والمكتوبةي بخط يده، الييتي قييام بطبعهييا وتحقيقهييا نخبيية من أهييل العلم بجامعيية اإلمييام محمييد بن
سعود اإلسالمية، ينفي فيها مييا نسييب إليييه، ويييدعي نسييبة مييا فيهييا من غلييو وتطييرف لتالمذتييه
المتشددين، الييذين اسييتغلوا بعييدهم عنييه ونسييبوا غلييوهم وتشييددهم إليييه، ولعلنييا بعرضيينا لهييذه
الرسائل الخطية نتبين االفتراء المنسوب لهييذا الرجييل من جهيية، كمييا نتييبين موقفييا علميييا آخييرا
اضطره للتراجع فيه عما كان يفتي به الناس من جهة ثانية، لعل الكثير من الدعاة السييلفيين في
الجزائيير يجهلونييه، أو يعلمونييه ويصييرون على تزويييري الحقييائق، ليضييمنوا ألنفسييهم الوجاهيية

المرجعية.
 - الرسالة األولى: الغلو في تكفير أهل القبلة 1

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب منكرا كل ما نسب إليه ضييمن عقيدتييه الموجهيية ألهييل
القصيم: )).. ثم ال يخفى عليكم أنه بلغني أن رسييالة سييليمان بن سييحيم قييد وصييلت إليكم، وأنييه
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، واهلل يعلم أن الرجل افترى علي أمييورا لم أقلهييا،
ولم يأت أكثرها على بالي. فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب األربعة، وإني أقول: إن الناس
من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي االجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن
اختالف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسلي بالصييالحين، وإني أكفيير البوصيييريي لقولييه يييا أكييرم
الخلق. وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسييلم  لهييدمتها، ولييو أقييدر
على الكعبة ألخذت ميزابها وجعلت له ميزابا من خشب، وإني أحرم زيييارة قييبر النييبي صييلى اهلل
عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكّفر من حلييف بغييير اهلل، وإني أكفيير
ابن الفيييارض وابن عيييربي، وإني أحيييرق دالئيييل الخييييرات وروض الريييياحين وأسيييميهي روض

(، وقبلييه16الشياطين جوابي عن هذه المسائل أن أقول: }سبحانك هييذا بهتييان عظيم{ )النييور: 
من بهت محمدا صلى اهلل عليه وسلم  أنه يسب عيسى ابن مريم، ويسييب الصييالحين، فتشييابهت
قلوبهم بافتراء الكذب، وقول الزور، قال تعالى: }إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنوني بآيييات اهلل{

(، بهتوه صلى اهلل عليه وسلم بأنه يقول: إن المالئكة وعيسى وعزيييرا في النييار،105)النحل: 
.3((( 101فأنزل اهلل في ذلك }إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون{ )األنبياء: 

 - الرسالة الثانية:ي دفع البهتان والمفتريات بتكفيره ألهل القبلة2
هذه رسالة أرسلها الشيخ محمييد بن عبييد الوهيياب إلى السييويدي عييالم من أهييل العييراق،
وكان قد أرسل له كتابا، وسأله عما يقييول النيياس فيييه ، فأجابييه بهييذه الرسييالة: )).. إن إشيياعة

، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  1
، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  2
انظر: الرسالة األولى من الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفييات الشيييخ اإلمييام محمييد بن عبييد 3

الوهاب المنشورة تحت إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، نقال عن: محمييد بن علييوي المييالكي،
  .71م، ص 2003هي 1423مفاهيم يجب أن تصحح، المكتبة العصرية، صيدا، دون طبعة، 
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البهتان مما يستحي العاقل أن يحكيه، فضال عن أن يفتريهي مما قلتم: أنني أكفر جميييع النيياس إاّل
من اتبعني، ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هييذا مسييلم؟ ومييا قلتم: لييو أنييني
أقدر على هدم قبة النبي صلى اهلل عليه وسييلم  لهييدمتها، وفي دالئييل الخيييرات وحرمتييه، وأنهى
عن الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم  بأي نظم كيان، فهييذا من البهتييان، والمسييلم ال يظن
في قلبييه أجييل من كتيياب اهلل.. ومييا قلتم: إنييني أكفيير من توسييل بالصييالحين، وأكفيير البوصيييري
لقوله: يا أكرم الخلق، وأنكر زيارة قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم وأنكيير زيييارة قبييور الوالييدين

. 1وغيرهم، وأكفر من حلف بغير اهلل، جوابي على ذلك أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم..((ي 
 - الرسالة الثالثة: دفع البهتان بتكفيره المتوسلين من أهل القبلة3

سييئل الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب عن قييولهم في االستسييقاء: ])ال بييأس بالتوسييل
بالصالحين( وقول أحمد: )يتوسلي بالنبي صلى اهلل عليه وسلم خاصة( مع قولهم: إنه ال يستغاث
بمخلييوق[؟ فقييال: )).. فييالفرق ظيياهر جييدا، وليس الكالم ممييا نحن فيييه، فكييون بعض يييرخص
بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبيي صلى اهلل عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلييك
ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكييروه،
فال ننكر على من فعله، وال إنكار في مسائل االجتهاد، ولكن إنكارنا على من دعا لمخلييوق أعظم
مما يدعو اهلل تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القييادر، أو غيييره يطلب تفييريج
الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو اهلل مخلصا له الدين، ال يييدعو
مع اهلل أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبييادك الصييالحين، أو يقصييد
قبرا معروفييا أو غيييره يييدعو عنييده، لكن ال يييدعو إاّل اهلل مخلصييا لييه الييدين، فييأين هييذا مييا نحن

.2فيه..((ي 
 - الرسالة الرابعة: دفع البهتان بتكفيره المتوسلين من أهل القبلة4

وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الموجهة ألهل القصيييم فقييال: ))..
إن سليمان بن سحيم افترى علي أمورا لم أقلها، ولم يييأت أكثرهييا على بييالي، فمنهييا: أني أكفيير
من توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيريي لقوله: يا أكرم الخلق، وأني أحرق دالئل الخيرات. 

، وقد جاء عن الشيييخ3وجوابي عن هذه المسائل: أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم..(( 
محمد بن عبد الوهاب تأييد قوله هذا في رسييالة أخييرى بعثهييا إلى أهييل المجمعيية فقييال: )).. إذا
تبين هذا فالمسائل التي شنع بها، منهييا مييا هييو من البهتييان الظياهر، وهييو قولييه: أني أكفيير من
توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيري.. وجوابي فيها أن أقول سبحانك هييذا بهتييان عظيم..((

4  .
والمحلل لهذه الرسائل األربعة، يتبين منها وجهة نظر أخرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب
في أمهات المسائل التي أثيرت حولييه وحييول أتباعييه، فيأعلن التييبرؤ منهييا كلييية، وانضييم ضييمن
أقوال المذاهب اإلسالميةي فيها، ولم يخرج عنها البتة، بل كذب كل من افترى عليه القول بغيرهييا

بصريحي العبارة، ونسب التحريف لتشدد تالمذته.

انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب المنشورة تحت 1
  .72 و 71إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ص 

 و117انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبييد الوهيياب، ص  2
118.  

 . 118انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب، ص  3
  .118انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب، ص  4
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ومن هنا بدأنا نرى تبرؤ السلفية من سلفية الشيخ محمييد بن عبييد الوهيياب، كمييا تييبرؤوا
قبلها من سلفية الشيخ اإلمام أحمد بن تيمية،ي لما قورعوا بعلمه وبحججه وبفتاويه الييتي جيياءت

مخالفة لفهومهم، والتي كانوا يفترونها عليه، مستغلين عدم اطالع الكثيرين عليها. 
 - التحسين والتقبيح شرعيان ال عقليان، وال يمكن للعقل أن يحسيين، أو يقبح البتيية، ألن4

عملية التحسين والتقبيحي ليست من وظائفه، فهو معرض للخطإ واالنحييراف والزلييل، ومييا عليييه
إاّل فهم النصوص وتطبيقها فقييط، ضيياربا بييذلك عييرض الحائييط األربعمائيية آييية الييتي تيينزلت في

القرآن الكريم تحث على العقل والنظر والتدبر والتفكر. 
ومع هذا فإن القيود التي فرضها أتبيياع االتجيياه السييلفي على منهجهم فرضييت عليهم في
العديد من المسائل حالة من التململ والقلق األصولي، واضطرتهم ليس إلى االسييتفادة ممييا عنييد
غيييرهم من المييذاهب السيينية من الناحييية األصييولية والمنهجييية، بييل ألجييأتهم -بييالرغم منهم

، ولعلنييا نييبين هييذه1لتشييددهم- إلى اختالالت معرفييية وأصييولية ومنهجييية وعقدييية خطيييرة 
األطروحيية األلبانييية الكاشييفة عن حاليية التملمييل والقلييق واالنفالت المييرجعي من خالل عرضيينا
لمسألة من أهم المسائل التي خاضوا فيها في حقل الفروعيات، عن نقاب المرأة المسييلمة، وهي
التي ستبين بوضوح الوضعية المفلسة التي آل إليها الفكر السلفي عندما حرم نفسه من فريضيية
التفكير والتوسم والنظر العقلي السليم التي يزخر بها القرآن الكريم، وتنضحي بها السيينة النبويييةي

. 2المطهرة. وملخص المسألة كاآلتي: 
وفي معييرض حديثييه في مقدميية كتابييه )حجيياب المييرأة المسييلمة( عن كييون وجييه المييرأة
عورة، أو ليس بعورة، ذهب الشيخ ناصر الدين األلباني إلى عرض االتجاهين في المسألة، رأي
القائلين بكون وجه المرأة عورة، والقائلين بنقيضه،ي وعرض لسيينة رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه
وسلم  في حديثهي وموقفه عليه الصييالة والسييالم   من الفضييل بن العبيياس رضييي اهلل عنييه   في
حديث المرأة الخثعمية المشهور، حين جعل يحدق في وجه المييرأة الخثعمييية الييتي جيياءت تسييأل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وهي غير محرمة بييالحج، وكييان الفضييل رديفيية فجعييل يحملييق
فيها فأدار النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم  وجهييه وأتم الحييديث مييع المييرأة، ثم قييال عليييه الصييالة
والسالم  لعلي رضي اهلل عنه  لما جاءه يعاتبه بعد شكوى الفضل إليه: ))رأيت شابا وشابة، فلم
آمن الشيطان عليهما((، وبعد عرض الحديث يعقب الشيخ ناصر الدين األلباني قييائال: ))..ي فهييذا
الحديث الصحيح يقرر أن كشف المرأة عن وجهها -ولو كييانت جميليية- حييق لهييا، إن شيياءت أن
تأخذ به فعلت، وليس ألحد أن يمنعها من ذلك، بزعم خشية االفتتان بها، فمثل هذا الحديث منعنا
من أن نقول برأي الفريق المذكور -القائل بكون وجه المرأة عورة- وأوجب علينا إشاعة الييرأي
الصواب في المسألة. على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه -وإن

.3 ..((ي 36كان جائزا- فستره أفضل، وقد عقدنا لذلك فصال خاصا في الكتاب في ص 
ففي هذا االستدراك األصولي يضيقي المذهب بصاحبه، فيضطر ليعرض عن سيرة رسييول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وعن السنة التي يدعي التمسييك بهييا ونصييرتها، فيحسيين بعقلييه مييا لم
يحسنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ويقبح بعقله مييا لم يقبحييه رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه

انظر: انظر: عباس محمييود العقيياد، التفكييير فريضيية إسييالمية، مكتبيية رحيياب، الجزائيير، دون طبعيية 1
.17.. 6وتاريخ، ص 

هي(، حجاب المرأة المسييلمة، دار الجهيياد، القيياهرة،1420م -1999انظر: ناصر الدين األلباني )ت  2
.5م، ص 1978الطبعة الثانية، 

 و5م، ص 1978ناصر الدين األلباني، حجاب المرأة المسلمة، دار الجهاد، القاهرة، الطبعة الثانية،  3
41 .. 47.
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وسلم ، ضاربا عرض الحائط سيييرة وسيينةي رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم الواجبيية االتبيياع،
وفاتحا الباب -دون تفطن وتحت ضغط الحاجة- على قاعدة سد الذرائع، وكأنما رسول اهلل صييلى
اهلل عليه وسلم  غير مشرع في هذه الفريضة اإلسالمية، وغير واجب اتباعه، األمر الييذي يييدفع
الشيخ ناصر الدين األلباني ليضيف بتحسينهي العقلي ما يخالف به أمر رسول اهلل صلى اهلل عليييه
وسلم  مستدركا، ومعقبا في الحكم عليه إرضيياء لييوالة نعمتييه حميياة السييلفية، وهييو األميير الييذي

تراجع عنه بعد طبعته األخيرة للكتاب. 
خالصة القول في التدين السلفي:

 يخلييق نوعيييات معينييةي من1فالتدين بالمذهب السييلفي )المييدخليين والجيياميين ونحييوهم( 
المتييدينين المييوجهين والمييبرمجيني والشيياذين والسيياذجين.. والمسييكونين والمييبرمجين بعقييدة
الكراهية المسبقة للذات ولآلخر بشكل تلقائي على أساس أنه كافر وفاسييق ومبتييدع ومنحييرف..ي
وهم فقييط األقييدر واألقييرب إلى اإلسييالم.. والمبتلين بشييتى العاهييات واألسييقام والعلييل النفسييية
والوجدانية الدفينة، نعرضهم ونصفهم.. كما عانينييا من تشييددهم وتنطعهم وتكفيييرهم وتفسيييقهم
وتخطئتهم وتبديعهم صراحة وعالنيةي قييوال وعمال وسييلوكا لمن عيياداهم من مييذاهب أهييل السيينة

الجماعة. 
وكما عانى من غلوائهم وتشددهم وتنطعهم وغرورهم شيييخا المرحييوم )محمييد الغييزالي ت

م( طيلة حياته الدعوية الثرية، ومازالت تعاني األمة منهم إلى اليوم، ولعلنا نقتطف شيييئا1996
طفيفا منها مما عرضه في كتابه القيم )همييوم داعييية( حين جيياءه شيياب يييدعي انتميياءه للسييلف
وألجأه دون حياء أو توقير للعلم والعلماء حول بعض القضايا، نوجزها مختصرة في هذا الحوار
الذي جرى بينهما:ي )).. طرق بابي شاب وكان في عينيه بريق يدل على الييذكاء والحميياس معييا.
قال: قرأت بعض كتبييك، ورأيت أن أسييتكمل معرفتييك من أسييئلة أوجههييا إليييك. قلت لييه: حسييبك
سؤال واحد، فلدي ما يشغلني. قال: ما رأيك في الفوقييية؟ بالنسييبة إلى اهلل تعييالى؟ ومييع تعييودي
لقاء شباب كثير من هذا الصنف، إاّل أن السؤال فاجأني..ي تريثت قليال، ثم شرعت أتكلم: ال أدري
كيف أجيبك؟ أنا مع أهل اإلسييالم كلهم أسييبح باسييم ربي األعلى. وبين الحين والحين يطييوف بي
من إجالل اهلل وإعظامييه مييا أظنييني بييه واحييدا من الييذين قيييل فيهم }يخييافون ربهم من فييوقهم

(. 50ويفعلون ما يؤمرون{ )النمل: 
تسييألني عن الفوقييية؟ ال أدري: أنييا مييع العقالء الييذين يقولييون: السييماء فوقنييا واألرض
تحتنا. ثم إني بعد ما اتسعت مداركي العلمية عرفت أن األرض التي أسييكنها كييرة دائييرة طييائرة،
وأنها مع أخوات لها يتسقن في نظام مع أمهن الشمس، التي تجري هي األخييرى مييع لييدات لهييا
في مجرة معروفة األبعاد والمدارك...ي رؤية تامة هنا وهناك }له غيب السييموات واألرض أبصيير

(... قال الشاب: ألم26بيه وأسمع مالهم من دونه من ولي وال يشرك في حكمه أحدا{ )الكهف: 
تقرأ العقيدة الطحاوية؟ قلت: أوصي المسلمين أن يقرأوا القرآن، وأال ُيعملوا عقييولهم في اكتنيياه

وجميياع المسييألة عنييدي أن معالجيية ظيياهرتهم تتم في إطييار علم النفس المرضييي )اإلكلييينيكي( لفئيية 1
المراهقين الشاذين والمنحرفين وليس في إطار التدين والشريعة، ألنهم في األصل مرضى باألسييقام النفسييية،
وليس لديهم القابلية للتثيياقف والحييوار وسييماع اآلخيير، كييون اآلخيير مبتييدع وضييال وال يجييوز سييماعه أصييال.
وظاهرة عامة كهذه تصنع اإلقصاء والصمم والقطيعةي بداءًة مع اآلخر، وإساءة الظن به قبال، يجب أن تخضع
للعالج النفسييي أوال، لنتمكن من معرفيية األسييباب الحقيقييية للصييمم العمييدي واالنعييزالي اإلرادي الييذي يفضييله
بعض الشباب اآلبق. ثم لّما نعالج المسألة من الناحية النفسية ننطلق للحوار الييديني المطلييوب مييع من يسييمع
ويحاور ويقبل التواصل مع اآلخر. أمييا هييؤالء فال، إلى حين اسييتعادة تييوازنهم النفسييي وتييوافقهم االجتميياعي
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المغيبات التي يسييتحيلي إدراك كنههييا، وكيذلك فعييل سييلفهم الصييالح فييأفلح. قييال الشيياب: وكتابييك
عقيدة المسلم؟ قلت: قررت فيه ما سمعت اآلن. قال: إنه يتجه مييع مييذهب السييلف، ولكنييك تبعت
في ترتيبي العقائد منهج أبي الحسن األشعري وهييو مييؤول منحييرف.. قلت: رحم اهلل أبييا الحسيين
وابن تيمية، كالهما خدم اإلسالم بجهده، غفر اهلل لهما مييا يمكن أن يكييون قييد وقييع في كالمهمييا
من خطإ. اسمع يا بني:ي لماذا تحيون الخصومات العلمية القديمة؟ كانت هذه الخصومات -ودوليية
اإلسالم ممدودة السلطة- خفيفة الضرر، إنكم اليوم تجددونها ودولة اإلسالم ضعيفة، بل ال دوليية
لإلسالم، فلم تعيدونها جذعة؟ وتسكبون عليها من النفييط مييا يزيييدها ضييراما؟ وجهييوا األميية إلى
كتاب ربها وسنةي نبيهييا، واشييغلوهم بمييا اشييتغل بييه سييلفنا األول. اشييتغل بالجهيياد في سييبيلي اهلل
فاعتز وساد، مع مالحظة أنهم كانوا يحررون غيييرهم، أمييا نحن فمكلفييون بتحريييري أنفسيينا. قييال
الشاب وهو يتململ: حسييبناك من السييلف؟ قلت: إن االنتميياء إلى السييلف شييرف أتقاصيير دونييه،
وفي الوقت نفسه أحرص عليه، لقد جئت تسألني عن قضية لو سئل عليها األصييحاب رضييي اهلل

عنهم لسكتوا.
وراءك،  ومن  أنت  عرضا،  تتخذني  حتى  اإلجابة  في  تعثرت  لو  تود  أنك  الظن  وأغلب 

فلتعلم أن طهر النفس أرجح عند اهلل من إدراك الصواب.. 
ليس سلفيا من يجهل دعائم اإلصالح الخلقي واالجتماعي والسياسي كما جاء بها اإلسالم
وأعلى رايتها السلف، ثم يجري هنا وهناك مييذكيا الخالف في قضييايا تجاوزهييا العصيير الحاضيير
ورأى الخوض فيها مضيعةي للوقت. أميا كيان حسييبنا منهج القييرآن العزيييز في تعليم العقائييد؟ في
تعريف الناس بربهم نسمع قوله تعالى: }اهلل ال إلييه إاّل هييو لييه األسييماء الحسيينى{، واالسييتجابة
الفطرية لدى سماع هييذه اآلييية أن نقييول: عرفنييا ربنييا ومييا ينبغيي لييه من نعييوت الكمييال. ويقييول
تعالى: }فاعلم أنه ال إله إاّل اهلل واستغفر لييذنبك وللمؤميينين والمؤمنييات{، واالسييتجابة الطبيعيييةي
لدى تلقي هذا األميير أن نقييول سييمعا وطاعيية، علمنييا أن اهلل واحييد. ونسييتغفره من تقصيييرنا في
الوفاء بحقوقه. أما جعل اإليمان قضايا جدلية فهييذا هييو المييوت األدبي والمييادي. ولييو أن سييلفنا
مضى مع تيار الجدل ما فتح باإلسالم بلدا، وال شرح باإليمييان صييدرا.. المشييكلة الييتي نطلب من
أولي األلباب حلها هي معالجة نفر من الناس يييرون الحييق حكييرا عليهم وحييدهم، وينظييرون إلى
اآلخييرين نظييرة انتقيياص واسييتباحة..ي الواقييع أن األمييراض النفسيييةي عنييد هييؤالء المتعصييبين
للفرعيات تسيييطر على مسييالكهم وهم -باسييم اليدين- ينفسييون عن دنايييا خفييية.ي وعنييدما يشييتغل

بالفتوى جزار فلن تراه أبدا إاّل باحثا عن ضحية..ي 
وعاد الشاب يسألني: هل في القرآن مجاز؟ وكتمت الغيظ اليذي يغلي في دمي، وقلت: ميا
الكييه بعض العلميياء في القييرون الوسييطى، ثم انتهييوا منييه وانتهى أهلييه، تريييدون اليييوم إحييياءه
وشغل الناس به؟ مرة حديث الفوقية، ومرة حديث المجاز؟ حدثني عن هذه اآليات }إنا جعلنا في
أعنيياقهم أغالال فهي إلى األذقييان فهم مقمحييون، وجعلنييا من بين أيييديهم سييدا ومن خلفهم سييدا{

(، ترى هذه السدود هي السد العالي أو سد الفرات؟ وهل األغالل هنا هي القيييود9 و 8)يسين: 
التي توضع أحيانا في أيدي المجاهدين. أم أن هناك مجازا في القرآن الكريم..؟ واسييتأنفت الكالم
وأنا أتجه إلى الضحك.. لما سار المتنبيي بشعب بوان وراقه الهواء والظل، وتسللت األشييعة بين

األوراق والغصون تصنعي دوائر شتى على ثيابه قال:
وألقى الشرق منها في ثيابي      دنانير تفر من البنان 

ثم قال في مجون ال يسوغ:
    أعن هذا يسار إلى طعان يقول بشعب بوان حصاني 
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هل وقف حصان المتنبي وسط الحديقة الغناء وألقى هذه الخطبة العصييماء؟ أم أن المتنييبيي
أنطق دابته بهذا الشييعر؟ أظن الحكم على مييذهبك أن الحصييان هييو الييذي فسييق بهييذا الكالم ضييد

األنبياء ويجب ذبحه..
إن هذا الشاب وأمثالييه معييذورون، والييوزر يقييع على من يييوجههم، ألنييه ال يفقييه أزمييات
الحياة المعاصرة، وال يرتفع إلى مستوى األحداث، وال يحس آالم أمته، وال يخطر بباله ما يييبيت

لألمة اإلسالمية ودينها العظيم من مؤامرات.
إننا نريد ثقافة تجمع، وال تفرق، وترحم المخطىء، وال تتربص به المهالييك، وتقصييد إلى
الموضوع، وال تتهارش على الشكل.. وال أدري لميياذا ال نييؤثر العمييل الصييامت المنتج بييدل ذلييك

. 1الجدل العقيم؟..(( 
نتيجة القول في السلفية:

وانطالقا من كل ما سبق يمكننا تقريري بعض النتائج النظرية التالية:
 - السلفية منهج في فهم الدين وتطبيقييهي مييوروث عن الرعيييل األول من خيييرة القييرون،1

وهي مستوى وشرف ديني رفيع يتسامق المسلمون لبلوغه، ويحرصون إلى الوصل إليه، ولكن
ليس بالوسائل والطرق واألساليب التي تفنن في ابتكارها مفكرو السلفية المحليين ، والعييالميين

في مخابر المركز واألطراف.
 - السلفية مرحلة سابقة ماضية في تاريخنا اليديني المجيييد، يمكننييا االسييتفادة منهييا بعيد2

االطالع السوي عليها، كمييا يمكننييا أن نعييتز بهييا ونحن مخيييرون في الرجييوع إليهييا واالسييتفادة
منها، أو في االستئناس بفتوحاتها كتراكمات ثقافية تزيد من ضخامة وعراقة تراثنا المجيد، وقد
نجد فيها الكثير من الحلول لمشاكل مشابهةي لمشاكل عصييرنا، ال يمنعنييا منييه مييانع من تجييرهييا

واقعيا وعصريا واالنتفاع بها..
 - السلفية الييتي نراهييا اليييوم تعييرض على السيياحة اإلسييالمية من بين يييدي لفيييف همييل3

الييدعاة، ومن قبييل متشييدديهم ومتنطعيهمي من قاصييري المييواهب، والمرضييى باألسييقام الدفينييية،ي
الذين ال يحسنون سوى تقديم كناسات الفكر، وعرض فضييالت السييلف والسييلفية، ال عالقيية لهييا
بالمنهجي السلفي الموروث عن الصحابة والتابعين، إذ إن منهجهم النبيل وسلوكهم القويم عامرة
به بطون المصادر والمراجع  التي تغنينا عن فضييالت األوراق المسييمومة الييتي تييوزع بالمجييان

لتسمم أفكار وتصورات المسلمين. 
 - السلفية بدعة من بين البدع المسييتحدثةي الييتي أفرزتهييا قييوى التييآمر الخييارجي والكيييد4

الداخلي في عالمنا اإلسالمي بهدف تمزيق وحدة األمة اإلسييالمية بنيياء على المعطيييات والنتييائج
التي توصل إليها شيخنا األستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابييه القيم )السييلفية(،
عندما عدها من بين أربعة قوى تمزيييق وتفييتين زرعت في قلب العييالم اإلسييالمي لتمزيقييه وهي

]القاديانيةي والبهائيةي والصهيونيةي والوهابية[. 
أخطار الفكر السلفي:

هييي(246-164تعرض الفكر التقليدي السلفي منذ نشأته على يد اإلمام أحمييد بن حنبييل )
وتالمذتييهي من بعييده إلى حمالت من النقييد والتوجيييه والتصييويبي والتحامييل من فقهيياء وعلميياء
اإلسالم، تراوحت بين الموضوعية العلمية، وبين التحامل والييرفض، وقييد القى نفس المعارضيية

هييي(،456-384 هييي(، )ابن حييزم األندلسييي 286على عهييد اإلمييامين )أبييو داود الظيياهري ت 

هي، ص1405م(، هموم داعية، دار الشهاب، باتنة، الطبعة األولى، 1996-1917محمد الغزالي )  1
، بتصرف.16 .. 10
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هييي( نفسييه، كمييا القى معارضيية728-661وتعرض للنقد أيضا على يييد الشيييخ أحمييد بن تيميييةي 
هي(.1205-1115شديدة على عهد اإلمام )محمد بن عبد الوهاب 

وقد شن اإلمام محمد الغزالي حملة عنيفيية على الفكيير السييلفي المختييل محصيييا المسييائل
التي فتنوا فيها على األمة دينهم، وذليك بسييبب ثقييافتهم اإلسييالمية المعوجيية، وغييير المتوازنيية،
والتي يغلب عليها قراءة الحديث بزاد ثقافي إسالمي ومعرفي سطحي وعييام وضييحل، فيفسييدون
به سنة وأحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  بثقافتهم المختلة، نجمييل هاتييه االنتقييادات في

الكليات التالية:
 - مواقفهم القاصرة والمنحرفة والفتانة من فهم القرآن الكريم والسنة النبوية. 1
 - مواقفهم من قضايا العقيدة والتشريع اإلسالمي وذلييك بسييببي اختالل تكييوينهم الثقييافي2

اإلسالمي.  
 - مواقفهم من العقل والمنطق والنظر، ولسائر العلوم العقلييية، ومعيياداتهم المبدئيييةي لكييل3

منتجاته ولكل شيء جميل في تاريخ اإلنسانية.
 - ميييواقفهم التكفيريييية والتفسييييقية من البشيييريةي عموميييا، ومن إخيييوانهم في العقييييدة4

اإلسالمية خصوصا. حييتى أصييبح المشييرك والعلميياني والملحييد وسييائر أركييان النظييام واألنظميية
يأمنون على أنفسييهم مييع السييلفية الوهابيييةي أكييثر من المسييلم المخييالف لهم في المييذهب، أو في
بعض المسييائل االجتهادييية والفروعييية.ي بحيث صييار ال سييبيل للمسييلم للخالص من التصييفية
الجسدية معهم، إاّل بإعالن وإظهار صفة الشرك وهو األمر الييذي كييان على زمن الخييوارج، فقييد
روى الكامييل في المييبرد ))أن واصييل بن عطيياء، وكييان من رأس المعتزليية في القييرن الثيياني
الهجري قد أقبل ورفقة له في الطريق فأحسوا بالخوارج، فقال واصل ألرفقته: إن هييذا ليس من
شأنكم، فاعتزلوني ودعوني وإياهم، وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا: شأنك، فخرج إليهم،
فقالوا: ما أنت وما أصحابك؟ قييال: مشييركون مسييتجيرون ليسييمعوا كالم اهلل، ويعرفييوا حييدوده،
فقالوا: قد أجرناكم.. قال: فعلمونا، فجعلوا يعلمييونهم أحكييامهم، وجعييل يقييول: قييد قبلت أنييا ومن
معي، قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال: ليس ذلك لكم، قال اهلل تعييالى: }وإن أحييد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبلغه مأمنه{ فأبلغونييا مأمننييا، فنظيير بعضييهم

.1إلى بعض، ثم قالوا: ذلك لكم، فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن(( 
 - مواقفهم من اآلداب والثقافات والفنون والمعارف وسائر القيم والجماليييات اإلنسييانية.5

وقد صييرح في العديييد من المواقييف منبهييا لخطييرهم الجسيييم على األميية قييائال: )) لقييد خييامرني
الخوف على مستقبل أمتنا لميا رأيت مشييتغلين بالحييديث ينقصييهم الفقييه، يتحولييون إلى أصيحاب
فقه، ثم إلى أصحاب سياسة تبغي تغييري المجتمع والدولة على نحو مييا رووا ورأوا.. وإن أعجب
ما يشين هذا التفكير الدينيي الهابط هو أنه ال يدري قليال وال كثيرا عن دسيياتيري الحكم، وأسيياليب
الشورى، وتداول المال، وتظالم الطبقات، ومشكالت الشباب ومتيياعب األسييرة وتربييية األخالق..
ثم هو ال يدري قليال وال كثيرا عن تطويع الحياة المدنيةي وأطوار العمييران لخدميية المثييل الرفيعيية

واألهداف الكبرى التي جاء بها اإلسالم. 
إن العقول الكليلة ال تعرف إاّل القضايا التافهيية، لهييا تهيج، وبهييا تنفعييل، وعليهييا تصييالح
وتخاصم هززت رأسي أسفا، وأنا أرمق مسييار الييدعوة اإلسييالمية فقلت في نفسييي: إن الرسييالة
التي استقبلها العالم قديما استقبال المقرور للدفء، واستقبال المعلول للشفاء هانت على النيياس

، نقال122، ص 2م(، الكامييل في األدب واللغيية، ج 899-825هي 286-210أبو عبد اهلل  المبرد ) 1
م(، ال إنكار في مسائل الخالف لمقبل عبد السالم المجيدي، كتاب2016-1935عن مقدمة عمر عبيد حسنة )

.20 و 19األمة، قطر، ص 
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فلم يروا مييا يسييتحق التنيياول، وهييانت على أهلهييا فلم يييدروا منهييا مييا يرفييع خسيسييتهم ويحميي
.1محارمهم..(( 

 - انشغاالتهم بالفروع والجزئيات وخوضهم المعييارك الكالميييةي والتكفيرييية مييع األحييداث6
الماضية.ي
 - تجنيهم على علم الجرح والتعديل، الذي اتخذوه طريقييا لتجييريح كييل صييالح في األميية،7

.2فردا أو هيئة أو جماعة، صغيرا أو كبيرا، عالما أو أديبا أو مبدعا أو مثقفا 
وبهذا فهم يشكلون أخطارا جسيمة على األمة اإلسالمية من عدة نواح، أهمها:

 - األخطار الدينية الرسالية:1
المتعلقة أساسا برسالة اإلسالم السمحة الموجهة إلى الناس كافة، المبنيييةي على التسييامح
والمسيياواة واإلخيياء والعييدل واليسيير والهوييينى.. واالعييتراف بيياآلخر المخييالف، ودعوتييه بكييل
الوسائل والطييرق الحبييية والودييية اإلسييالمية،ي ونظييرا لحساسييية مييا يتركييه منهجهم المختييل من
مخيياطر جسيييمة على حاضيير ومسييتقبلي اإلسييالم كييدين، وكنظييام حييياة منقييذ للبشييرية من تيههييا

وضاللها.
وفي معرض ذكر تجربته الدعوية في إفريقيا يحدثنا الشيخ محمد الغزالي عن خطيير مثييل
هؤالء الدعاة السلفيين الذي يسيئون لإلسالم أكثر مما ينفعونه، من حيث يعلمون أو ال يعلمون،
وقد نقلوا هذا الداء إلى أوربا وأمريكا واستراليا، ومما جيياء في معييرض حديثييه في هييذا الصييدد
قوله: ))..ي وما يلقاه اإلسالم من سوء حظ في أواسط إفريقية يتكييرر في أقطييار أوربييا وغيرهييا،
لماذا؟ ألن أناسا لهم أمزجة شاذة، ومعارف ضحلة هم الييذين يييدعون إليييه، وُيعرفييون بييه، إنهم
يعسرون وال ييسرون، وينفرون وال يؤلفون، سنن العييادات يجعلونهييا سيينن عبييادات، وُيلزمييون
الناس بما ال يلزم إذا اشتجرت اآلراء في موضوع هل هييو مبيياح أو مكييروه؟ رجحييوا الكراهييية،
هل هو مكروه أو محرم؟ رجحوا التحريم. وقد يكون في الفقه اإلسالمي ما يوافق بعض التقاليييد
السائدة في األمم التي ندعوها إلى اإلسالم، بيييد أنهم يحيياربون هييذه التقاليييد ألنهم أتبيياع مييذهب

.3يرى تحريمها(( 
إن الطريقة التي يقدم بهييا السييلفيون اإلسييالم للمجتمييع - بييالرغم من أنهييا تشييجع حركيية
التدين الفردييية - قاصييرة وجزئيييةي وتذريريييةي وتجزيئييية، تفقييده مرجعيتييه كبييديل حضيياري منقييذ
للبشريةي الضالة، وتقدمهي كمجموعة من النصوص المتراصة،ي غير المترابطة، ألن الفكر السييلفي
ال يعترف بأصول فقه، وال بالكليات الشييرعية، وال يعييترف بمقاصييد الييدين وغاياتييه النبيليية، وال
بفقه المرحليات، وال بفقه الموازنات، وال بفقه السنن والمآالت، وال بفقه التعامالت المرحلية..ي

.26هي، ص 1405محمد الغزالي، هموم داعية، دار الشهاب، باتنة، الطبعة األولى،  1
ألف الشيخ محمد الغزالي الكثير من الكتب حول تتبع مزالق وانحرافات الفكر السلفي دون أن يسيء 2

لعالم أو لشيخ أو لفقيه منهم أو حتى دونما أن يشير إلى اسمه أو إلى الزميية تقييود النيياس لمعرفتييه، بييل كييان
- هموم2- علل وأدوية. 1ينتقد األفكار المختلة والمنهج المعتل. وكتبه التي تناول فيها المنهج  السلفي هي: 

-6- السنة النبوية بين أهل الفقييه وأهييل الحييديث. 5- الحق المر. 4- هؤالء الفرنسيون اختروا اهلل. 3داعية. 
- ركائز اإليمان بين العقييل9- من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي الحديث. 8- خلق المسلم. 7عقيدة المسلم. 

- كيييف12- الغييزو الثقييافي يمتييد في فراغنييا. 11- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخييارج. 10والقلب. 
- دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين..13نفهم اإلسالم. 

هي1409محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيييون اختيياروا اهلل، مكتبيية رحيياب، الجزائيير، الطبعيية الثانييية،  3
 . 115 و 114م، ص 1989
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كماُ يغرق أتباعه في التفاصيل التي ال تنتهي، كمييا يلقي بأتباعييه -بسييبب حرصييه الشييديد
على النصوص المفردة- في حبائل الفهومات الظاهرية والقريبةي للنص، األمر الذي يصرفها عن
عمق النصييوص وغاياتهييا ومقاصييدها النبيليية، الييتي اجتهييد المجتهييدون وبنييوا عليهييا أحكييامهم

.1الشرعية 
 - األخطار السياسية والعسكرية واألمنية:ي2

حيث يشكل الفكر السلفي عامييل تييدميري وتحطيم وشييل وتمزيييقي لقييدرات األميية اإلسييالمية
العسكرية والسياسيةي والتوحيدية، العتمادهم على ظاهر النصوص في التكفير والمنازعة، وشن
الحييروب وإعالن الجهيياد، وإيقيياظ وإشييعال نييار الفتن. وفي هييذا الصييدد يصييفهم الشيييخ محمييد
الغزالي قائال: )).. والشعوب األوربية عانت كثيرا من ويالت الحروب، وقد أشيياع بينهم خصييوم
اإلسالم أن اإلسالم يقوم على السيف، فيجيء هؤالء الدعاة البله ويؤكدون أن اإلسالم دين جهاد
وعنف، وأنه يقاتل العالمين حييتى يشييهدوا أن ال إلييه إاّل اهلل. وفي اإلسييالم مشيياعر حب في اهلل،
وحب له، وإيثار لمييا عنييده، واستبشييار بمييا أعييده، هييذه المشيياعر صييورها ابن القيم حين جعييل
عنوان كتاب له )حييادي األرواح إلى بالد األفييراح(، وحين أهيياب باإلنسييان أن يتخفييف من قيييود

الدنيا ليكسب منازل اآلخرة منشدا قول الشاعر:
.2منازلك األولى وفيها المخيم.(( ***فحّي على جنات عدن، فإنها

 - األخطار االجتماعية:3
حيث يعجييز، ويفشييل الفكيير السييلفي عن االسييتجابة الفورييية لمسييتجدات ومسييتحدثات
ومتطورات العصر، كما يعجز على إيجاد اإلجابات والحلول الشرعية المقنعة لمشيياكل ولتطلعييات
وآمال المسلمين في العالم، لكنه يردهم للتوغل في الماضوية.  وفي تقدير أخطارهم االجتماعييية
الجسيمة نقتطف نصا للشيخ محمد الغزالي من كتابه )هييؤالء الفرنسيييون اختيياروا اهلل( عن نقييد
الحركة السلفية، إْذ قال: )).. ونصلي إلى الحركة السلفية التي قادها في القرن الماضي محمد بن
عبد الوهاب، إن كل غيرة على التوحيد مشكورة، وكل جهد لتنقية العقائد من الشوائب واألقييذاء
مقدور. ونحن نأبى اإلغضاء عن مسالك أقوام يرهبييون األمييوات أو األحييياء أكييثر ممييا يرهبييون
اهلل، ويطلبييون منهم مييا ال يطلب إاّل من اهلل سييبحانه. ومييا أعييرف مسييلما ذا عقييل يخاصييم هييذه
الحقيائق أو يعييترض أصييحابها، ولييو رزق محمييد بن عبيد الوهيياب أتباعيا ذوي حكميية وبصيييرة

.3لكانت األقطار التي انفتحت له أضعاف مساحتها اآلن.(( 
ثم يتابع الشيخ محمد الغزالي نقده لهذه الحركة الجامدة فيقول: )).. إن الدعاة المصابين
بضيق الفطن، واصطياد التهم، وشهوة الغلب يضرون أكثر مما ينفعون. ولست أعتذر بييذلك عن
جهاالت الدهماء وتعصبهم األعمى لمواريث غبية، وإنما أطلب من حملة الحييق أن يعرفييوا كيييف
يسيرون به، وكيف يجادلون عنه، فال يكونوا كييالطبيب الييذي قتييل مريضييه بسييوء العالج.  ومن
أبرز التعاليم السلفية -بعد صون العقائد من الييدخل- رفض التقليييد المييذهبي والعييودة باألميية إلى
الكتاب والسنة، وهذا حسن، بيد أن تطبيقه يحتاج إلى تأمل. فإن السلفيين لم يتركوا تقليييد أحمييد
بن حنبل وإيثار مدرسته،ي ومن حق غيرهم أن يفعل ذلك مع سائر األئمة الباقين. ثم إن االجتهيياد
الفقهي ليس كأل مباحا، فقد دخل في هذا الميدان من الُ يْؤَمُن على قراءة ورقيية، وصييدرت عنييه

 .111 و 110محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيون اختاروا اهلل، ص  1
 .111محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيون اختاروا اهلل، ص  2
. 112 و 111محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيون اختاروا اهلل، ص  3
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فتاوى وأحكام تؤذي اإلسالم والمسلمين، وتنفر الخاصة والعامة منه.ي والذي أرمي إليه من هييذه
.1المقدمة أمور لمستها في ميدان الدعوة، وأرجو أن نفيد منها.(( 

 - األخطار الدعوية واإلعالمية:ي 4
ونظرا لطريقتهم الشاذة والمخالفة لمنهج النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم وصييحابته الكييرام
رضوان اهلل عليهم أجمعين في تبليغ اإلسالم للناس، وفي طريقة عرضهم له، ما تسببي في تعثر
حركة نشر اإلسالم في العييالم، وفي هييذا الصييدد نسييوق قييول الشيييخ محمييد الغييزالي: )).. ولكن
أناسا يكرهون التصوف كله، ما اسييتقام من أفكيياره ومييا اعييوج، من رشييد من رجالييه ومن تيياه.
يرفضون أن يقتربوا من النفس الغربيةي األوربية بمييا تحتيياج إليييه، وبمييا يييرّطب أعصييابها الييتي
كادت تحترق في سعير الشهوات. أي أن الدعاة اإلسييالميين يقييدمون للعقييل األوربي مييا يرفضييهي
مثل: الشورى الُ تلييزم. واألنوثيية تنتقصي حقوقهييا. ويحجبييون عنييه مييا يفتقيير إليييه من اسييتقرار
عاطفي، ورضا يتخلل شعاب القلب. ال أعرف فشال وال قصييورا وال تزويييرا في عييرض الرسييالة
الخاتميية مثييل هييذا الييذي يقييع. والواقييع أن من أسييلم من رجيياالت الغييرب وسيييداته،ي سييبقت لهم

.2الحسنى تيسر لهم من بحث واطالع وجهد علمي ونفسي خاص(( 
إن الفكر السييلفي بتتبعييهي للجزئيييات من النصييوص يغفييل مبييدأ األلويييات والمرحليييات الييتي
يفرضييها الواقييع، ويعجييز عن مواجهيية التضييارب بينهمييا، كالتسييويةي بين حكم المسييبل والحليييق
والمرتييدي لأللبسيية الحديثيية، كحكم تييارك الجهيياد والمتييواني عن الصييالة وسييائر الفييروض
والواجبات، ولعل أخطر ما يروجونهي اليوم في التعامل مع العدو الصهيوني، هذه الفتوى الشيياذة
والغريبة، من أن اليهييود أهييل كتيياب فيجييوز التعامييل معهم، وأن حركيية المقاوميية اإلسييالمية في
فلسييطين من المشييركين والمبتدعيية والضييالين والمنحييرفين عن اإلسييالم، ولييذا وجب قتييالهم،

وحسن التجاور والتعامل مع العدو الصهيونيي الجاثم على أرض فلسطين السليبة.
 - األخطار المرجعية: 5

وذلك بييالطعن الييدائم والمسييتمري في شخصيييات المرجعيييات العلمييية والدينيييةي اإلسييالمية،ي
بحيثُ ينفي على أي مرجعييية دينييية أي قييدر من الثبييات واالسييتقرار واإلشييعاع، فمييا هييو مكييرم
اليوم، هو مطعون فيه عند دعاة السلفية غييدا، من ذلييك مييا حصييل ويحصييل لييدى دعيياة ورمييوز
السلفية بشقيها الجهييادي والعلمي والحييركي واإلصييالحي. وقييد تطييورت في المشييرق – ولحقت
المغرب العربي واإلسييالمي لألسييف- إلى سييلفية يضييرب بعضييها بعضييا، ويلعن بعضييها بعضييا..
فهؤالء )مداخليية(، و)وادعييية(، و)جامييية(،ي وخصييومهم )مقدسيييين(، وهييذا أبييو بصيييري يخييالف

م( الكويييتي2019هي 1440المقدسي في مسمى اإليمان، وهذا )عبد الييرحمن عبييد الخييالق حي 
يطعن في الحلبي األثري، وهذا )سليم الهاللي( متهم بسبب السرقات العلمية وسطوه على أفكييار
وأسلوب سيد قطب الذي يسبهي ويلعنه أمام المأل.. وهذا وهذا، والقائمةي تطول بسبابهم وتفحشهم

. 3على بعضهم وعلى غيرهم 
خصائص ومواصفات السلفية والسلفيين: 

وبناء على ما سبق يمكن وصف وتحديد المعالم الكبرى للسلفية والسلفيين فيما يلي:
 - عدم اإليمان بفقه األولويات والمرحليات والموازنات.1

 .112محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيون اختاروا اهلل، ص  1
. 113 و 112محمد الغزالي، هؤالء الفرنسيون اختاروا اهلل، ص  2
انظر: مختاري عبد الناصر، مقاالت عن الحركة الدينية في الجزائر وعن السلفية، جريدة الشروق  3

.6هي، ص 1424/شوال/27م الموافق 2003/ديسمبر/21، السبت 954اليومي، عدد 
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 - عدم إيمانهم بالكليات الشرعية الكبرى، وبعلم أصول الفقه، وبالمقاصد العليا لإلسالم.2
 - خياليتهم وطوباويتهم الحالمة، والعيش في الماضويةي الغييابرة، وقييد وصييفهم الييدكتور3

)مصطفى بن حموش( فقال: )) إن الرجوع إلى النصوص كثيرا ما يدفع السييلفي ال شييعوريا إلى
االرتباط بصورتها التاريخية التي طبقت فيها في الييزمن األول من اإلسييالم، أو األسييباب والبيئيية
التي نزلت فيهييا تلييك األحكييام ويبييدو هييذا جليييا في أحيياديث الشييباب وتفاصيييل حييياتهم اليومييية،
فيقارن أحدهم رئيس الدوليية بالخليفيية عميير بن الخطيياب، ويييرى في الزوجيية صييورة عائشيية أم

.1المؤمنين، وغيرها من الصور التاريخية المشهورة القابعة في مخيلته..((ي 
 - الخصام مع الواقع، والعيش في زمنه بمعطيات واقعية ماضويةي بعيدة، وتبيينيهم لحييياة4

غييير واقعييية، وغييير ممكنيية التحقيييق في العصيير الحييديث، وقييد وصييفهم اليدكتور )مصييطفى بن
حموش( فقال: )).. وهكذا يتعطل الفكر السلفي في مواجهة الواقع، إذا علمنا أن عدد النصييوص
الشرعية محدود مقابل الوضع المتجدد للحياة، وهو مييا يييرى فيييه الفقيييه أبييو إسييحاق الشيياطبي
داعيييا قويييا للجييوء إلى مقاصييد الشييريعة وعلييل األحكييام كأسيياس لالجتهيياد اليييومي في تطييبيق

. 2الشريعة وتجديدها في جانبها المدني..((ي 
 - اليأس وفقدان األمييل، وعييدم االكييتراث بالتخطيييط المسييتقبلي، نظييرا للفهييوم القاصييرة5

لنصوص القرآن الكريم الحاثة على الزهد، وترك الدنيا وملذاتها، وقد وصفهم الدكتور )مصطفى
بن حموش( فقال: )).. إن االرتباط بالنصوص في غييياب الفكيير المقاصييدي وفقييه األولويييات قييد
يؤدي بييالمتتبع لهييذا المنهج أن يصييطدم باآليييات واألحيياديث الييتي تنهى عن تطويييل األمييل. فقييد
جاءت النصوص الصريحة في ذم األمل وذلك في إطار الحث على الزهد واالستعداد للموت، وقد
تكون الكثير من عقول المسلمين قد برمجت ال إراديا عن إغفال النظر في المستقبل بسبب الفهم
القار لهذه النصوص ولعقيدة القدرية التي تجعل من كل مستقبلي أمرا مكتوبييا وجيياهزا، ليس لنييا
فيييه أي يييد.. ونتيجيية ذلييك يلتبس على اإلنسييان دينييه فيعتقييد أن التفكييير في المسييتقبل من قبيييل
التعدي على علم الغيب، أو القدر اإللهي، اللذين هما حق الخالق. فيعيش حياته يومييا بيييوم دون
أن يضييع لنفسييه أهييدافا، ناهيييك عن التفكييير في مصيييري شييعبه أو أمتييه. فييذم األمييل قييد جيياء في
اإلسالم مقترنا بما قد يؤدي إلى نسيان الخالق والتمادي في التسويف وتأخير األعمال الصالحة،
وما قييد يييدفع إليييه من تغليب العمييل السيييء على حييياة اإلنسييان باعتبييار أن الييدنيا ال تفيينى وأن
الحساب بعيد، ومثل هذا في اإلسالم جيياء كييذلك في ذم النسيياء والبيينين والمييال وغييير ذلييك ممييا
يكون سببا في انشغال اإلنسييان عن ذكيير خالقييه وإتمييام رسييالة االسييتخالف، وال يسييعنا في هييذا
لالحتجاج عن وجوب النظر في المستقبل، والنهي عن اليأس، إاّل ما يقدمه لنا القرآن الكريم في

.3سورة نبي اهلل يوسف وأبيهي يعقوب..(( 
 - التهجم والسباب والشتم والتكفير واللعن والتكفير والتفسيق والتبديع، وذلييك من خالل6

ممارسيياتهم العملييية، ومن خالل عنيياوين كتبهم الييتي تحتييوي أغلبهييا على عبييارات: ) الزجيير،
والوعيييد، والتنكيييل، ونصييب المجييانيق، والصييارم، والصييواعق، والرعييود، واللهيب، والكلب،
والعاوي، والمتقول، والدّعي، والمكر..(،ي وعدم احترام أي شخصية بما في ذلك شخصية رسول
اهلل صلى اهلل عليييه وسييلم، واالفييتراء عليييه وعلى سيييرته العطييرة، وسييوء فهمهييا، واالسييتعانة

م(، في صناعة المستقبل وزراعة األمل، جريدة الشروق2019هي 1440مصطفى بن حموش )حي  1
  ، بتصرف. 7هي، ص 1423/رجب/29م الموافق 2002/اكتوبر/06، األحد 588اليومي، عدد 

   ، بتصرف.7مصطفى بن حموش، في صناعة المستقبل وزراعة األمل، ص  2
،7م(، في صيييناعة المسيييتقبل وزراعييية األمييل، ص 2019هي 1440مصييطفى بن حميييوش )حي  3
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بالشيطان على الناس، والفرح بامتالء جهنم بهم، كمييا يفعييل ذلييك الكثييير من شيييوخهم، ومنهم:ي
المدعو )سليم الهاللي( في كتابه )المقيياالت السييلفية(، وشيييخهم المييدعو )عبيييد بن عبييد اهلل بن
سلمان الجابري( في كتابييه )أصييول وقواعييد في المنهج السييلفي(، وشيييخهم المييدعو )أبييو عبييد
السالم حسن بن قاسم الحسينيي الريميي السلفي( في كتابه )إرشاد البريييةي إلى شييرعية االنتسيياب
إلى السلفية ودحض شبهي البدعية(، وشيخهم المدعو )ربيع بن هادي المدخلي( في كتابييه )النقييد
منهج شرعي(، الذي استعمل فيه عبارات مجة، ال تليق بمكانة وقدر سيدنا رسول اهلل صييلى اهلل
عليه وسلم  تمهيدا للطعن في العلماء والشيوخ والفقهاء المخالفين، وكمييا فعييل العييديني اليميينيي
ق وتهجم فيييه في كتابه )رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لدين اإلسالم(، الذي شتم وكّفيير وفسييّ
على الجمع الغفير من علماء اإلسالم، بدءا من الشيخ جمال الدين األفغاني ومحمد عبدة ورشيييد
رضا وعبد اهلل دراز وعبد المجيد سييليم ومحمييود شييلتوت ومحمييد أبييو زهييرة.. مييرورا بالشيييخ
حسن البنا وسيد قطب وأبي األعلى المودودي ومحمييد إقبييال.. وصييوال للطعن في الشيييخ محمييد
الغييزالي ويوسييف القرضيياوي وسييعيد رمضييان البييوطي وطييارق سييويدان.. ناعتييا إييياهم بأقييذع

.1األلفاظ، غير مستثن منهم حيا وال مرحوما ميتا 
 - مشابهتهم للكفار في ثالث صفات قبيحة جدا، هي:7

أ - عبادة العرف وفهومات األقدمين أو تقديس السلف: 
وذلك بإلغاء عقييولهم وفهوميياتهم، واعتمييادهم على عقييول وفهومييات السيلف أصيابوا أو
أخطاؤوا، وهذ أمر منهي عنه في الدين بصريح النصوص القرآنية، فقييد قييال تعييالى ذامييا اتبيياع
الكافرين واقتداءهم بآبائهم وأجدادهم فقال: }وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل  قالوا بييل نتبييع مييا

(، وقوله تعييالى:169ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون{ )البقرة: 
}وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهلل وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كييان

( }وإذا فعلييوا فاحشيية قييالوا وجييدنا عليهييا106آباؤهم ال يعلمون شيييئا وال يهتييدون{ )المائييدة: 
آباءنا واهلل أمرنا بها قل إن اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهلل  مييا ال تعلمييون{ )األعييراف:

( }واتل عليهم نبييأ إبييراهيم*إذ قييال ألبيييه وقومييه مييا تعبييدون*قييالوا نعبييد أصييناما فنظييل لهيا27
عاكفين*قييال هييل يسييمعونكم إذ تييدعون*أو ينفعييونكم أو يضييرون*قييالوا بييل وجييدنا آباءنييا كييذلك

..69يفعلييون{ )الشييعراء:  ( }إنهم ألفييوا آبيياءهم  ضييالين*فهم على آثييارهم يهرعييون{74 
(، إلى قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آبيياءكم وإخييوانكم أولييياء70،يي 69)الصافات: 

(.23إن استحبوا الكفر على اإليمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون{ )التوبة:ي 
ب - تقديس الشيوخ السلفيين:

وذم من عداهم من علماء األمة اإلسالمية،ي حتى وصل األمر بهم إلى طيياعتهم كمييا أطيياع
اليهييود والنصييارى رهبييانهم وأحبييارهم، وقييد نهى اهلل تعييالى بصييريحي اآليييات عن اتبيياع الكهنيية
ورجال الييدين، من ذلييك قولييه سييبحانه تعييالى: }اتخييذوا أحبييارهم ورهبييانهم أربابييا من دون اهلل
والمسيييحي بن مييريم ومييا أمييروا إاّل ليعبييدوا إلهييا واحييدا ال إلييه إاّل هييو سييبحانه عمييا يشييركون{

( }يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال النيياس بالباطييل31)التوبة:ي 
ويصييدون عن سييبيلي اهلل والييذين يكيينزون الييذهب والفضيية وال ينفقونهييا في سييبيلي اهلل فبشييرهم

(.34بعذاب أليم{ )التوبة:ي 

اطلعت على كم كبير من كتبهم ومؤلفات علمييائهم وشيييوخهم، ومنهييا المثبتيية في هييوامش الدراسيية 1
وقائميية المصييادر والمراجييع، واسييتمعت للكثييير من أشييرطة مشييائخهم. انظيير مثال: سييليم الهاللي السييلفي،

هي1423المقاالت السلفية في العقيدة والدعوة والمنهج والواقييع، مكتبيية الفرقييان، عجمييان، الطبعيية الثانييية، 
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ج - طاعة الساسة والحكام ولو جاروا:
ويبدو ذلك في طاعتهم للحكام ولألنظميية، وعييدم اشييتغالهم بمصييير المسييلمين السياسييي،

. أللهم إاّل بعض الفصييائل من السييلفية1ومنصييبي اإلماميية العظمى الغييائب عن حييياة المسييلمين 
الجهادية منهم، التي نكبت اإلسالم باندفاعها في الجهاد األفغاني وغيره.

 - التراجع عن فتاويهم حتى لو تعلقت بالدماء والكبائر:8
وقد تييبين هييذا السييلوك من خالل الفتيياوى الدموييية الييتي أفييتى بهييا علميياؤهم وصييدروها
للجزائر فييأفنى الجزائريييون - األغبييياء - بعضييهم بعضييا، وعيياثوا ببالدهم وشييعبهم قتال وذبحييا،
وعندما حل الفناء بالدم الخليجي، هب علماؤهم للتراجع عن هذه الفتاوي الدموية. ألن دماءنا -

نحن الجزائريين - رخيصة وال قيمة لها، ودماؤهم شريفةي تشفي من الكلب، كما قال الشاعر: 
كما دماؤكم تشفي من الكلب.أحالمكم لسقام الجهل شافية 

- غيبوبة االنفصام الزماني والمكاني والكياني واإلمكاني:9
يعيش السلفي حالة من االنفصام الزميياني مييع زمانييه، ألنييه يتلييذذ بييالعيش خييارج زمانييه
البائس، كما يعيش حالة موازية من االنفصام المكاني مع األمكنيية الييتي يتواجييد بهييا، ألنييه دائب
الحلم للعيش في المدن التراثييية كبغييداد ويييثرب والكوفيية وبخييارى وسييمرقند، ويعيش حاليية من
االنفصام الكييياني، ألنييه يكييره المجتمييع الييذي يعيش فيييه باعتبيياره مجتمعييا ضيياال كييافرا وفاسييقا
ومنحرفا، وهو مربوط بخياله مع المجتمع السلفي األول، كما يعيش حالة من التالشي اإلمكاني،
مكتفيييا ومنكفئييا على نفسييه، غييير آبييه البتيية بواقعييه االجتميياعي وسييبل التفاعييل معييه لتطييويره

وتغييره.
باإلضافة إلى كل هذه االنفصامات النفسية، فكبييارهم وصييغارهم يسييعون إلحييياء القضييايا
الفكرييية الغييابرة والموروثييةي من معييارف العصييور الوسييطى كقضيييةي )خلييق القييرآن، والحقيقيية
والمجاز، والفوقية والتحتييية، والييذات والصييفات، والفروعيييات الفقهييية: دعيياء القنييوت، جلسيية
االستراحة، أداء السنن قبيل المغرب، اللبيياس والييزي، الشييرب واألكييل قاعييدا أو واقفييا، الصييالة

. 2أمام الكلب والحمار والمرأة، حكم ركوب البحر، صالة قيام الليل..( 
- فسيياد منهجهم الييدعوي، وعييدم مطابقتييهي للمنهج النبييوي السييليم، ولمنهج الصييحابة10

والتابعين وتابعيهم بإحسان للدعوة والتبشيري باإلسييالم، وعييدم إدراكهم مصييلحة اإلسييالم العليييا،
الذي يجب أنُ يدعى إليه بالحسنى والموعظة الحسنة، بدل التنفير منه.ي األمر الذي أدى إلى بعييد

.3وكراهية جماهير المسلمين لهم، وتجنبهم وعدم االختالط بهم قدر اإلمكان 
- جمعهم لمسيياوىء الفييرق بسييبب تشييددهم وتنطعهم، فاسييتحقوا الييذم من حيث أرادوا11

النجاة باتبيياع منهج السييلف، وبييالرغم من ذمهم وتفسيييقهم وتكفيييرهم لسييائر الفييرق اإلسييالمية

م(، التفكير فريضة إسالمية، مكتبة رحاب،1964لمزيد من التوسع انظر: عباس محمود العقاد )ت  1
م(،2019هي 1440. وانظيير مثال: سييليم الهاللي السييلفي )حي 23..يي 18الجزائر، دون طبعيية وتيياريخ، ص 

هي1423المقاالت السلفية في العقيدة والدعوة والمنهج والواقع، مكتبيية الفرقييان، عجمييان، الطبعيية الثانييية،  
..  84 و 83 و 82م، ص 2002

م(، السلفية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية، دار2013انظر: محمد سعيد رمضان البوطي )ت  2
هييي(، مجموعيية الفتيياوى، ج728. وابن تيمييية )ت 33 و 32الهدى، قسنطينة، دون طبعة، دون تاريخ، ص 

. نقال عن مقدمة عمر حسنة، ال إنكار في مسييائل الخالف، مقبييل المجيييدي، كتيياب األميية، قطيير،80، ص 30
. 23ص 

. نقال عن مقدمة عميير حسيينة، ال80، ص 30هي(، مجموعة الفتاوى، ج 728انظر: ابن تيمية )ت  3
 .23إنكار في مسائل الخالف، مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 
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عداهم بحيث يعدون أنفسهم الفرقة الناجية تجنيا وزورا بمقابل الفرق اإلسالمية الهالكة األخرى
]األشاعرة، والماتريدية، والمعتزلة، والشيعة الزيدية، واإلباضية[،ي فهم قد أخذوا مساوىء هييذه
الفرق، فهم كالشيعة في العصييمة لألئميية وتقييديس شيييوخهم، وهم كييالخوارج في السييب واللعن
والتبرؤ من الناس، وهم كالمرجئة في السياسة والتعامل مييع الحكييام. وهم كالصييفاتيةي المشييبهة
في تشخيص الذات والصفات، وهم كالقدرييية في الكسييب والجبريييةي في االنقييياد، وهم كالمعتزليية
والمناطقيية في العنيياد والجييدل والمماحكيية، وهم كالنصييارى في االسييتعالء واألمن من مكيير اهلل
بكييونهم الفرقيية الناجييية الييتي سيييخلص بهييا اهلل العييالم من الخطيئيية، وهم كيياليهود في التمييني
والغرور واالستعالء عندما قالوا: }نحن أبناء اهلل وأحباؤه{ عندما عدوا أنفسهم الفرقة الناجييية،
وكأنما أبرموا عقدا مع اهلل بدخولهم الجنة، متناسين قولة عمر رضي اهلل عنه وهو يقييول طالبييا
النجاة من مكر اهلل وباحثا عن أمنه ورحمته: )واهلل لو قيل إن رجال لن يييدخل الجنيية لظننت أنييه

، ومتناسين دعاء نبي اهلل يوسف عليه الصالة والسالم حين غفر خطيئات إخوتييه: }رب1عمر( 
قد آتيتنيي من الملك وعلمتنيي من تأويييل األحيياديث فيياطر السييموات واألرض أنت ولي في الييدنيا

(، وتواضييع نييبي اهلل سييليمان عليييه101واآلخرة توفنيي مسلما وألحقني بالصالحين{ )يوسف:ي 
الصالة والسالم  حين قال: }فتبسم ضاحكا من قولهييا وقييال رب أوزعييني أن اشييكر نعمتييك الييتي
أنعمت علي وعلى والييدي وأن اعمييل صييالحا ترضيياه وأدخلييني برحمتييك في عبييادك الصييالحين{

.   2( 19)النمل: 
- القسوة والفظاظة والغلظة حتى في أنقى الفضاءات اإلنسانيةي كالكتابة والتأليف، فجل12

كتبهم تحمل نسق السجع لعناوين الكتب الموروثةي عن القرون الوسطى، فضال عن كونها مليئيية
وطافحة بالعلل واألمراض النفسية، ولنستعرض بعضييا من عنيياوين كتبهم لنتييبين هييذه الظيياهرة
البدوية النجدية ]سييمط الآللى في الييرد على الييدعي والمتقييول الغييزالي، إلقييام الكلب العيياوي في
الرد على الدعي يوسف القرضاوي، رفع اللثام عن مكر القرضاوي بدين اإلسالم، طلييوع الفجيير
في بالزجر بالهجر، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، الموقف الحييق فيمييا ابتلي باسييتعماله

.3كثير من الخلق..[ 
- إنكارهم لمبييدإ الخالف الفييروعي بين المييذاهب اإلسييالميةي وتكفيييرهم للمخييالفين لهم،13

ولو في مسييائل فروعييية، كاللبيياس مثال، وإسييبال اإلزار وحلييق اللحييية، حيث نظييروا إلى ظيياهر
الحديث وكفروا األمة اإلسالمية به، ضيياربين عييرض الحائييط كييل النصييوص الداليية على التنييوع
والثراء، ولعلنا نسوق بعضا من هذه النقول السلفية ما نبين به خطأ وانحراف السلفيين في هذه
المسألة التي غالوا فيها فأخرجتهم عن جادة الحق، بقول الخليفة الراشدي )عمر بن عبد العزيز

هي( رضي اهلل عنه: )).. ما يسييرني أن أصييحاب رسييول اهلل  صييلى اهلل عليييه وسييلم  لم101ت 

      من أقوال عمر ومناقبه، انظر: مناقب عمر رضي اهلل عنه.  1
،483انظر: زهير بومية، األصول العلمية في السييلفية العلمانييية، جريييدة األطلس الجزائرييية، عييدد  2

. وعبد الرزاق بن خليفيية الشييايجي )حي11هي، ص 1424/ذو القعدة/18م الموافق 2004/جانفي/11األحد 
.2004م(، أضواء على فكر دعاة السلفية الجديدة، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة األولى، 2019هي 1440

المطلع على المكتبة السلفية سيجد القائمة طويلة جدا من مثل هذه الموضوعات، بل لعل كل ما ألفييه 3
مشييايخ السييلفية ردود وشييتائم وتفسيييقات وتبييديعات وإخييراج من المليية، حييتى األفاضييل من خيييرة األسيياتذة

م( لم يسييلم من2017- حي 1952المشييتغلين بعلم الحييديث كشيييخنا وأسييتاذنا )حمييزة عبييد اهلل المليبيياري 
     غرورهم وغلوائهم.  
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يختلفوا، ألنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاال، وإذا اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا،
.1ورجل يقول هذا، كان في األمر سعة(( 

وفي هذا الصدد يقول القاضي إسماعيل فيما نقله )ابن عبد البر(: )).. إنمييا التوسييعة في
اختالف أصحاب رسييول اهلل  صييلى اهلل عليييه وسييلم  توسييعة في اجتهيياد الييرأي، فأمييا أن تكييون
توسعة ألن يقول إنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنييده فيييه فال، ولكن اختالفهم

. 2يدل على أنهم اجتهدوا رضوان اهلل تعالى عليهم فاختلفوا(( 
وفي هذا الصدد يقول )القاسم بن محمد(: )).. لقد نفع اهلل باختالف أصحاب النييبي صييلى
اهلل عليه وسلم في أعمالهم، ال يعمل العامييل بعمييل رجييل منهم، إاّل رأى أنييه في سييعة، ورأى أن

.3خيرا منهي قد عمله(( 
وفي هذا يقول اإلمام الشاطبي: )) فإن اهلل حكم بحكمته أن تكون فروع هييذه المليية قابليية
لألنظار ومجاال للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال يمكن االتفاق فيها عادة، فالظنيييات
عريقة في إمكان االختالف، لكن في الفروع دون األصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك ال

.4يضرها هذا االختالف(( 
كما يقول اإلمام ابن تيمية:ي )).. وأما االختالف في األحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان

.5كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة وال أخوة(( 
كما يقول اإلمام الزركشي: ))..ِ اعلم أن اهلل لم ينصبي على جميع األحكييام الشييرعية أدليية
قاطعة، بل جعلها ظنييية قصييدا، للتوسيييع على المكلفين، لئال ينحصييرون في مييذهب واحييد لقيييام

.6الدليل القاطع(( 
.7- عدم اكتراثهم بالدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية 14

. نقال عن مقدمة عميير حسيينة، ال80، ص 30هي(، مجموعة الفتاوى، ج 728انظر: ابن تيمية )ت  1
 .23إنكار في مسائل الخالف، مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 

مقدمة عمر عبيد حسنة، ال إنكييار في مسييائل الخالف، للييدكتور عبييد السييالم مقبييل المجيييدي، كتيياب 2
. 24األمة، قطر، ص 

. نقال عن مقدمة عمر عبيد82، ص 2هي(، جامع بيان العلم وفضله، ج 463-ي 368ابن عبد البر ) 3
. 24حسنة، ال إنكار في مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 

. نقال عن مقدمة عمر عبيييد حسيينة، ال إنكييار في170، ص 2هي(، االعتصام، ج 790الشاطبي )ت  4
. 24مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، ص 

. نقال عن مقدمة عمر عبيد حسنة، ال إنكييار في173، ص 24هي(، الفتاوى، ج 728ابن تيمية )ت  5
.24مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، ص 

. نقال عن مقدمة عمر عبيد حسيينة، ال23انظر: محمد أبو الفتح البيانوني، االختالفات الفقهية، ص  6
.25 و 24إنكار في مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، ص 

انظر: وكالة األنباء الفرنسية، الشيخ يوسف القرضاوي يدعو شيراك إلى الرجوع عن قراره، جريدة 7
،24، ص 976هييي، عييدد 1424/ذو القعييدة/01م الموافييق 2003/ديسييمبر/ 25الفجيير الجزائرييية، الخميس 

بتصرف.
]منع الحجاب في فرنسا[، فقد هزت توصية رئيس الجمهورية الفرنسية إلى البرلمان الفرنسييي بتأييييده
إصدار قانون يمنع الحجيياب اإلسييالمي في المييدارس الفرنسييية الشييارع اإلسييالمي في العييالم بأسييره، وتييوالت
رساالت ومواقف الشجب واالحتجاج واالستنكار متتالية على قصر اإليليزيه، كما أخذت حجما وبعدا كبيييرا في
وسائل اإلعالم العالمية والفرنسية، األمر الذي حدا بالشيخ يوسف القرضاوي - كعادته في مثل هييذه المواقييف
الرسالية- أن يحدد موقفه كعالم ومرجعييية دينييية إسييالمية صييادقة ومتميييزة وواقعييية تثييق فيهييا وفي فتاويهييا
المئات من الماليين من المسلمين في العالم إلى التنديد بها عبر دروسييه وخطبييه ولقاءاتييه التلفزيونييية وعييبر
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السلفية الوهابيةي في ميزان النقد:
وقد تعرض الشيخ محمد بن عبييد الوهيياب إلى سيييول من االنتقييادات من علمياء عصييره،

نسوق أطرافا من أسماء هذه الكتب التي تناوشت دعوته، منها:
 - الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف الشافعي ]تجريد سيف الجهاد لمدعي االجتهاد[.1
 - الشيخ عفيف الدين عبد اهلل بن داود الحنبلي ]الصواعق والرعود[.2
 - الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحنبلي ]تهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين[.3
 - الشيخ عطاء الهندي ]الصارم الهندي في عنق النجدي[.4
 - الشيخ علوي بن حداد ]مصباح األنام وجالء الظالم في رد شبه البدعي النجييدي الييتي5

أضل بها العوام[.
 - الشيخ صالح الكواش التونسي ]سعادة الدارين في الرد على الفرقتين[.6
 - الشيخ إبراهيم السمنودي المنصوريي ]سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابييية7

ومقلدة الظاهرية[.
 - الشيخ مصطفى الحمامي المصري ]غوث العباد ببيان الرشاد[.8
 - الشيييخ إبييراهيم حلمي القييادري اإلسييكندري ]جالل الحييق في كشييف أحييوال أشييرار9

هي.1355الخلق[، مطبوع في اإلسكندرية سنةي 
هي ]البراهين الساطعة[.1379- الشيخ سالمة العزامي المتوفي سنةي 10
- الشيخ حسن خزبك ]المقاالت الوفية في الرد على الوهابية[.11
- الشيخ عطا الكسم الدمشقي ]األقوال المرضيةي في الرد على الوهابية[.12
- الشيييخ سييليمان بن عبييد الوهيياب شييقيق الشيييخ محمييد بن عبييد الوهيياب النجييدي13

هي.1399]الصواعق اإللهية[ي  طبعة استامنبولي سنة 
- الشيييخ سييليمان بن عبييد الوهيياب شييقيق اإلمييام محمييد بن عبييد الوهيياب ]الصييواعق14

اإللهية في الرد على الوهابية[. و ]فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب[. 
هي ]خالصة الكالم في بيان أمييراء1305- الشيخ أحمد بن زينيي دحالن مفتي مكة عام 15

البلد الحرام[.
- الشيخ أحمييد بن زييينيي دحالن ]الفتوحييات اإلسييالمية في الييرد على الوهابييية[.ي طبعيية16

هي.1354مصر عام 
- الشيخ أحمد بن زينيي دحالن ]الدرر السنة في الرد على الوهابية[.17
- الشيخ أحمد سعيد السرهندي النقشبندي ]الحق المبين في الرد على الوهابيين[.ي18
- الشيييخ أحمييد بن علي البصييري القبيياني ]فصييل الخطيياب في رد ضييالالت ابن عبييد19
الوهاب[. 
- الشيخ محمييد حسييين الحنفي ]العقائييد الصييحيحة في ترديييد الوهابييية النجدييية[ طبعيية20

هي.1360الهند 
- محمد عطاء اهلل الرومي ]الرسالة الردية على طائفة الوهابية[.21

اتصاله الشخصي بالسفير الفرنسي بالدوحة، حيث سييلمه رسييالة احتجيياج وتوجيييه وتنبيييه للييرئيس الفرنسييي
الشيخ يوسف القرضاوي يهييدد برفييع قضييية في حييال حظيير الحجيياب فيانظر: حول هذه الفريضة اإلسالمية. 

هي، ص1424/ذو القعدة/15م الموافق 08/01/2004، الخميس 969فرنسا، جريدة الشروق اليومي، عدد 
. وقد هدد الداعية اإلسالمي الشيخ يوسف القرضاوي برفع دعوى في حال منع الحجاب في فرنسييا، مؤكييدا9

أن هذا الوضع سيغذي اإلرهاب، ولو وضع هذا القانون موضع التطييبيق سيينطالب برفييع دعييوى قانونييية ألنييه
يتنافى مع الدستور الفرنسي.
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- الشييييخ داوود بن سيييليمان البغيييدادي ]صيييلح اإلخيييوان في اليييرد على من قيييال على22
المسلمين بالشرك والكفران[. و ]المنحة الوهبيةي في الرد الوهابية[.ي

- الشيخ عيسى بن محمد الصيينعاني اليمييني ]السيييف الهنييدي في إبانيية طريقيية الشيييخ23
النجدي[. 
- القاضي عبد الرحمن قوتي ]سبيل النجاة عن بدعة أهل الزيغ والضاللة[.24
- الشيخ مصطفى بن أحمد بن حسيين الشييطي الحنبلي ]النقييول الشييرعية في الييرد على25

الوهابية[.ي
- الشيخ ناصر السعيد ]آل سعود وآل عبد الوهاب النجدي[.26
- الشيييخ زين العابييدين السييوداني ]الييبراءة من االختالق في الييرد على أهييل الشييقاق27
والنفاق[.
- الشيخ محمد أحمد حامد السوداني ]براءة الشيعة من مفتريات الوهابية[.ي 28

وأما القصائد التي ألفت في الرد على ضالالتهم فأشهرها:
 - قصيدة الشيخ السيد النعمي، قالها لما قتييل محمييد بن عبييد الوهيياب جماعيية لم يحلقييوا1

رؤوسهم هذا مطلعها:
** حديث صحيح باألسانيد عن جديأفي حلق رأسي بالسكاكين والحد

 - قصيدة الشيخ عبد الرحمن اإلحسائي التي مطلعها:2
 وشاعت فكادت تبلغ الغرب والشرقابدت فتنة كالليل قد غطت األفقا 

 - قصيدة الشيخ ابن غلبون الليبي التي مطلعها:3
  وليس على نجد ومن حل في نجدسالمي على أهل اإلصابة والرشد 

 - قصيدة الشيخ مصطفى المصري البوالقي هذا مطلعها:4
وبالحق ال بالخلق للحق أستهديبحمد ولي الحمد ال الذم استبدي 

 - قصيدة الشيخ الطبطبائي البصري التي مطلعها:5
 فقد صح عنه خالف الذي عندي.رجعت عن القول الذي قلت في النجدي 

ومن بين الييذين ردوا عليييه من العلميياء الجزائييريين الشيييخ العالميية الحجييازي نزيييل مكيية
م(1970هي 1390المكرمة ودفينها الشيخ )محمد العربي التباني السطيفي الجزائري المكي ت 

في كتابه القيم )براءة األشعريين من عقائد المخالفين(، الييذي لخص فيييه آراء الشيييخ محمييد بن
عبييد الوهيياب العقدييية ومقلديييه، ورد عليهم ردا علميييا، كشييف فيييه زيييوف ادعيياءات الوهابييية
وفروعهييا كالمدخلييية والجاميييةي والهاللييية والسييروريةي المتطاوليية على أهييل السيينة وأئمتهم

.1)األشاعرة، والماتريدية(ي 
والخالصة األخيرة عن هذه التجربة التقليدية والماضوية في التدين السلفي، ما يكشف لنييا
زيييف وبطالن دعيياوى تجيياوز معطيييات الحيييياة الحديثيية وحاجاتهيييا ومتطلباتهيييا وإكراهاتهييا
وتناقضاتها وإلكترونياتها المعاصرة، وتجددها وتطورها المستمر، واختالفها بين زمان وزمان،
ومكان ومكان، وكيان وكيان، وإمكان وإمكان.. كمييا نتسيياءل أيضييا: لميياذا فشييل الفكيير والمنهجي

م-2017-1742السلفي في نشر اإلسالم بالمنهجي السلفي بالرغم من مرور قرابة ثالثة قرون -
على فرضه ونشره؟ ولميياذا نجح غيييره كجماعيية النييور في تركيييا الييتي ولييدت تركيييا اإلسييالمية

م( على كتيياب، محمييد2019هي 1440انظيير: مقدميية وتحقيييق األسييتاذ الييدكتور نييذير حمييادو )حي  1
م(، إسييعاف المؤميينين والمؤمنييات، دار الهييدى، الطبعيية األولى،1970العييربي بن التبيياني الجزائييري )ت 

.15م، ص 2017هي 1438
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الحديثة الناهضيية؟ ولميياذا نجحت الجماعيية اإلسييالمية بباكسييتان؟ ولميياذا نجحت تجربيية ماليزيييا
مثال؟ إنه سؤال غير عسير اإلجابُة عنه أبدا.

رابعا- مفكرو الحركات الهدامة: القاديانية أنموذجا: 
م(، وغيرهيييا1908-1839هي 1326-1255بزعامييية )مييييرزا غالم أحميييد القاديييياني 

)الماسونية،ي الصهيونية،ي عبدة الشيطان..(.ي
ويعتييبري عنييد أتباعييه المهييدي ، الهند في )ببلييدة )قاديييان األحمدية هو مؤسييس الجماعيية

لإلسييالم خالل القييرن الرابييع عشيير مجييدد المنتظيير.  وقييال بأنييه: والمسيييح الموعييود المنتظيير  
على قيييد الحييياة وأنييه في السييماء وسييينزل في نهاييية عيسى حسب اإلسالم فإن النبي الهجري.

، حيث توفي وفاةكشمير العالم، لكن حسب غالم أحمد فإن عيسى قد نجا من الصلب وهاجر إلى
طبيعية وبالتالي كانت فكرة عودته البدنية خاطئة.

. عنييدما بلييغ الخمسييين من1835 عييام  فييبراير13 ولد غالم أحمد مؤسس األحمدية في
العمر ادعى أن اهلل أوحى إليه وبعثه ليجدد الييدين. باشيير بالكتابيية في المواضيييع اإلسييالمية منييذ

 عنييدما أعلن أن اهلل قييد أرسييله مسيييحًا موعييودًا ومهييديًا منتظييرًا،1890 حتى عام 1880عام 
 كتابييًا. وقييد80مخلفًا ورائييه قرابيية  1908  مايو26 في الكوليرا وظل كذلك حتى وفاته بمرض

ابن مؤسييس مرزا بشيييري الييدين محمييود ليخلفه 1914 الذي توفي عام نور الدين القرشي خلفه
الييذي تييوفى الميييرزا ناصيير أحمد  ليخلفييه1965األحمدييية وبقي في منصييبه حييتى وفاتييه عييام 

 حيث انتخبت2003 أبريييل 19والييذي تييوفي في  ميييرزا طيياهر أحمد ، تاله انتخيياب1982 عام
المقيم في لندن زعيمًا لها وال يزال. ميرزا مسرور أحمد الجماعة

وقد عاش فقيرا محروما ال يكاد يكسب قييوت يومييه، ولكنييه بعييد نحلتييه هييذه صييار يعيش
عيشة الملوك والقصور والرفاه والمتعة، وكان مصابا بمرضين )الهستيريا-ي الصييداع( و )البييول
السكري(، وبدأ حياتييه داعيييا لإلسييالم، ثم تحييول لنحلتييه تلييك بعييد كتابييه "دالئييل أحمدييية" سيينة

م وفيه ادعى النبوة والخوارق والمعجزات واآليات السييماوية، وظييل هييذا الكتيياب يصييدر1879
م، ولم يضييم1905م حتى توقف في المجلد الرابع، ولم يزد الخييامس إال سيينةي 1884حتى سنة 

سوى دليل واحد من ثالثمائةي دليل ادعاها لتأكيد نبوته، وهو دليل ضييعيف وغييير مكتمييل، وهييذه
هي طريقيية المييدعين المييزيفين، والكتيياب مجييرد خييياالت وأوهييام ومنامييات وافييتراءات على اهلل
ووحيه المختوم بنبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وهييو كتياب طويييل وممييل ويغلب عليييه طيابع
الصياغة األدبية والبيانيةي الساحرة، وعقيدته فيييه اسييتمرار النبييوة والييوحي، وأنييه هييو المسيييحي
الموعود والمنتظر، الذي سينزلي في قاديان، ألن دمشق هي قاديان، وفييق تخبيطييات وتهويمييات
افتراها هو ومعاونه نور الدين البهيروي،ي وصار من داعية للييدين ومنيياظر لليهييود والنصييارى،
إلى التبشير بنبوتييه ألنييه هييو المسيييحي الموعييود والمهييدي المنتظيير، فضييال عن تكفييير لمجمييوع
المسلمين الذين ال يؤمنون بنبوته،ي واإليمان بالتناسخ والحلول، فضال عن تفوقه على األنبييياء..

1.
الفلسفة األحمدية:

كيييان أول ظهيييور لهيييذه الجماعييية في الهنيييد وتحدييييدًا في بليييدة قادييييان إحيييدى قيييرى
على يد ميرزا غالم أحمد الييذي عيياش في الفييترة من 1889 الهندية وذلك عام البنجاب مقاطعة
، والذي قال عن نفسه إنه المسيح الموعود والمهييدي المنتظيير الييذي بشيير بأنييه1835-1908

م(، القادياني والقاديانية، الييدار السييعودية للنشيير1999-1914أبو الحسن علي الحسيني الندوي ) 1
، بتصرف. 82.. 66، و 54.. 40م، ص 1990هي 1410والتوزيع، جدة، الطبعة السادسة، 

127

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86


 من )خلفيياء5 ليخلفييه 1908يأتي في آخر الزمان. وقد استمر في دعوته حتى وفاته في العييام 
األحمدية( حتى اآلن. 

وقد كشفه اهلل تعالى بعد مناظرة ومباهلة مع عالم من أهل السنة والجماعة "موالنا ثنيياء
م بين كذبييه وزوره وتزييفييه، فييدعا القادييياني اهلل بييأن1907/أبريييل/05اهلل األمر تسري" يييوم 

الكيياذب المفييتري سيييموت قبييل صيياحبه، كمييا دعييا اهلل أن يقبض إليييه المبطييل في حييياة صيياحبه
ويسلط عليه داًء فظيعا مثل "الهيضة الكوليرا" أو "الطاعون" يكون فيه حتفه، وفي شهر مايو

م ُأصيييب بالهيضيية الوبائييية، وهييو في الهييور، وأعيييا الييداء األطبيياء ومييات يييوم1908سيينة 
م، أما الحكيم موالنا ثناء اهلل األمر تسري فقد عاش بعد وفيياة القادييياني أربعين1908/ماي/26

م، وصييدقت فيييه مقولتييه: ))..إن كنت كييذابا1948/مييارس/15سنة وتييوفي سيليما معييافى يييوم 
مفتريا كما تزعم في كل مقالة لك، فإني سأهلك في حياتك، ألني أعلم أن المفسد الكذاب ال يعيش
طويال، وفي عاقبة األمر يموت ذال وحسرة في حياة ألد أعدائه حتى ال يتمكن من إفساد عباده((

1.
يؤمن األحمديون أن الميرزا غالم أحمد القأدياني مؤسس جميياعتهم هييو اإلمييام المهييدي،
جاء مجددًا للدين اإلسالمي، ومعنى التجديد عندهم هو إزالة ما تراكم على الدين من غبييار عييبر
القرون. وقد اتهمه بعض علماء المسلمين من الباكستان ببعض االتهامييات الييتي رد األحمييديون
عليها، حيث تم جمع هذه الردود في كتاب "شبهات وردود". وللجماعة األحمدية قنوات فضائية

.MTAعربية وإنجليزية تمثل آلتهم الدعائية، وهي محطات 
وسنقدم ردود العالمة أبو الحسن الندوي على الحركة الهدامة القاديانية، من خالل كتابييه

 القيم )القادياني والقاديانية(
2.

ينبري األستاذ الشيخ أبو الحسن الندوي –وهو ابن الهند والقادر على فهم أمورها بدقة-
في كتابه القيم )القادياني والقاديانية( في شرح وكشف حقيقة هذه الييدعوى الكفرييية وصيياحبها،
فيقول: )).. فقد ظهرت الديانة القاديانييية في آخيير القييرن التاسييع عشيير في الهنييد بعييد اسييتقرار
الحكم اإلنجليييزي فيهييا، وهي ثييورة على النبييوة المحمدييية وعلى صيياحبها محمييد عليييه الصييالة
والسالم، وعلى اإلسالم، ومؤامرة دينيةي وسياسييية..ي وتبنتهييا الحكوميية اإلنجليزيييةي واحتضيينتها،
وساعدتها العوامل االجتماعية والسياسييية والفكرييية الكثيييرة الييتي تييوفرت في عصيير ظهورهييا،
فانتشرت على الرغم من بعدها عن دين اإلسالم، وأصبحت طائفيية كبيييرة يحسييب لهييا الحسيياب،
وأصبحت عاصمتها "قاديان" مركز دعوة ودعاية وسياسة يدين لهيا ويييؤم شييطرها بعض كبييار
المثقفين-الثقافة العصرية- ورجال الدولة، وال ُيرى لها نشاط إاّل في المناظرات وإثييارة الشييكوك
والشبهات في المسلمين، وتأييد السياسة اإلنجليزية، ونشري الدعاية لعقيييدتها الخاصيية في الهنييد

.3وخارجها..(( 
ويكفي هييذا النص ليييبين لنييا كيفييية نشييأتها وظروفهييا وارتباطهييا الوطيييد باالسييتعمار
اإلنجليزي، ووظيفتها المتمثلة في إفساد عقائد ودين المسلمين، وتشويهه،ي والدعاية لالسييتعمار

ليتمكن من رقاب وبالد المسلمين.

، نقال عن: بو الحسيين علي الحسيييني النييدوي، القادييياني والقاديانييية،11، ص 1سيرة المهدي، ج  1
.35 .. 30ص 

م(، القادياني والقاديانية. 1999-1941أبو الحسن علي الحسيني الندوي ) 2
.8 و 7أبو الحسن علي الحسيني الندوي، القادياني والقاديانية، ص  3
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وقد وقييف في وجههييا وانتقييدها وكشييف أسيياليبها وأسييرارها العلميياء والفقهيياء والييدعاة
م( وغيييره، أدت إلى عرضييها على1932والفالسييفة من أمثييال: )محمييد إقبييال الالهييوري ت 

م، وبعييد مناقشيية دامت ألكييثر من عييامين اشييترك في المنيياظرة1935محكمة "بهاولبور" سنة 
الكثير من العلماء من كال الطرفين أدت بالحكم عليها بالكفر، وبكفر زعيمها، والمنتسبيني إليهييا،
وعدم جواز نكاح المسلمة بالقادياني، وقد كتب القاضي الفاضل )محمد أكبر خان( حيثيات الحكم
في تفصيلي واستدالل، وحكم بارتداد القادياني، وببطالن نكاحه في نحييو مائيية وخمسييين صييفحة،
حتى أصبح من المراجع والمصادر العلمية القضائية في المسألة، وقد اجتمييع الجمييع الغفييير من

م وأعلنييوا كفرهييا، واعتبارهييا أقلييية في المجتمييع الباكسييتاني، ورفييع1953علميياء الهنييد سيينة 
.1سلطتها وتحكمها في رقاب المسلمين، واستجابت الحكومة بعد ألي ومعارضة 

وهكذا شكلت الحركات الهدامة عنصر تحييد كبييير للفكيير اإلسييالمي ورجالييه األسييوياء في
الرد على هذه الحركات الهدامة، واستنفدت منهم الردود طاقات كبيرة جييدا، كييان األولى بهييا أن
تذهب للرقي بالفرد والجماعة واألمة، ولكن قوى الكيد والتآمر واالستعمار والكفر واإللحاد يأبى

أن يرى أمة اإلسالم في نعيم ورقي ونهضةي وتقدم.
خامسا- مفكرو التيار الشيعي:

م وتكييوين مييا يسييمى بالجهوريييةي1979بعييد نجيياح التجربيية الخمينييية في إيييران سيينة 
اإلسالمية اإليرانيةي الفارسية.ي

خدعت شعارات الثورة اإلسييالمية اإليرانييية الفارسييية البراقيية والكاذبيية العييالم اإلسييالمي
هي، وهي تدعو إلى تحرييير الشييعوب المستضييعفة من هيمنيية الييدكتاتوريات1400م 1979سنة 

واالسييتكبار العييالمي، وتحرييير فلسييطين من دنس اليهييود الغاصييبين، والقت هييذه الشييعارات في
البداية اسييتجابة لييدى شييباب الصييحوة اإلسييالمية، ولكن سييرعان مييا تنبييه الييدعاة والعلميياء إلى
خداعها وباطنيتها وغنوصيتها وحقيقتهييا الفارسييية والوثنيييةي المييدمرة، المزيجيية بين الفلسييفات

.2الهندية والفارسيةي واليونانية مع تلفيقات التشيع وحب آل البيت 
م( ال تعدو1989وتبين أن الثورة اإلسالمية بقيادة المدعو )آية اهلل روح اهلل الخمينيي ت 

أن تكون من جنس عقائد الشذوذ والغلو التي جسييدها )عبييد اهلل بن سييبأ اليهييودي ابن السييوداء
هييي،137-100عاش ومات في القرن السابع الميدالدي األول الهجري، وأبو مسييلم الخراسيياني 

م،1124-1037هي 518-430م، والحسيين الصييباح الحشيياش 838هي 223وبابك الخرَّمي ت 
وحمدان بن قرمط الشيوعي عاش في القرن الرابع الهجري، والحكم النصيريي عاش ومييات في

هي..(، والييتي322القرن الخامس الهجري، وعبد اهلل  بن ميمون القداح اإلسماعيلي الباطني ت 
.3تهاوت تحت ضربات علم الكالم وشروحي األئمة األعالم 

ولعلنا نلقي الضوء على أصول ومبادىء وقواعد وعقائييد هييذه الثييورة الفوضييوية وعلى
حياة زعيمها الذي نسب لنفسه مكانة )والية الفقيه(ي في العصر الحديث، الذي يعمل بالنيابييةي عن

أبييو الحسيين علي الحسيييني، نقال عن: 1935 انظيير: مقدميية بهيياولبور، مطبعيية الهييور، باكسييتان،  1
، بتصرف.13 و 12 و 11 و 10م(، القادياني والقاديانية، ص  1999-1914الندوي )
كان المؤلف )أحمد محمود عيساوي( طالبا في الجامعة سنوات قيام الثورة الخمينية في إيييران ضييد 2

دع بكثييير من الشييعارات الكاذبيية الزائفيية الييتي سيرعان مييا تييبين بطالنهييا1979-1977الشاه سنوات  م، وُخيي
وكذبها وخداعها.

. والخميني، كشف األسرار..10، ص 3انظر: حياة القلوب للمجلسي، ج  3
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هييي(329األئمةي انتظييارا لظهييور اإلمييام المختفي الثيياني عشيير )محمييد بن الحسيين العسييكري ت 
. 1بسامراء بالعراق. وهذه بعض عقائدهم الشاذة والغريبة عن اإلسالم 

 – بعض عقائدهم الشاذة: 1
أ- الغلو في األئمة:ي

يرى الشيعة اإلثناعشرية أن األئمة معصومون عن الخطييإ والسييهو واإلسييهاء والنسيييان
عن قصد أو عن غييير قصييد، وأن اإلماميية أعلى من مرتبيية النبييوة. وأن لهم حرييية االختيييار في
التحليييل والتحييريم، وأنهم يشيياركون اهلل في الغيب، ومييا هييو كييائن ومييا سيييكون، وأنييه ال يخفى

.2عنهم شيء 
وهذا غلو في األئميية وجعلهم يشيياركون اهلل سييبحانه وتعييالى في القييدرة على تييدبير هييذا
الكون، واهلل جعل لنفسه تدبير هذا الكون فقال تعالى: )يدبري األميير(.ي وهييو غلييو في وحدانييية اهلل
وقدرته في معرفة الغيب لكونه نقيض لقوله تعييالى: )عييالم الغيب فال ُيظهيير على غيبييه أحييدا إاّل

.3من ارتضى من رسول(ي 
وهييو مييا فتح لكييل دعي ودجييال ومحتييال ليعبث بالشييريعة وبالنيياس كمييا يشيياء. وجيياء
الخميني ليعمق هذا الغلو والكفر والجحود، عوض أن يصححه، وهو يقييول في كتابييه )الحكوميية
اإلسييالمية(ي عن مكانيية هييؤالء األئمييةي المعصييومين والييذين يمتلكييون القييدرة على تييدبير العييالم
واالطالع على العلم اإللهي والغيب، وأن مقامهم فييوق األنبييياء، وممييا جيياء فيهييا قولييه: )).. إن
لإلمام مقاما محمودا ودرجة ساميةي وخالفة تكوينية تخضع لواليتها وسيطرتها جميع ذرات هييذا
الكون. وإن من ضرورات مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه مقرب وال نييبي مرسييل. وبمييوجب مييا
لدينا من الروايات واألحاديث فإن الرسول األعظم ص واألئمة عليهم السالم كانوا قبل هذا العالم
أنييوارا فجعلهم اهلل بعرشييه محييدقين.. وقييد ورد عنهم عليهم السييالم: إن لنييا مييع اهلل حيياالت ال

 يسعها ملك مقرب وال نبي مرسل..((ي
4.

ب- قولهم بتحريفي القرآن الكريم:
يجمع المتقدمون والمتأخرون من أهل الملل والنحل والبييدع والمنكييرات والعقائييد الشيياذة
على أن القرآن قد حِرَف وُبدَِّل، وجرى عليييه الزيييادة والنقصييان، فييآخر محييدث لهم وهييو محمييد

، ونوري الطبرسييي253باقر المجلسي يقر بتحريفهي ونقصه وتغييره في كتابه مرآة العقول ص 
في كتابه الضخم )فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب(، الذي أثنى عليييه الخميييني

 صنيعه هذا، ومنهم أيضا نعمة اهلل الجزائييري )نسييبةي إلى جزائيير األهييوار بجنييوب العييراق(
 في5

م(، فضائح الخمينية، الخمينية شذوذ في العقائد وشييذوذ في1987هي 1407انظر: سعيد حوى )ت  1
،16..يي 11م، ص 1988المواقييف، منشييورات منظميية المييؤتمر اإلسييالمي الشييعبي، بغييداد، الطبعيية األولى، 

بتصرف.
،19انظر: سعيد حييوى، فضييائح الخمينييية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد وشييذوذ في المواقييف، ص  2

بتصرف.
 و19انظر: سعيد حوى، فضائح الخمينييية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد وشييذوذ في المواقييف، ص  3

20.
م(، الحكوميية اإلسييالمية، مكتبيية بييرزك، طهييران، الطبعيية األولى، وطبعيية1989انظر: الخميني )ت  4

. نقال عن: سعيد حوى، فضائح الخمينية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد وشييذوذ في52م، ص 1979القاهرة، 
.20المواقف، ص 

 حاشى هلل أن ينتسب زنديق كافر باطني غنوصييي لبلييد المليييون ونصييف المليييون شييهيد فهي معقييل 5
هي )وفي عقد األشعري وفقه مالك وفي طريقة1040ألهل السنة والجماعة كما جاء على لسان ابن عاشر ت 
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كتابه )األنوار( الذي يرى تحريييف الصييحابة للقييرآن، وشييايعهم في رأيهم الخميييني، الييذي يييرى
تحريف الصحابة للقرآن الكريم كما حرف اليهود والنصارى التوراة واإلنجيل، وهييو يقييول: ))..ي
لقد كان سهال عليهم "يعييني: الصييحابة الكييرام" أن يخرجييوا هييذه اآليييات من القييرآن ويتنيياولوا
الكتاب السماوي بالتحريفي ويسدلوا الستار على القييرآن ويغيبييوه عن أعين العييالمين. إن تهميية

 التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة((ي
1.

فهييل من كفيير بييواح قبييل هييذا وبعييده يمكن أن يبقي الخميييني وأتابعييه في دائييرة اإلسييالم
الصحيح؟ وأي قيمة لإلسالم إذا ُطعن في سنده األول المعجز، وماذا سيبقى له؟

ج- موقفهم من السنة النبوية المطهرة:
المجمع عليه من غالة الشيعة والباطنية والغنوصية الطعن في زوجات وأصييحاب رسييول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته، بل إن من أصول مذهبهم أن األمة قد كفرت بعد وفاة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إال أربعة من الصحابة فقط، والباقي صييار ال يؤخييذ عنهم الييدين، ومييا

جاؤوا به يطرح جملة وتفصيال، باعتباره أخبار ساقطة ومكذوبة وموضوعة..ي
وقد صييرح الخمييينيي في كتابييه )كشييف األسييرار( و )الحكوميية اإلسييالمية( أن الكثييير من
الصحابة كانوا يضعون األحاديث كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسمرة

.2بن جندب وأبو هريرة وعبد اهلل بن مسعود وغيرهم الكثير.. 
ونحن نعلم أهل السنة والجماعة أنه من: أنكر حديثا صييحيحا مييع األدب فقييد فسييق، ومن

. فما بالك إن كان هذا الحديث متواترا؟3أنكره مع سوء األدب فقد كفر 
فالخمينيي وأتباعه ينكرون السنة النبويةي إجماال وتفصيال، ويعتمدون سنة نقلها الكييذابون
والوضيياعون والمنحرفييون من طوائييف الغنوصيييةي والباطنييية من أهييل الملييل والنحييل والبييدع

واألهواء.
د- موقفهم من الصحابة الكرام:

من المعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توفي وقد ترك
قائمة بأسماء المنافقين يعلمها سيييدنا حذيفيية بن اليمييان، كي ال يعبثييوا بتعيياليم الييدين، وبالتييالي
فالصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين كلهم عدول وثقات وكرام، وقييد أثيينى عليهم المييولى

تبارك وتعالى في سورة الفتح وفي غيرها من السور.
والشيييعة والغالة والبيياطنيين والغنوصيييين من أهييل الملييل والنحييل والتشيييع يطعنييون في
أصحابه صلى اهلل عليه وسلم، وفي زوجاته أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهم أجمعين، فلم يسلم
منهم أحد بدًء من العشرة المبشرين بالجنة إلى آخر الصحابة عييدا بضييعة أفييراد منهم، زين لهم

خيالهم الباطني ذلك.
وقد عقد الخميني في كتابه )كشف األسرار( فصييلين عن مخالفيية أبي بكيير وعميير لكتيياب
اهلل وافترائهما عليه، وينعتهما بالجهلة والمتالعبين واألفاقين والجائرين، ليبين عدم استحقاقهم
منصب إمامة المسلمين، بينما عمر رضي اهلل عنه عنييده )الخميييني(ي كييافر زنييديق ومييزوري لكالم

اهلل ومخالف لتعاليم القرآن واهلل، فضال عن كونهما اغتصبا منصب الخالفة. 

الجنيد السالك(.
. نقال114م(، كشييف األسييرار، مكتبيية بييرزك، طهييران، الطبعيية األولى، و ص 1989 الخميني )ت  1

.24 و 23عن: سعيد حوى، فضائح الخمينية، الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، ص 
.71. و الحكومة اإلسالمية، ص 112م(، كشف األسرار، ص 1989 الخميني )ت  2
م(، فضائح الخمينية، الخمينية شذوذ في العقائد وشييذوذ في1987هي 1407انظر: سعيد حوى )ت  3

، بتصرف.25المواقف، ص 
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وعلى الييرغم من أن كتابييه )الحكوميية اإلسييالمية( مليء بالتقييية والتخفي والخييداع ألهييل
السنة، فقد عدل عن تسمية الشيخين كي ال يثيري حفيظة أهل السنة والجماعة عليييه، ولكنييه قييال
بوجوب تعيين النبي لخليفة من بعييده، ولكنهم لم يبلغييوا األمانيية، ولم يكونييوا في مكانيية منصييب

.1اإلمامة، فأي ضالل أكبر من هذا في حق الشيخين؟
هي- انتقاصهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

وذلك من خالل انتقاصهم من عرض وسمعة وشييرف ومكانيية زوجاتييه أمهييات المؤميينين
رضي اهلل عنهن، وانتقد الخميني ومن قبله غالة الشيعة والباطنية من مكانة الرسييول صييلى اهلل

 عليه وسلم
2.

و- مخالفتهم اإلجماع:
اإلجماع مصدر من مصادر الشريعة اإلسالمية وهو محل اتفاق بين الصحابة رضوان اهلل
عليهم وتابعيهم وجمهور العلماء منذ العهد األول، فقد أجمعت األمة اإلسالمية على حرمة نكيياح
المتعة منذ أنم حرمه النبي صلى اهلل عليه وسلم في فتح مكة سنة ثمانية للهجرة، فهم ال يبالون
باإلجماع في كثير من شؤون العقيدة والعبادة ومناهج الحياة، ويخالفون المسلمين في الصلوات

.3والصيام والحج والزكاة والخمس.. 
ز- مخالفة عامة المسلمين في جميييع وراييياتهم ومروييياتهم وطييرقهم وتكييذيبها، واالكتفيياء فقييط

 برواياتهم ورجالهم، فهي الصحيحة فقط، وما عند عامة المسلمين مجرد أكاذيب وتلفيقات
4.

ح- غلوهم في فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها، حتى وصييل بييالخمينيي االدعيياء بييأن الييوحي ظييل
يأتيها بعد وفاة أبيها خمسا وسبعين ويما، ينزل عليها الوحي، ويخبرها جبريل من عنييد اهلل بمييا

 سيقع، وأن عليا رضي اهلل عنه كان كاتب وحيها
5.

مفكرو التيارات والطرق الصوفية الغنوصة القائلة باستمرار النبوة واإللهام: سابعا-
واجه الفكر اإلسالمي الطرق الصوفية الضالة والمنحرفة منذ فساد الطرق بعد وفاة شيخ

هي ومن كان قبلييه ومن معييه، وظهيير من بعييده متصييوفة295طريقة السالكين أبو القاسم الجنيد 
هييي،487-549هييي، ومبتييدعون كالسييهروردي 505-450مستنون بالسنة كأبي حامييد الغييزالي 

وكانوا سببا في تعويق مسيرةي الفكيير اإلسييالمي، وغلب على الطييرق الصييوفية الكفيير واإلشييراك
واإللحيياد والخييروج عن المليية واالبتييداع، كالطريقيية العليوييية والتيجانييية في الجزائيير، ونييدرت
الطرق الصافية المستقيمةي التربويةي والجهادية، والتراث الصوفي هييو الحكم في الحكم والتقرييير
على سيينيتها أو بييدعيتها، والمهم لييدينا هييو مشيياغبتها على مسيييرة الفكيير اإلسييالمي السييوي

والسني والناهض باألمة. 
ثامنا- النماذج المستحسنة مستقبليا:

 و19 و 18. و الحكومة اإلسالمية، ص 116.. 111م(، كشف األسرار، ص 1989 الخميني )ت  1
23.

م(، فضائح الخمينية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد وشييذوذ في1987-1407انظر: سعيد حوى )ت  2
، بتصرف.31المواقف، ص 

م(، فضائح الخمينية، الخمينية شذوذ في العقائييد وشييذوذ في1987-يي 1407انظر: سعيد حوى )ت  3
، بتصرف.32المواقف، ص 

،34 و 33انظيير: سييعيد حييوى، فضييائح الخمينييية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد والمواقييف، ص  4
بتصرف.
،36 و 35انظيير: سييعيد حييوى، فضييائح الخمينييية، الخمينييية شييذوذ في العقائييد والمواقييف، ص  5

بتصرف.
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وتبقى هذه النماذج التغييرية واإلصالحية التي يمكن أن تقدم للفكر اإلسالمي سبيال لألمل
المشرق، والسيما بعييد نجاحهييا في أرض الواقييع، وجييذبها للمؤيييدين واألنصييار. وهييذه النميياذج

المقترحة هي:
 – أنموذج المدرسة اإلخوانية والصوفية التربويةي العرفانيةي بتركيا، وفي تجربة حييزب العداليية1

والتنمية.ي
 – أنموذج المدرسة البنابية )نسبةي لفكر مالك بن نبي( في مملكة ماليزيا.2
 – أنموذج مدرسة جمعية العلماء في الجزائر والهند وباكستان.3
 – أنموذج المدرسة اإلباضية الجزائرية.ي4
 – أنموذج جماعة العدل واإلحسان بالمغرب األقصى.5

 التحديات الواقعية 
يمكن إجمال التحديات الواقعية التي يعيياني منهييا الفكيير اإلسييالمي المعاصيير في العناصيير

اآلتية:ي
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 - فقدان الحقوق والحريات األساسيةي للمواطن عامة وللمفكر خاصة، وأهمهييا: )فقييدان حرييية1
التنقل والتراسل والتخابر واالتصال والتكاتب والتعبير والكتابة والنقد..(.

 - فقدان مستوىي العيش الكريم، والسيما: ) الفقر، تراجع مستوىي التكفييل والخييدمات الصييحية2
واالجتماعية من: سكن وصحة وغذاء وعمل ومردود مادي..(. 

 - انعدام المناخ الثقافي والفكييري المالئم، وذلييك بتفشييي:ي ) الجهييل، األمي ، التواكييل، الكسييل،3
السلبية، االنهيار األخالقي وتراجع السلم القيمي..(.ي 

أفضييت جمليية التحييديات الواقعييية السييلفة الييذكر إلى تكبيييل العقييل العييربي والمسييلم عن
السباحة والتحليق في فضاء اإلبداع، وعن ممارسةي فعييل حرييية االنطالق والتأمييل الحيير لتحقيييق
ونشدان األفضل، فكريا وواقعيا. ولعل عرضنا لبعض التحديات الواقعية الييتي تقييف عقبيية كييؤود
في وجه العقل العييربي والمسييلم مييا يوضييح أبعيياد التحييديات وتأثيراتهييا على المنظومييةي الفكرييية
العربية واإلسالمية.ي ففقييدان الحريييات األساسييية في العييالمين العييربي واإلسييالمي، وعييدم تييوفر
المناخ الخصب والحر للنقد والكتابة والتعبير وإبداء الييرأي في أهم قضييايا األميية يجعييل المثقييف
العربي والمسلم في دائرة إبداعية ضيقة ومحدودة، تغله عن االنطالق وتحقيييق القيييادة الفكرييية
ألمته، فقد صورتهي األنظمة االشتراكية بأنه مجرد برجوازي أو رأسييمالي في مجتمييع اشييتراكي،
ينشد إفساده وتحويله عن مثله االشتراكي. فيما صورتهي األنظميية الرأسييمالية بأنييه كييائن ثييوري
متمرد يريد إفساد بنية المجتمع ونظامه، وبهذه النظرة فقد أحكمت األنظمة العربييية واإلسييالمية

سيطرتها على المثقف، وحدت من مناورته.
والمالحظ على وضعية المثقف الحر والحيادي في العالمين العربي واإلسالمي ما يلي:

 - تأزم عالقته بالسييلطة، فهي تنظيير إليييه بأنييه مصييدر قلييق، ومنبييعي خييوف دائم، على حاضيير1
ومستقبلي النظام. ولذا يجب التعجيل بطيه ووضعه ضمن دائرة التأييد للنظييام، أو ضييمان حييياده،

وشراء صمته، وابتياع قلمه.  
 - تييأزم عالقتييه بهياكييل النظييام السياسييية واإلدارييية والثقافييية، لعييدم وضييوح سياسيية النظييام2

تجاهه.
 - بعد الشقة بينه وبين الجماهير المحدودة الثقافة واألفق.3
 - فقدانه للحماية وتعرضهي للتبعات جراء التصريح بأفكاره المتأزمة مع النظام.4

ولذا يسعى المثقفون إلى تحسين أوضاعهم وعالقاتهم بالسلطة، بهييدف حمييايتهم، ورفييع
الحصار المفروض عليهم من جهة، وإعادة االعتبييار لمييواقعهم في السييلم االجتميياعي من جهيية
ثانييية، والمسيياهمة في عملييية القيييادة الفكرييية لألميية ، وذلييك بييالتعبيري الجييدي حيييال المبييادىء

التالية:
 - اعتماد سياسة ثقافية واضحة المعالم واألطر، تستندي إلى قيم المجتمع األصيلة.1
 - الكف عن استيراد مشاريع النهضة الغريبةي عن واقع وقيم وأصالة األمة.2
 - تشجيع اإلنتاج الثقافي والفكري واألدبي والفييني المحلي والسييعي لتطييويره وتمكينييه محليييا3

وعالميا.
 - رفييع أداء وفاعلييية األجهييزة الثقافييية واإلعالميييةي واألدبييية والفنيييةي العربييية واإلسييالمي،4

وتسخيرها لخدمة الثقافة والمثقف العربي والمسلم، وإبعادها عن الممارسات السياسية الضيقة.
 - إعييادة االعتبييار القيمي والييواقعي لرسييالة الثقافيية والفكيير، بحيث تييتربعي على أعلم سييلم5

المجتمع.
 - االهتمام بحالة ووضعية المثقف المادية واألدبية.6
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وفي غياب مثل هذه السياسة السوية حيييال الفكيير والثقافيية والمفكيير والمثقييف في عالمييا
العربي واإلسالمي، فإن المسيرة الثقافية والفكرييية سييتتعثري المحاليية، وسيييفقد المثقييف والمفكيير
العربي واإلسالمي دوره الرسالي المنوط به حضاريا، في مييد البشييريةي المفلسيية روحيييا ونفسيييا

وأخالقيا بالرسائل الثقافية السوية في قرن العولمة.ي   

التحديات الخارجية
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واجه الفكر اإلسالمي -باإلضافة إلى التحديات الداخلية السالفة الذكر- جملة من التحديات
الخارجي، كان على رأسها حركة التنصير الحثيثة في أطراف وقلب العالم اإلسالمي، بهدف ثييني
المسلمين وردهم عن دينهم، بشتى طرق اإلغراء واإلغواء والصد. وحركة االستشراق الفكرييية
التي اضطلع بها كبار المستعربين الغربيين، لدراسة واستكشاف الشرق، ومن ثم تشويه حقيقيية
وتيياريخ الييتراكم الفكييري والحضيياري اإلسييالمي عييبر تاريخييه الزاهيير . باإلضييافة إلى حييرك
االستعمار الحديثة، الييتي اجتيياحت بالد العييرب والمسييلمين، وضييمتها بييالقوة لنفوذهييا، وجعلتهييا
تابعة لسيطرتها. زيادة على حركة المد العولمي المعاصر، الذي استباح بالد العرب والمسلمين،
وأربك جهود الفكر اإلسالمي في االنتشار، والتعريف بنفسه، والتبشيري به بين البشرية، والسيما
بعييد وسييمه بسييمة اإلرهيياب، وتصييويره بصييورة الييدين المتخلييف المعييادي للنهضيية والتطييور
والحداثيية، وتشييكيل المخيييال العييالمي باعتبييار أتباعييه متخلفين، وهمجيييين، ومحييبين للعنييف،
ومييروجين لثقافيية الكراهييية. باإلضييافة إلى التحييديات الفكرييية والثقافييية واألدبييية واإلعالمييية

والدعائية والفنية األخرى.
وقد أخذت هذه التحديات الفكرية صورا ووضعيات شتى، وتمظهرت بحاالت مختلفة، لعل

م( يمثييلي2008-1927كتيياب )اإلسييالم والغييرب -آفيياق الصييدام-( لييي )صييموئيلي بي هييانتيجتون 
م(2019-حي 1952نموذجا للفكر الغربي المعاصيير، ونهابيية التيياريخ لييي )فرنسيييسي فوكويامييا 

الياباني األصل األمريكي الجنسية. 
أوال - التنصير المسيحي: 

طفقت المسيحيةي منذ أن انحسرت مواقعها الجغرافية والديمغرافية السيييطرة على خارطيية
العالم القديم تناوش اإلسالم الحرب، وتؤلب الناس عليييه، ولمييا فشييلت في محاوالتهييا األولى في
المجابهيية العسييكرية والفكرييية إبييان الفتوحييات اإلسييالمية في القييرن الهجييري األول الثييامن
الميالدي، لتلجأ إلى مواجهته بطرق اليدس والوقيعيية والتييآمر والكيييد الييداخلي بواسييطة حركييات
الزهد والتصوف ذي األصول الفارسيةي والهنديةي واليونانية والمسيحية،ي ليكون شييكال من أشييكال

. وقييد عملت هييذه1السلوكات الطقوسيةي والتعبديةي بمقابل العبادات والطقوس الدينييية اإلسييالمية 
الوسائل عملهييا لتشييغب على الفكيير اإلسييالمي مسيييرتهي الرائييدة، بمييا أفسييدته من عقييول العاميية
والزنادقة المتآمرين، ولم يكن لهذه األساليب من تأثير كبير يذكر، نظرا لقوة الخالفة اإلسالمية،ي
وسييطوة الخلفيياء ونقيياء عقيييدتهم، وتفييانيهم في خدميية اإلسييالم، والييدفاع عن الخالفيية واألميية

. واستفحل أمرهم لما بدأ الضعف يتسربي لدولة الخالفيية في القييرن الرابييع الهجييري2اإلسالمية 
الحادي عشر الميالدي، عندما عاودت الصليبيةي الكرة على بالد العرب والمسلمين عبر الحييروب

م(، وميييع عيييودة الحيييروب الصيييليبيةي عيييادت اليييروح1291-1095هي/690-498الصيييليبيةي )
الصليبيةي مجددا تطمح في إعادة االنتشار في بالد العرب والمسلمين كما كانت في سالف عهييدها

م،1974 انظر: ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر، بيروت، الطبعة أولى،  1
م(1980-1917، دراسة: نشوء وتطور الفكر الصوفي في اإلسالم. و)علي سامي النشار 347 .. 321ص 

وسعاد علي عبد الرازق، التفكير الفلسفي في اإلسالم مذاهب وشخصيييات، دار الكتب الجامعييية، االسييكندرية،
م. ومحمييد علي أبييو ريييان، تيياريخ الفكيير الفلسييفي في اإلسييالم، دار النهضيية1972هي 1392الطبعة األولى، 

م.1976العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 
هييي(، الكامييل في التيياريخ، دار العلم للماليين، بيييروت، دون طبعيية630-555 انظيير: ابن األثييير ) 2

..23، ص 4وتاريخ، ج 
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م (، ومعهييا تحييركت طالئييع المبشييريني المسيييحيين الييذين سيياروا خلييف635-يي 370الييذهبي ) 
.1م( إلعادة نشر المسيحية في ديارها القديمة 1115) بطرس الناسك ت 

كمييا لجييأت لتفييتيت الفكيير اإلسييالمي إلى دس بعض المتكلمين من القدرييية والجهميييةي
والغنوصييية والكرميييةي وغيييرهم ليشييكلوا فرقييا كالمييية تييدس على العقيييدة اإلسييالمية صييفاءها
ونقاءها من خليييط األباطيييل المسيييحية،ي واألسيياطير اليهودييية، والفلسييفات الغنوصيييةي ، وأوهييام

-78م(، و)جهم بن صييفوان 723هي 105، أمثييال )غيالن الدمشييقي ت 2الفكر الهيلينيي الوثنيي 
م(، و)بابييك911-827هييي(، و)ابن الراونييدي 124هي(، و)محمد بن كييرام السجسييتاني ت 128

.3م(..، ومن تبعهم من الفالسفة 838هي 223الخرمي ت 
ولكن حركة التنصيري تراجعت من جديييد بعييد جالء الصييليبين عن آخيير قالع اإلسييالم عكييا

. وانكفأ يناوش الجهة الغربية من العالم اإلسييالمي في4م في عهد المماليك 1291هي 690سنة 
األندلس التي بدأت تتساقط حصنا حصنا ومدينة مدينة ومملكة مملكة في يييد الصييليبية الحاقييدة،
وما كادت الحروب الصليبيةي تجهز على األندلس حتى سقطت إمارة غرناطة آخر مملكة إسالمية

، وصييارت األنييدلس كلهييا مسيييحيةي بعييد تنصيييري المسييلمين قهييرا،5م 1492هي 897فيهييا سيينة 
م، وانييدفاع الغييزاة البرتغيياليين واإلسييبان لمهاجميية1610وترحيلهم لبالد المغييرب نهائيييا سيينة 

الشييمال األفييريقي، ومن بعييدهم البريطييانيين والفرنسيييين والهولنييديين والبلجيكيييين واأللمييان،
.6ومعها تحركت طالئع المنصرين نحو مسلمي إفريقيا 

م أصبحت كل من سيراليون وليبيريا مركزا رئيسيا للبعثييات التنصيييريةي1815ومنذ عام 
في إفريقيا السيما بعد تحرير عبيد أمريكا في عهد الرئيس األمريكي )إبراهام لنكولن( وإرسالهم

.7للعيش في قارة إفريقيا 
وقد بينت الدراسات اإلسالمية أنه منذ المد االستعماري اإلمبريييالي العييالمي الجديييد بعيييد
الكشييوفات الجغرافييية والعييالم العييربي واإلسييالمي يتعييرض لحمالت التنصييير، حييتى ازداد عييدد
المنصرين في العييالم ليصييل إلى قرابيية المليييون منصيير، ينشييرون المسيييحية مسييتغلين أوضيياع

. 8الشعوب الفقيرة والمتخلفة

 انظر: أسعد طلس، تاريخ العرب، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، دمشييق، الطبعيية الثانييية، 1
..  19، ص 7، و ج 184 و ص 21، ص 6م، ج 1979هي 1399

 الفلسفة الهيلينية هي خليط بين الفلسفة اليونانية والفارسية والفرعونية والشييرقية، والييتي سييادت 2
م(.6 م.. 1مصر والشرق عموما في القرنين السابقين للميالد وفي القرون الميالدية األولى )

..21 انظر: ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، ص  3
..180، ص 6 انظر: اسعد طلس، تاريخ العرب، ج  4
.76، ص 3انظر: المصدر السابق نفسه، ج  5
م(، التنافس التبشيييري الحييديث في إفريقيييا السييوداء، مجليية الثقافيية،1998 انظر: عمار هالل )ت  6
.. ونعيم قييداح، حضييارة183م، ص 1983هييي نوفمييبر ديسييمبر 1404، محييرم صييفر 87، عييدد 13السيينة 

.149م، ص 1970اإلسالم وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية، دون دار نشر، دمشق، الطبعة الثانية، 
.185انظر: عمار هالل، التنافس التبشيري الحديث في إفريقيا السوداء، ص  7
. وعبييد الجليييل186م(، التنافس التبشيري في إفريقيا السييوداء، ص 1998 انظر: عمار هالل )ت  8

م، مجلة األصييالة،1881-1830م(، دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس 2019- حي 1938التميمي )
. وخديجة بقطيياش، الحركيية49م، ص 1976هي جانفي فيفري 1396، محرم صفر 30 و 29، عدد 5السنة 

هي جييانفي1401، صفر ربيع أول 61، عدد 11م، مجلة الثقافة، السنة 1871-1830التبشيرية في الجزائر 
م(، الييدعوة اإلسييالمية تسييتقبل قرنهييا الخييامس1996-1917.. ومحمييد الغييزالي )67م، ص 1981فيفييري 
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وقييد لخصييت الباحثيية الجزائرييية خديجيية بقطيياش دوافييع وأسييباب التنصييير المسيييحي
وحصرتها في الرغبة السياسيية االسييتكبارية للقييوى المسيييحية المتسييلطة على العييالم، والرغبيية
الدينية لتحويل الناس عامة، والعرب والمسلمين خاصيية عن أديييانهم ومعتقييداتهم، وفي الرغبيية
الحضييارية بهييدف مييد رقعيية الحضييارة المسيييحيةي على العييالم، والرغبيية االنتقامييية من الييدين

.1اإلسالمي الذي زعزع المسيحية عن مواطن نفوذها القديمة 
وقد تنييوعت وتعييددت وسييائل التنصييير االجتماعييية واالقتصييادية والتربوييية والتعليمييية..
مستغلة أوضاع وظروف الشعوب الفقيرة والمتخلفة، فقييدمت لهم الخييدمات والمسيياعدات مقابييل

.  وقد توصل الباحثون في شؤون التنصير إلى تأكيد العالقة الوطيدة بينهي وبين حركة2التنصيري 
االستعمار اإلمبريالي الجديد، فقد كان المبشرون يخييدمون مصييالح بالدهم أوال في زي التنصيييري
ومسوح القساوسة والرهبان، وتمكين أقدام االستعمار بتمهيدي قليوب وعقييول وأنفس المنصييرين
من أبناء الشعوب المتخلفة والفقيرة والمستعمرة. فقد كان المنصرون يفرحون بسيييطرة القييوى
االستعماريةي على أي منطقة أو شعب مسييلم في أي بقعيية كييانت من األرض، ويهللييون مبتهجين

.3شعار: ]إن هذا نصر هلل وليسوع وللمسيحيةي في العالم[ 
م(: )).. إن1929فعن أهداف التنصير المسيحي في العالم اإلسييالمي يقييول )شيياتيليه ت 

لنتيجة إرساليات التبشيري في البالد اإلسالميةي مزيييتين، مزييية تشييييدي ، ومزيييةي هييدم، أو بييالحري
مزيتيي تحليل وتركيب. واألمر الذي ال مرية فيه، هييو أن حييظ المبشييرين من التغيييير  الييذي أخييذ
يدخل على عقائد اإلسالم ومبادئه الخلقية في البالد العثمانية والقطر المصييري وجهييات أخييرى-
هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه، وال ينبغي لنا أن نعتمييد على إحصييائيات )التعميييد(
في معرفة عييدد الييذين تنصييرواي رسييميا من المسييلمين، ألننييا هنييا واقفييون على مجييرى األمييور،
ومتحققييون من وجييود مئييات من النيياس انييتزعوا من الييدين اإلسييالمي من قلييوبهم ، واعتنقييوا

.4النصرانيةي من طرف خفي..((ي 
وعن تحالف المدنية الغربيةي مع التبشير المسيحي لتحويييل المسييلمين يقييول )شيياتيليهي ت

م(: ))..ي والشييك في أن إرسيياليات التبشيييري من بروتسييتانيةي وكاثوليكييية تعجييز عن أن1929
تزحزح العقيدة اإلسالمية من نفوس منتحليها، وال يتم لها ذلك، إاّل ببث األفكار التي تتسرب مييع
اللغات األوربية، فبنشرها اللغييات اإلنجليزييية واأللمانييية والهولندييية والفرنسييية يتحكييك اإلسييالم
بصحف أوربا، وتتمهد السبل لتقدم إسالمي مادي، وتقضييي إرسيياليات التبشيييري لبناتهييا من هييدم

م.2004. وانظيير تقرييير التنصييير العييالمي لسيينة 85عشر، دار الهدى، قسنطينة، دون طبعيية وتيياريخ ، ص 
.195..يي 186م(، واقعنا المعاصر، مكتبة رحاب، الجزائر، دون طبعيية وتيياريخ، ص 2015ومحمد قطب )ت 

م(، من التبشير إلى االستعمار.1987-1906م( و)عمر فروخ 1978-1895و)مصطفى خالدي 
م، رسييالة ماجسييتير، جامعيية1871-يي 1830 انظر: خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية في الجزائر  1

.. 76الجزائر، معهد التاريخ، إشراف الدكتور أبو القاسم يعد اهلل، ص 
.188م(، التنافس التبشيري الحديث في إفريقيا السوداء، ص 1998انظر: عمار هالل )ت  2
.84م(، الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشيير، ص 1996-1917 انظر: محمد الغزالي ) 3

م(، مرجيع2019- حي 1938. و عبييد الجليييل التميمي )184م(، مرجع سابق، ص 1998وعمار هالل )ت 
م(1978-1895. و)مصييطفى خالييدي 22. وخديجة بقطيياش، مرجييع سييابق، ص 53 و ص 49سابق، ص 

م(، من التبشير إلى االستعمار.1987-1906و)عمر فروخ 
4  A . LE CHATELIR . LA CONQUE DU MONDE MUSULMANأ . شاتيليه . 

-1305م(، الغييارة على العييالم اإلسييالمي، ترجميية ونقييل مسيياعد اليييافي ومحب الييدين الخطيب )1929)ت 
.10م(، مكتبة أسامة بن زيد، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 1969-1886هي 1389
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الفكييرة الدينيييةي اإلسييالمية، الييتي لم تحفييظ كيانهييا وقوتهييا، إاّل بعزلتهييا وانفرادهييا.. والضييعف
التدريجي في االعتقيياد بييالفكرة اإلسييالمية، ومييا يتبييع هييذا الضييعف من االنتقيياص واالضييمحالل
الالزم له، سوف ُيفضي -بعد انتشاره في كل الجهات- إلى انحالل الييروح الدينييية من أساسييها ال

. 1إلى نشأتها بشكل آخر..(( 
وعن دور المدنية األوربية في الضغط السياسييي على اإلسييالم وعزلييه قييال شيياتليه: ))..ي
إنه مهما اختلفت اآلراء في نتييائج أعمييال المبشييرين، من حيث الشييطر الثيياني من خطتهم وهييو
)الهدم(، فإن نزع االعتقييادات اإلسييالمية مالزم دائمييا للمجهييودات الييتي تبييذل في سييبيلي التربييية
النصرانية،ي والتقسيم السياسي الذي طرأ على اإلسالم سيمهد السبل ألعمال المدنية األوربية، إذ
من المحقق أن اإلسالم يضمحل من الوجهة السياسية، وسييف ال يمضييي غييير زمن قصييير حييتى

.2يكون اإلسالم في حكم مدنية محاطة باألسالك األوربية..((ي 
ويمكن إجمال أهداف التنصير المسيحي، والييتي نعييدها أحييد التحييديات الخارجييية المعيقيية

لفاعلية الفكر اإلسالمي، والتي يمكننا إجمالها في العناصر التالية:
 - ضرب الوحدة اإلسالمية:1

وفي هذا السياق ننقل كالم )القس سيمون( أحد المنصييرين العييالميين في مجييال محاربيية
اإلسالم، حيث يقييول: )).. إن الوحييدة اإلسييالمية تجمييع آمييال الشييعوب اإلسييالمية وتسيياعد على
التخلص من السيطرة الغربية، والتنصيري عامل مهم لكسيير شييوكة هييذه الحركيية، ومن أجييل ذلييك

.3يجب أن نتوجه بالتنصيري نحو المسلمين لنحول بينهم وبين دينهم الذي هو عامل وحدتهم..((ي 
ويعييززه قييول القسيييس والمنصيير الشييهير )لييورنس بييراون( حيث يقييول: )).. إذا اتحييد
المسييلمون في إمبراطوريييةي عربيييةي أمكن أن يصييبحوا لعنيية على العييالم، وخطييرا ونقميية على

. 4البشرية،ي أما إذا بقوا متفرقين، فإنهم يظلون حينئذ بال وزن، وال تأثير..(( 
 - تشويه صورة اإلسالم والمسلمين:2

وذلك عن طريق بث األكاذيب واألباطيييل بين أتبيياعهم من جهيية، وبين سييائر المسييتقبلين
لرسائلهم التنصيييريةي ليمنعييوهم من الييدخول في اإلسييالم من جهيية أخييرى، وليشييوهوا صييورته،
ومن هييذه األكيياذيب : )) أن اإلسييالم انتشييري بالسيييف والعنييف والقتييل ، وأنييه دين الحييروب
والقتل..((،ي وفي هذا السياق نسوق قول المنصر )نلسون(: )).. وأخضع سيف اإلسييالم شييعوب
إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب((. وقول المنصيير األمييريكي )هيينري جسييب( : )) .. المسييلمون ال
يفهمون األديان، وال يقدرونها قدرها، إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على
تمدينهم..((.ي وقول المنصري )أديسون( يصف فيه نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم: )).. محمد لم
يستطع فهم النصرانية، ولذلك لم يكن في خياله إال صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء بييه

.5إلى العرب..(( 
 - الطعن في األحاديث النبوية الشريفة:3

.9 و 8المصدر السابق نفسه، ص  1
.10 و 9المصدر السابق نفسه، ص  2
. 14م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  3
.16م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  4
.14م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  5
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وفي هييذا السييياق يقييول المنصيير األمييريكي )هيينري جسييب(: )).. إن اإلسييالم بيينى كييل
تشريعاته وأحكامه على األحاديث أكثر مما بناها على القرآن، ولكننا إذا حذفنا األحيياديث الكاذبيية

. 1التي افتراها محمد، لم يبق من اإلسالم شيء..(( 
 - استغالل وضع المرأة الموروث عن عصور الضعف والتخلف:4

من خالل الطعن في حق الميراث والزواج والطالق والعصمة والقيييادة وتعييدد الزوجييات،
.2األمر الذي يفتح شهية المنصرين للطعن في تعدد زوجات نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم 

 - قطع صلة المسلم بعالم القيم واألخالق:5
-1867وذلييك بإخراجييه من دينييه، وفي هييذا يقييول المنصيير الشييهير )صييموئيل زويمييري 

بشير التي ندبتكم لها الييدول المسيييحية في البالد اإلسييالميةي ليسييتتم(: ))..ي لكن مهمةي ال1952
إدخال المسلمين في المسيحية،ي فإن في هذا هداية لهم وتكريمييا، وإنمييا مهمتكم هي أن تخرجييوا
المسلم من اإلسالم، ليصبح مخلوقا ال صلة له باهلل، وبالتييالي ال صييلة لييه بيياألخالق والقيم الييتي
تعتمد عليها األمم في حياتها . وإن واجبكم المقدس أيها المبشرون: إخييراج النشييء المسييلم من
دينه، بحيث ال يعرف الصلة باهلل، وال يريد أن يعرفها، أيها المبشرون:ي أخرجييوا النشييء المسييلم

.3من اإلسالم، وال تدخلوه في المسيحية..((ي 
وبهذه الجهود الحثيثةي والمتواصلة والمخلصة يشييكل التنصييير المسيييحي أحييد المعوقييات
الرئيسيييةي في وجييه المييد الفكييري اإلسييالمي، لكييون يمتص جهييدا معتييبرا من الييدعاة والعلميياء
والفقهاء والمثقفين والمفكرين اإلسالميين لدفعه، فينشغلون بالمرافعة والمدافعة والتصدي، عن
تطوير أداءات وإجابات الفكيير اإلسييالمي على تطلعييات األميية اإلسييالمية نحييو التطييور، واإلجابيية

المصيرية على سؤال النهضة.ي
النشاطات التنصيرية في العالم:

بخصوص اإلحصاءات الجديدة عن حركييات التبشييير المسيييحي في العييالم قاطبيية، والييذي
يغطي جزءا كبيرا ومعتبرا منه القييارة اإلفريقييية فقييد أورد األسييتاذ الجييامعي والخبييير في العمييل
التنصيري بالواليييات المتحييدة األمريكييية )دافيييد بييارت( أن عييدد المبشييرين العيياملين في هيئييات
ولجان التنصيري يزيدون عن واحد وخمسين مليون وخمسمائةي ألييف منصيير، وبلييغ عييدد طوائييف

( طائفيية، أغلبهم يكفيير بعضييهم بعضييا، ويملييك العيياملون في هييذا المجييال )35000النصييارى )
( جهاز كومبيوتر لمتابعيية األعمييال الييتي تقييدمها الهيئييات التنصيييرية لهم. كمييا تملييك356000

( طييائرة تحمييل المعونييات والمييواد والكتب، تطييير يوميييا بمعييدل360أسطوال جويا ال يقييل عن )
 إذاعة وتلفزيون،4050طائرة في كل أربع دقائق. ويبلغ عدد المحطات اإلذاعية التي يملكونها 

 مليييار دوالر. في الييوقت الييذي ال تملييك300م بلغت 2002وأن حجم األموال التي جمعتها عام 
 .4البعثات الخيريةي اإلسالمية أكثر من مقر أو مقرين في كل بلد إسالمي أو سيارتين قديمتين.. 

وقد جاء في النشرة الدولية ألبحاث التنصير العالمية تقريري مفصييل عن أوضيياع التنصيييري
م إلى أن الكنيسييةي الكاثوليكييية تملييك في إفريقيييا1976في إفريقيييا إذ )).. تشيييري إحصييائية عييام 

الجنوبيةي وحدها حوالي مليون ونصييفي المليييون كنيسيية، ومجمييوع اإلرسيياليات الموجييودة في )

.14م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  1
.14م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  2
.14م، ص 1998انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  3
-1947هي 1434-1366انظر: يوسف عبييد الييرحمن، حييوار مييع الييدكتور عبييد الييرحمن السييميط ) 4
.25م، ص 2003هي أبريل 1424، صفر 155م(، مجلة العالمية، عدد 2013
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( مائة وأحييد عشيير ألييف إرسييالية بعضييها يملييك111000( ثمان وثالثين بلدا إفريقيا يبلغ )38
م1996طائرات تنقييل األطبيياء واألدوييية والممرضييات لعالج المرضييى في األحييراش. وفي عييام 

( محطة إذاعييية فيمييا يملييك المسيلمون محطيية52كانت اإلرساليات التنصيريةي تملك في إفريقيا )
( مائيية113000م )1986إذاعية واحدة. فيما بلييغ عييدد المنصييريني في القييارة اإلفريقييية سيينة 

وثالثة عشر األف منصييري وقسيييس، يشييرفون على تعليم أكييثر من خمسيية ماليين تلميييذ إفييريقي
أغلبهم من أبناء المسلمين. فيمييا بلغت في العييام نفسييه عييدد المستوصييفات والمستشييفيات الييتي

( مؤسسيية صييحية كنسييية يييديرها القساوسيية والرهبييان.1600أقامتها اإلرساليات التنصيييرية )
م عدد المدارس الخاصة بتخريج القساوسة والرهبييان والمنصييرين إلى )1985فيما وصل سنةي 

( مدرسةي الهوتية، وهي السنة نفسها التي زار فيها البابييا مدينيية الييدار البيضيياء المغربييية500
وخطب في حوالي ثمانين ألف شاب مغربي، ثم انتقل إلى ساحل العاج بأبيدجان ودشن كاتدرائيةي
القديس بولس التي تتسع لثمانية آالف شخص، وتييأتي من حيث السييعة في الدرجيية الثانييية بعييد

 بلدا إفريقيا يمنعي دخول القساوسة والرهبييان14م كان 1980كنيسة الفاتيكان بروما. وفي عام 
 دول.3م لم يبق منها من يمنع دخول المنصييرين سييوى 1999المنصرين إليه، ولكنها في عام 

م ارتفعت1990 % من سكان القييارة، وفي سيينة  10م كان النصارى يمثلون 1900وفي عام 
م حييوالي1970 %، فيما كان عييدد النصييارى في القييارة اإلفريقيييةي سيينة 57نسبتهم لتصل إلى 

.1 مليون نسمة..(( 334م إلى 1999 مليون نسمة ارتفع سنةي 121
- عدد المنظمات التنصيرية في العالم:1

ويبلغ عيدد المنظمييات التنصيييرية في العييالم اليييوم إلى مييا يقيارب العشييرين ألييف منظميية
. باإلضييافة إلى2تنصيييرية، تييولي اهتمامييا كبيييرا لسييكان القييارتين، والسيييما المسييلمين منهم 

عشرين ألف منظمةي تنصيريةي محلية أخرى متفرعة عن تلك المنظمات األصييلية المييذكورة آنفييا.
ويييتركز مجييال نشيياطها في القييارتين خاصيية مييع مييا يعضييدها من المعاهييد الدينيييةي التنصيييرية،
والكنائس وغيرها من مؤسسات الخدمات االجتماعييية والتربوييية الييتي يصييل تعييدادها في العييالم

. 3حوالي مائة ألف مؤسسة، يتركز نشاطها في القارتين خاصة. 
م1983كما بلغ عدد الكتب التي وزعتها دور التبشيري التنصيييرية في العييالم بين سيينوات 

.  كمييا يصييدر عن منظمييات التبشييير التنصيييرية4م حوالي اثنان وعشرين ألف عنوان 1993و 
 مجليية ونشييرية وورقيية تنصيييري  باإلضييافة إلى اسييتخدام تليك المنظمييات2270العالمية حييوالي 

 محطة إذاعية وتلفزيونيييةي محلييية وإقليميييةي وعالمييية، لخدميية أغييراض التنصييير1900لحوالي 
.5المسيحي وخاصة في قارتي آسيا وأفريقيا مسييتهدفةي بييذلك السييكان، والمجتمعييات اإلسييالمية 

م، وقد بدأت لجنة تنصير لوزان العالمية إصداره هييذه1998 النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  1
هي1422/جمييادى أولى/09، األحييد 1454م. نقال عن مجليية البالغ الكويتييية، عييدد 1985النشرية منذ عييام 

. 17م، ص 29/07/2001الموافق 
هي17/02/1424،يي 1547انظر: محمد المحمود، الزلزال الجديييد، مجليية المجتمييع، الكييويت، عييدد  2
.         33 و 32م، ص 19/04/2003الموافق 
/جانفي/04، األحد 983انظر: صبيات نصيرة، مأزق اإلعالم العربي، جريدة الفجر الجزائرية، عدد  3
.19م، ص 2004

انظر: مؤسسة نور على نور، نشرية المؤمنين بالرب يسوع والعاملين من أجله في العييالم، لييوزان، 4
.. 2م، ص 1997سويسرا، 

..3انظر: المصدر السابق نفسه، ص  5
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م مييا يقييارب خمسيية عشيير مليييار دوالر،1992كما بلغت تبرعات مجلس الكنائس العالمي عام  
. 1والتي يذهب معظمها  لتنصير المسلمين 

وقد بينت النشريةي السابقة أن عدد المبشرين المسيحيين في الشرق األوسط يبلييغ حييوالي
 مبشييري مسيييحي يعملييون تحت سييتار الثقافيية والفكيير والفن واألدب والخييدمات الصييحية1300

. 2واإلنسانيةي والنوادي الثقافية والفكرية، وحماية البيئةي والتراث واآلثار..ي 
- النشاط التنصيري في الجزائر:2

م-1992فيما بلغ عدد المبشرين المسيحيين في الجزائر -قبيل موجيية اإلرهيياب الدمويييةي 
قرابة ثالثيية آالف مبشيير مسيييحي،ي يتحصيينون في الكنييائس المتبقيييةي في الجزائيير، وفي المراكييز
الثقافييية والفكرييية، وفي المكتبييات، باإلضييافة إلى اضييطالعهم باألعمييال الصييحية والخييدمات

. ولكن بعييد موجيية3اإلنسييانيةي وغيرهييا، متغلغلين على وجييه الخصييوص في منطقيية القبائييل 
االرهاب واالغتياالت التي طالت المنطقة بقوة تقلص الوجييود المسيييحي التبشيييري فيهييا، وعيياد

مجددا بعد االستقرار األمني فيها.
- النشاط التنصيري في القارة اإلفريقية:3

كما تعرف قارة أفريقيا أكبر نشاط مسيحي تبشيري في العالم بعد القييارة اآلسيييوية،ي حيث
ينشييط فيهييا المبشييرون المسيييحيون نشيياطا مكثفييا ومنوعييا وفيياعال، مسيياويا في األداء الحييدة
والفاعلية لما هو عليه في القارة اآلسيييوية، الييتي يتميييزي فردهييا بالصييالبة والعنيياد واالستمسيياك

. وبالرغم من هذا الزخم التبشيريي المسيحي الييذي4بعقيدته بالرغم من قوة اغراءات المبشرين 
تعرفه القارة األفريقية المتعدد الجوانب واألبعاد فإنها بدأت تشهد تمكنا يهوديا قويييا صييار يتحكم
في تسيير قطاعات اقتصادية وإعالمييية كييبرى، وبخاصيية بعييد انحسيار المييد العييربي واإلسييالمي
وتراجعه اإلفريقي والعالمي في نهايات القرن العشرين. وقييد رصييد المراقبييون للشييأن اإلفييريقي
حييوالي ألييف منظمييةي تبشيييريةي مسيييحية تعمييل تحت شييعارات المسيياعدات والخييدمات واإلنقيياذ
وغيرها.. باإلضافة إلى ألييف كنيسييةي يييديرها ويسييهر على تسييييرها حييوالي خمسيية آالف مبشييري
مسيحي، في الوقت الذي شهدت فيه أفريقيا بناء أكبر  كنيسة )كاتدرائية( في العالم مشييابهة في
معمارها لكنيسةي الفاتيكان بروما، وقد كلفت ذلك البلد األفييريقي الفقييير والمثقييل بالييديون حييوالي
مليار دوالر، وقييد أتت نفقاتهييا كلهييا من تبرعييات المسيييحيين في أفريقيييا والعييالم، وتييتربع هييذه

. 5الكاتدرائيةي الباذخة على مساحة تقدر بعشرين هكتارا 
- النشاط التنصيري في آسيا:4

كمييا تعييرف القييارة اآلسيييويةي تحييديا عقييديا دينيييا مشييابها ومكثفييا، ومتعييدد الجييوانب
( اثنا عشيير ألييف كنيسيية12000والمجاالت. فقد دلت اإلحصاءات المسيحية إلى وجود حوالي )

مسيحيةي في أندونيسيا اإلسالميةي وحدها، وهي التي تضم أكبر تجمع للمسييلمين في العييالم، هييذه
 ستة آالف قسيس ومبشري للعمييل التنصيييري6000الكنائس اإلثنا عشر ألف ينقطع فيها حوالي 

..5انظر: المصدر السابق نفسه، ص  1
.. 21 و ص 14انظر: المصدر السابق نفسه، ص  2
-1947هي 1434-1366انظر: يوسف عبييد الييرحمن، حييوار مييع الييدكتور عبييد الييرحمن السييميط ) 3
.25م، ص 2003هي أبريل 1424، صفر 155م(، مجلة العالمية، عدد 2013

..3م، ص 1995انظر: مؤسسة اإليمان، مرسيليا، فرنسا. واقع الكنسية والمسيحيين في الجزائر،  4
..11انظر: المصدر السابق نفسه، ص  5
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م لمبشرين مسيحيين من جزر )تيمييور الشييرقية(1996 ، فيما منحت جائزة نوبل للسالم عام 1
األندونيسيةي نظير الخدمات التبشيريةي والتنصيريةي التي يضطلع بها المبشران المسيحيان في تلك

. 2الجزيرة المسلمة، والتي فضل سكانها االنفصال أخيرا عن اندونيسيا
كمييا تشييير اإلحصيياءات إلى أن حجم اإلنفاقييات والمصيياريف على الكنييائس والمؤسسييات

( مائة مليييون دوالر تلقتهييا100م قد بلغ حوالي )1992التنصيريةي في أندونيسيا المسلمة سنة 
. وقييد شييهدت الييدول3من مجلس الكنائس العييالمي، ومن حكوميية الفاتيكييان الكاثوليكييية برومييا 

اإلسالمية المستقلة عن االتحاد السوفياتي تمكنا مسيحيا، تمثل في نقل قداس يوم األحد من أكبر
كنيسة في البالد، في الوقت الذي ال تنقل فيه صالة الجمعة أو غيرها من العبادات أو المناسييبات

.  4الدينية لألغلبية المسلمة عبر القنوات التلفزية واإلذاعية المحلية 
وجيياء في النشييرة الدولييية ألبحيياث التنصيييري العالمييية تقرييير مفصييل عن أوضيياع مجلس
الكنييائس العييالمي المييالي يييبين )).. أن مجلس الكنييائس العييالمي أنفييق سيينويا مليييار وأربعمائيية
وخمسين مليون دوالر، بحيث يعمل في أجهزته العالميةي حوالي أربعة مليون ومائيية ألييف عامييل

 مجلة بمختلف لغات العالم عييبر2200 مكتبةي عامة كبرى، وينشروني 13000متفرغ، يديرون 
العال ، وينشرون أربعة مليارات نسخة من الكتب المقدسة والدينية في العييام، ويييديرون حييوالي

 ثالثيية ماليين3 محطة إذاعييية وتلفزيونييية، ويسييتخدموني في الكنييائس وغيرهييا حييوالي 1800
.  5جهاز كومبيوتر..(( 

وبعد المؤتمر التنصيريي العالمي الشهير الذي نظمته لجنة )تنصييير لييوزان العالمييية( في
م، والييذي شييكل نقطيية االنطالق المحورييية والتاريخييية للعمييل1978أمريكييا الشييمالية عييام 

( متخصصييا من شييتى أرجيياء150التنصيري في مطالع قرن العولمة، الذي اجتمع فيييه قرابيية )
العييالم، يمثلييون مختلييف الكنييائس والهيئييات والييدوائر التنصيييرية، ووضييعوا الخطيية التنصيييريةي

م، وسموا معهييدهم التنصيييريي الجديييد تبركييا باسييم المنصيير2025القادمة التي ستمتد إلى سنة 
الشهير القسيس )صموئيلي زويمر(، الذي قام بدور تنصيريي كبير في العييالم العييربي واإلسييالمي

وبالخصوص في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 

م. في الوقت الذي لم يؤمن لهذين القسين سوى بضعة رجال ونساء1996جائزة نوبل للسالم سنة  1
ممن أحبوا النصرانية، أما القطاع األكبر من المتنصرين هناك فقد رغبوا في التنصيير المظيياهري نظييير تقييديم
الكنسية لهم ما يحتاجونه من المسيياعدات والنفقييات.. وقييد عمييل الغييرب على توجيييه أنظييار العييالم لهييذا البلييد

اإلسالمي الناهض بغية االنتباه إلى مخاطر نهضته.       
، بتصرف.17م(، مصدر سابق، ص 2004-1951هي 1425-1371 انظر: عبد القادر طاش ) 2
. بتصرف. وقد بدت اآلن سيطرة القنوات األجنبية العالمية واضييحة17 المصدر السابق نفسه، ص  3

بقيمها الثقافية، وبأنماطها الفكرية، وبلغاتها العالمية المسيطرة.. وبييدت أمامهييا القنييوات العربييية واإلسييالمية
شبه عاجزة. مستسلمة أمام سيول تدفقاتها حتى على حماية وجودها في الساحة اإلعالمية، أما فيما له عالقة
بالسيطرة على المواطن العربي والمسلم فهذه مألة لم يحن أوان الوصييول إليهييا بعييد لييدى القييائمين على هييذه

المؤسسات اإلعالنية العربية واإلسالمية.
. ونظرا17م(، االعالم اإلسالمي في آسيا، ص 2004-1951هي 1425-1371 عبد القادر طاش ) 4

لتسيس أجهزة اإلعالم واالتصال العربييية واإلسييالمية وتسييخيرها لخدميية الكيانييات القائميية فإنهييا لن تسييتطيع
مواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطن العربي.

م، وقد بدأت لجنة تنصير لوزان العالمية إصداره1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  5
/جمييادى أولى/09، األحييد 1454م. نقال عن مجليية البالغ الكويتييية، عييدد 1985هييذه النشييرية منييذ عييام 

.  16م، ص 29/07/2001هي الموافق 1422
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وجاء في التقرير السنوي الثالث عشر حول المهمات التنصيريةي المسيحيةي في العالم سنة
م وبتعليق األسييتاذ الييدكتور المبشيير والمتخصييص في أبحيياث اإلرسيياليات التنصيييرية في1998

جامعة )ريجنت( بوالية فرجينيا )ديفيد باريت(، الذي يقول: ))..ي تظهر اإلحصائيةي الحجم الهائييل
للتأثير النصراني في العالم، ولنفكر في التأثير الذي أحدثه نشاط واحييد فقييط، حيث بلييغ مجمييوع

 واحد وثمانين مليون إنجيييل، وبلييغ81م في أنحاء العالم 1996نسخ األناجيل التي وزعت عام 
 سييتة56175000عييدد الكتب الييتي تتحييدث عن المسيييح كمحييور رئيسييي في مكتبييات العييالم 

 خمسيية وثالثييون مليونييا3549000وخمسييين مليونييا ومائيية وخمسيية وسييبعون ألفييا، منهييا 
.  1وأربعمائة وتسعين ألفا يظهر اسم المسيح على غالفاتها..(( 

وجاء في النشرة الدولية ألبحاث التنصير العالمية الكثير من الموضييوعات واإلحصيياءات
ذات العالقة الوطيييدة بالشييعوب واألمم الييتي لم تطلهييا يييد التنصيييري من جهيية، والييتي طالتهييا يييد
التنصيري والنتائج المحققة فيها من جهة ثانية، ومما جاء فيه تحت عنوان -تقدير مسيياحة العييالم

 أربعيية مليييارات نسييمة،ي4غير النصراني- قوله: ))..ي يبلغ عدد غير النصارى في العالم حييوالي 
م2025 مليونا، ومن المتوقع أن يصل عدد غير النصارى عييام 47وهم يزدادون سنويا بمعدل 

% من سكان العالم ديانات مختلفة،81  خمسة مالييري ومائتي مليون نسمة،ي فيما يتبع 2،5إلى 
15000 مليار ومائة وعشرة مليون نسمة،ي ويوجد في العالم 1110وفيما يصل عدد الملحدين 

. 2خمسة عشر ألف ديانة، وهو أمر غير مشجع لحركة التنصيري العالمية..((ي 
 أربعيية34وتضيييف النشييريةي التنصيييرية بييأن: )).. قائميية الكتب في العييالم تحتييوي على 

900000 لغيية، فيمييا يصييدر حييوالي 360وثالثين مليييون عنييوان تنصيييريي متميييزي بييأكثر من 
 % عييدد من سييكان العييالم غييير37تسييعمائة ألييف كتيياب جديييد كييل عييام عن المسيييحية، وأن 

%15النصييراني هم من المييراهقين أو من األطفييال الييذين يقييرأون إصييدارات التنصييير،ي وأن   
آخييرين يسييتطيعون القييراءة، ولكن لم تتح لهم فرصيية قييراءة تلييك اإلصييدارات الييتي تتحييدث عن

( الستمائة مليون نسخة من كتاب اإلنجيييل المطبوعيية سيينويا ال تصييل600النصرانية،ي وأن الي )
 %  منهم فقط، إذ أن الجهود مركييزة3إلى كل القراء المستهدفين من غير النصارى سوى إلى 

 % من النصارى، وهذا أمر غير مقبييول اسييتراتيجيا حسييب تقريييري جييزئي للجمعيييات97في الي 
 محطيية إذاعييية4000المسيحة المتحدة للكتاب المقدس.. فيما يشيري التقرير إلى عدم فاعلية الي 

. 3وتلفزيونيةي تنصيرية((ي 
وعن مشاريع التنصيري العالمية تشير النشريةي الدولية ألبحاث التنصيري العالمية بأنه: ))..ي

 مشروعا منها تحرز التقدم والنتييائج354 مشروعا تنصيريا عالميا، 387ينشط في العالم اآلن 
المرجوة، وهي مشاريع واسعة النطاق، ينفق كييل مشييروع منهييا على العمييل التنصيييري عشييرة

 منها33آالف ساعة عمل، وعشرة ماليين دوالر على مدى عشرة سنوات. ومن هذه المشاريع 
توصف بعبارة المشاريع الضخمة، التي ينفق كل مشروع منها على العمل التنصيري مائيية ألييف

/جييانفي/04، األحييد 983 صبيات نصيييرة، مييأزق اإلعالم العييربي، جريييدة الفجيير الجزائرييية، عييدد  1
 .19م، ص 2004

، بتصرف.17م(، مصدر سابق، ص 2004-1951هي 1425-1371 عبد القادر طاش ) 2
م، وقد بدأت لجنة تنصير لوزان العالمية إصداره1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  3

/جمييادى أولى/09، األحييد 1454م. نقال عن مجليية البالغ الكويتييية، عييدد 1985هييذه النشييرية منييذ عييام 
. 13 و 12م، ص 29/07/2001هي الموافق 1422
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ساعة عمييل، وينفييق فيهييا من مائيية مليييون دوالر سيينويا، إلى مليييار دوالر سيينويا، وأكييبر هييذه
. 1 مليون دوالر..(( 550المشاريع التنصيرية ينفق حوالي 

- نشاطات تنصيرية أخرى:5
م كنمييوذج لنشيياط اإلرسيياليات1990هذه بعض اإلحصاءات عن النشاط التنصيريي لعييام 

 منظميية وإرسييالية.ي وبلييغ20111التنصيريةي العالمية فقد بلغ عدد المنظمات التنصيرية العاملة 
 معهييدا دينيييا. وبلييغ عيدد المعاهييد397عيدد المعاهييد الييتي تكييون وتخييرج المنصييرين العيياملين 

،يي 000 معهييدا. وبلييغ عييدد المنصييرين داخييل بليدانهم 99200التنصيريةي االبتدائية  3،يي 923 
 مليييون دوالر. وبلييغ عييدد المنصييرين880منصر.ي وبلغ قيمة المبلغ المتبرع به للكنيسة حوالي 

 مجلة ودورييية23،يي 800. وبلغ عدد المجالت والدوريات التنصيريةي 23،يي 800خارج بلدانهم 
 مليييون نسييخة.ي بلييغ عييدد الكتب الدينييية129ونشريةي وورقة. وبلغ عدد نسخ اإلنجيل المطبوع 

 محط . 2160 كتابا. وبلغ عدد المحطات اإلذاعية والتلفزيونيةي 65، 600المطبوعة 
م بحيث بلييغ عييدد المنظمييات واإلرسيياليات1996وقييد تطييورت هييذه النشيياطات سيينةي 

 منظمييةي وإرسييالية. وبلييغ عييدد المنظمييات الييتي تبعث بمنصييرين4500التنصيييرية العامليية 
 منصيير.ي وبلييغ عييدد463،يي 550. وبلييغ عييدد المنصييرين العيياملين داخييل أوطييانهم 23300

 منصر. ووصل قيمة المبلغ المتبرع للكنيسة حوالي ملييييار398000المنصرين خارج أوطانهم 
وتسعمائة وثالثين مليون دوالر. وبلغ عييدد أجهييزة الكومييبيوتر الموضييوعة في خدميية التنصيييري

 دورية ونشريةي وورقة.30100 جهاز. وبلغ عدد المجالت والدوريات 2،ي 6961000حوالي 
 مليون نسخة.ي وبلغ عييدد محطييات اإلذاعيية178317000وبلغ عدد األناجيل المطبوعة حوالي 

 محطة.3200والتلفزيون 
وتبقى هذه األرقام واإلحصاءات تعبر عن نفسها، وال تحتاج إلى كثير تعليق أو تحليل.

ثانيا- االستشراق:
االستشييراق قييديم قييدم العالقيية القائميية بين العييرب المسييلمين الشييرقيين والمسيييحيين
الغربيييين، وغيييرهم من سييائر أمم األرض، فقييد كييانت بييدايات االتصييال واالحتكيياك األولى بين
الشرق اإلسالمي واألمم األخرى منذ بدايات الدعوة اإلسالميةي مع حركة الفتوح، وتوسعت لتأخذ
مظاهر وأشكال مختلفة في مختلف الجييوانب الحياتيييةي األخييرى. كمييا كييان لتجيياور المسييلمين في
األندلس بالمسيحيين، الدور الفعال في تعرف المسيحيين على الثقافة والحضارة اإلسالمية.ي كمييا
كان للحروب الصليبية دورها الفعال في احتكيياك الصييليبيين بييالعرب المسييلمين، ثم جيياء سييقوط

م، وسييعي اإلسييبان والبرتغيياليين المحمييوم للسيييطرة على العييالم1492هي 897األنييدلس سيينةي 
اإلسالمي القديم، والعالم الجديد بعد الكشوفات الجغرافية الكبرى، والرغبة في تنصيري المسييلمين
خاصة، واألمم المفتوحة عامة، إلى انييدفاع الغييرب المسيييحي لتعلم اللغيية العربييية والتعييرف عن
كثب بالحضييارة والثقافيية العربييية اإلسييالمية، ومن هنييا نشييأ علم االستشييراق، ونشييأ جيييل من
المستشرقين المغرضين والمتعصبين، وجيل من المحايدين الموضوعيين، ممن كان يقف موقف
الدارس المحايد المنصف، وقييد حفلت المصييادر التاريخييية االستشييراقية بأسييماء وأعمييال هييذين

.2النوعين من المستشرقين 

 .15 و 14 و 13م، ص 1998 انظر النشرة الدولية ألبحاث التنصير، سنة  1
م(، االستشراق والمستشرقون، دار المعييارف، القيياهرة، دون1982-1916 انظر: نجيب العقيقي ) 2

م(، االستشييراق بين الموضييوعية2019-حي 1945.. وقاسييم السييامرائي )16، ص 1طبعيية وتيياريخ، ج 
م،1983هي 1403واالفتعالية، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرييياض، الطبعيية األولى، 

145



وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الرحمن الطريييري: )).. واالستشييراق رؤيييةي مسيييحيةي
أو يهودية أو غيرها للشرق اإلسالمي أفرادا ومجتمعات وشعوبا، وفكرا ودينا وتراثا وحضييارة،
ولكنها رؤية تمر من خالل وجهيية نظيير وفكيير وتصييورات وثييوابت ومتغيييرات اليدارس والمفكيير
المستعرب، وليس بالضرورة أن تكون مطابقة للواقع الحقيقي في الشرق اإلسالمي  بمقييدار مييا
هي رؤية سياسيةي أو عسكرية أو دينية أو تآمرية كيدية للواقييع العييربي واإلسييالمي، وال يهمهييا
توخي الحقيقة والواقع بمقدار ما يهمها تفسير الواقع وتحليله على حسب منطلقاتها وفهوماتهييا
وفلسييفتها ومنظورهييا الغييربي للمسييائل.. فاالستشييراق في حقيقتييه رؤييية غييير علمييية وغييير

.1موضوعية وغير حقيقية للواقع التراثي والطبيعي للشرق اإلسالمي..(( 
وقد حظيت ظاهرة االستشراق -كقضية علمية في سييياق المكونييات األساسييية للمنظوميية
الفكرية والتراثية العربيةي اإلسالمية-ي بنصيب وافرمن اهتمامات ودراسات الباحثين على اختالف
اتجاهيياتهم ولغيياتهم ومسييتوياتهم وأدواتهم ونواييياهم.. حييتى غييدت المكتبيية العربيييةي متخميية
بالعناوين المتعلقة بها، أسوة بالمكتبة الغربيةي التي كانت سييباقة إلى تناولهييا والدعاييية لهييا، في
محاولة منهييا إليجيياد الييردء التييبريري ألعمييال وجهييود المستشييرقين المسيييحيين واليهييود عييبر

. 2تاريخهم االستشراقي الطويل 
       وقد تباينت متون وتحليالت ونتائج تلك الدراسات تبعا لمنطلقييات ونوايييا وأهييداف وأدوات
الدارسين لها، غير أنهم كانوا مشدودين بييوتر منهجي واحييد، شييكل لهم إطييارا مرجعيييا وحيييدا،
تمثل في التدليل على فرضياتهم التي افترضوها وانطلقوا منها، فكان منهم -حسييب رأيييه هييو أو
تحليالت ناقديه- المحايد المطلق الحياد والموضوعية،ي وكان منهم المنفعل المنحاز الموتييور لغيية
وفكرا ومستوى خطابيا، إما تأييدا لمسألة م، أو نقدا ومعارضة لمسألة أخرى، وكان منهم الييذي
احتمى حينا ببعض ضوابط الموضوعية المنهجية في بعض المسائل، وخاب في غيرها فمال مع
هواه ونواياه ورواسبهي النفسية الدخيلة، فتباينت تحليالتييه وقراءاتييه ونتائجييه تبعييا لدرجيية نقيياء
ووضوح مسلماته وبدهياته وفرضياتهي وأدواته وتشوهها، فجاءت دراسته خليطييا بين الشييوائب

. 3والنقاء 

.. ونخبيية من العلميياء، اإلسييالم والمستشييرقون، منشييورات عييالم المعرفيية، جييدة، الطبعيية األولى،13ص 
م(، سموم االستشراق والمستشرقين، دار الشهاب، باتنيية.2002-1917م. وأنور الجندي )1985هي 1405

م(، االستشييراق: المعرفيية. السييلطة. اإلنشيياء،2003-1935الجزائيير، دون طبعيية وتيياريخ. وادوارد سييعيد )
م. 1984ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

م،1993 عبد الرحمن الطريري، العقل العربي وإعييادة التشييكيل، دار األميية، قطيير، الطبعيية األولى،  1
.95ص 

.. وقاسيييم88، ص 1م(، االستشيييراق والمستشيييرقون، ج 1982-1916 انظييير: نجيب العقيقي ) 2
.. ونخبيية من العلميياء،77م(، االستشراق بين الميوضوعية واالفتعالييية، ص 2019-حي 1945السامرائي )

م. وأنييور الجنييدي،1985هي 1405اإلسالم والمستشرقون، منشورات عييالم المعرفيية، جييدة، الطبعيية األولى، 
-1935سموم االستشراق والمستشرقين، دار الشهاب، باتنة. الجزائر، دون طبعيية وتيياريخ. وادوارد سييعيد )

م(، االستشراق: المعرفة. السلطة. اإلنشاء، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت،2003
م. 1984الطبعة الثانية، 

. و18م(، االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية، ص 2019-حي 1945انظر: قاسم السامرائي ) 3
.. وأنييور الجنييدي )51م(، مفتريات على اإلسييالم، ص 2003-1924هي 1413-1343أحمد محمد الجمال )

. وأحمد عبد الحليم عطية،18م(، سموم االستشراق والمستشرقين في العلوم اإلسالمية، ص 1917-2002
م،1984هييي ديسييمبر 1405، ربيييع أول 108(، مجلة الدوحة، قطر، عييدد 1962-1883)لويس ماسينيون 

. وتوفيييق الطويييل، أضييواء جديييدة على المستشييرق اليهييودي بييول كييراوس والحقييد على121 و 120ص 
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       وقد صنف المتخصصون في مجال الدراسات االستشراقية على اختالف لغيياتهم وثقافيياتهم
وأدواتهم جميع الجهود العلمييية الييتي تييراكمت في هييذا الحقييل العلمي، وحصييروها في مجاالتهييا

الحقيقية، بعد أن ردوا ما فيها من رواسب وشوائب غير علمية، يمكننا تلخيصها فيما يلي:
. 1 - فيما له صلة بالمصطلح -االستشراق. المستشرق-ي 1
. 2 - فيما له صلة بنشأة االستشراق ودوافعه وأهدافه الحقيقية 2
. 3 - فيما له صلة بمراحل تطور االستشراق 3
. 4 - فيما له صلة بمضمون ومستوىي وحدود الخطاب االستشراقي 4
. 5 - فيما له صلة باهتمامات ومناهج المستشرقين وأدواتهم البحثية 5
. 6 - فيما له صلة بنتاجات المستشرقين 6
.7 - فيما له صلة بطبقات وتراجم وسير المستشرقين  7
.    8 - فيما له صلة بالجانب الدعائي والوقائي التحشيدي من االستشراق والمستشرقين 8

ودون الدخول في سياقات القضايا االستشراقية التخصصيةي نييود التنبيييه إلى أن مصييطلح
االستشراق الذي أطلق على نوع معين من الدارسين والدراسييات، كييان قييد نشييأ ضييمن معطيييات
اتصالية وإعالمية وفكرية وعلمية وجغرافية معينة، أفرزتها مسييلمات الحقب الفكرييية السييالفة،
بحيث يعني مصطلح الشرق عندها الجهة الجغرافية الواقعة على الحدود الشرقية ألوربا، ومعييه

نشأ المصطلح النقيض والمضاد االستغراب ليدل على كل ما تمركز في الجهة الغربية للشرق.
وعليه فإن مصطلح االستشراق -في اعتقيادي- أكييبر من أن نحصييره ضييمن حيييز الرقعيية
الجغرافية )االستشراق. االستغراب( فقط ، بمقدار ما هي عملييية واسييعة ومعقييدة ، تخييتزل عييدة
عمليات فكرية متنوعةي ومتشابكةي تهدف باألساس إلى رصييد وتشييخيص ومراقبيية وتعييييري تييدافع
عوالم القيم والمثل العال بين منظومتين فكريتين وعقديتين متباينتين كل التبيياين، إحييداهما تمثييلي

.1 و 12م، ص 1982هي نوفمبر 1403، محرم 83اإلسالم، مجلة الدوحة، قطر، عدد 
.107 انظر: قاسم السامرائي، االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية، ص  1
. ومحمييود حمييدي108 انظيير: قاسييم السييامرائي، االستشييراق بين الميييوضوعية واالفتعالييية، ص  2

م(، اإلسييالم واالستشييراق، ضييمن مؤلييف مشييترك اإلسييالم والمستشييرقون، ص2019- حي 1933زقزوق )
.. ونخبيية من العلميياء،112.. وخليق أحمد النظامي، عهود متعددة ألفكار  المستشرقين ونظرييياتهم، ص 72

م.1985هي 1405اإلسالم والمستشرقون، منشورات عالم المعرفة، جدة، الطبعة األولى، 
 انظر: خليق أحمد النظامي، عهود متعددة ألفكار  المستشييرقين ونظرييياتهم، ضييمن مؤلييف مشييترك 3

..103اإلسالم والمستشرقون، ص 
م( ، اإلسييالميات بين المستشييرقين1999-1914هي 1420-1333 انظيير: أبييو الحسيين النييدوي ) 4

.. 16والباحثين المسلمين، ضمن مؤلف مشترك اإلسالم والمستشرقون، ص 
م(، اإلسالم واالستشراق، ضمن مؤلييف مشييترك2019- حي 1933 انظر: محمود حمدي زقزوق ) 5

.. وخليق أحمد النظامي، عهود متعددة ألفكار  المستشييرقين ونظريياتهم، ص82اإلسالم والمستشرقون، ص 
113.. 

هييي(، المستشييرقون بين اإلنصيياف والعصييبية،1425-1367 انظر: محمد علوي المالكي الحسني ) 6
.. ضمن مؤلف مشترك اإلسالم والمستشرقون.  159ص 

م(، االستشراق والمستشرقون، دار المعييارف، القيياهرة، دون1982-1916 انظر: نجيب العقيقي ) 7
طبعة وتاريخ.

م(، سييموم االستشييراق والمستشييرقين، دار الشييهاب، باتنيية،2002-1917 انظيير: أنييور الجنييدي ) 8
الجزائر، دون طبعة وتاريخ.
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عالم التلقي والوحي والتفاعل الرسالي العاقل مع عناصيير ومكونييات الكييون وموجييده، وثانيهمييا
تمثل عالم التفاعل مع عناصر ومكونات الكون المرئيةي فقط.

       فالشرق في منظورنييا ليس إال عييالم القيم السييماوي، والغييرب في منظورنييا ليس إال عييالم
الوثنيييةي الوضييعي، واالستشييراق -في منظورنييا- ليس إال حيياالت االخييتراق الفكييري، واالختالس
القيمي، والعبييور القسييري لعييوالم الييوحي الرسييالي بعيييون وأدوات عييوالم المرئيييات فقييط، دون

اعتبار إسارات الحيز الجغرافي للشرق أو للغرب.
       ألن المستشرقين الييذين يعييبرون إلى الحيييز الثقييافي والفكييري العييربي اإلسييالمي ممتلكين
الكثييير من أدواتييه، إنمييا يعبرونييه مجييردين من كافيية ظاللييه وإيحاءاتييه الحقيقييية الكامنيية فيييه،
فيعبرونه قسرا بغير عدته، وبالتالي يتجنون عليييه تحليال وتجزيئييا وتركيبييا ومنهجييا وخالصيية..ي
يفتقدون في عبورهم ومقاربيياتهم للنص المقييدس ]الكتيياب. السيينة[ أو للتراكمييات التراثييية الييتي
قامت حوله إلى روحه وجوهره ومقصده، فال يستطيعون بفعل تأثير رواسييب التربيييةي والتكييوين
والمناخ البيئي واالجتماعي والفكري والنفسييي أن يييدركوا األعميياق الدفينيية لجييوهره، وبالتييالي
يتجنون عليه، ويظلمونهي عندما ينزلونهي إلى معايرهم الغريبة عن روحه وجييوهره، وحسييبنا من

م( المنصييف المعتييدل منهم، الييذي تعامييل مييع القييرآن ونييبي1881-1795ذلك )توماس كارليل 
اإلسييالم بأشييياء عييوالم المرئيييات فقييط، فظلم نفسييه ومدرسييتهي وغيييره، وخييرج بنتييائج مجانبييةي

.1للصواب 
وقد لخص المفكر عباس محمود العقيياد جهييود المبشييرين والمستشييرقين في كتابييه القيم

2)ما يقال عن اإلسالم( في العوامل التالية: 

 - تفاوت كتابات المستشرقين عن اإلسالم في قيمة الكتابيية، وتفيياوتهم في البييواعث والييدوافع1
والنيات، وتفاوتهم في الدراية والمعرفة واالطالع والمنهجية الموضوعية.

 - اتفاق بواعث ودوافع ونيات المبشرين المسيحيين واليهود واالستعماريين منهم حول النيييل2
من اإلسالم ومن الشرق اإلسالمي، ومن هؤالء المتعصبين والغالة منهم.

 - وجييود المنصييفين الموضييوعيين المتجييردين منهم، ممن أنصييفوا الفكيير والييتراث اإلسييالمي3
واإلسييالم، والشييرق اإلسييالمي عاميية، وهم طالب المعرفيية والحقيقيية العلمييية، وطالب العقيييدة

والدين الحق.
 - تشييويههم للحقييائق وللوقييائع، وقييراءاتهم المغرضييةي والكيدييية للفكيير وللييتراث اإلسييالمي،4

وتصويرهم للشرق بصورة عالم ألف ليلة وليلة.
.3 - قلة المنصفين منهم، وغلبة المتعصبين المتآمرين والسيما اليهود الصهاينةي منهم 5

وفي هذا الصدد يقول األستاذ عباس محمييود العقيياد: )).. والنتيجيية الييتي نسييتخرج منهييا
ميزانييا لميا ينشييره الغربيييون عن اإلسيالم والمسييلمين في عصييرنا، هي تمييييزي المخلصييين منهم
وغير المخلصين، وحصر البواعث التي تدفع غير المخلصين إلى الجهييل بالحقيقيية وإخفائهييا إذا
عرفوهييا.. فالمخلصييون منهم هم طالب العلم وطالل العقيييدة، وغييير المخلصييين هم المتعصييبون
للوطنييية الغربيييةي والمتعصييبون للييدعوة المادييية، والمتعصييبون للييدين عن إيمييان أو عن غش

همممم(،1440م 2019- حي 1945 انظمممر: قاسمممم السمممامرائي (�) 1
.. 18االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية، ص 

م(، ما يقييال عن اإلسييالم، المكتبيية العصييرية، بيييروت،1964-1889 انظر: عباس محمود العقاد ) 2
.13.. 3دون طبعة وتاريخ، ص 

.13 .. 3 انظر: المرجع السابق نفسه، ص  3
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. فدراسة وتحليل األسييتاذ العقيياد1واحتراف، وطالب الغرائب ودعاة الصهيونيةي واالستعمار..((ي 
لجهيييود المستشيييرقين تكشيييف لنيييا قيمهم ودوافعهم وأغراضيييهم، مبينيييا المنصيييفين منهم من
المغرضين. كما فعل الكثير من الدارسين العييرب والمسييلمين ممن قيم دوافييع وأغييراض وأنييواع

. 2المستشرقين، فاستفرغ الرد عليهم جهود الكثير من الباحثين اإلسالميين 
وهكذا يشكل االستشراق أحد العوائييق والتحييديات الييتي تقييف في وجييه الفكيير اإلسييالمي،
وذلك بما يدسه من نتائج وتحاليل وتصورات خاطئة عن اإلسييالم عاميية، وعن والييتراث والفكيير

.3والشرق اإلسالمي خاصة، وبتدعيمهي للظهير االستغرابي في المنظومةي الفكرية اإلسالمية 
 - االستكبار العالمي:3

بعييد سيييطرة االسييتكبار العييالمي على بالد العييرب والمسييلمين في القييرنين الماضيييين،
وإخضاع شييعوبها لهيمنتييهي االسييتكبارية،ي ومحاوالتييه الحثيثييةي لتغيييير أطييرهم وقيمهم ومبييادئهم،
والقضاء على هويتهم ولغتهم ودينهم وحضارتهم، بحيث تركهم بعد رحيله الشييكلي عن ديييارهم
مجرد أوعية بشييرية هشيية وضييعيفة، ال تقييوى على أييية مقاوميية حضييارية، مخلفييا فيهم أنظميية
حديدييية غريبيية عنهم، تكمييل مهمتييهي في قيييادتهم وتسييييرهم، وتخضيييعهم لخططييه السياسييية
واالقتصادية.ي وبهذه السياسة االستعماريةي يكون االستعمار العالمي أحد المعوقات الخارجية التي

تقف عقبة كؤودا في وجه مسيرة الفكر اإلسالمي الحديثة والمعاصرة. 
وقد استغل االستكبار العالمي كل قدراته ليمنع أي محاولة نهضويةي استقاللية جادة تنبعث
من البالد العربية واإلسالمية، ونصييب محطييات تنصييت واستشييعار تتتبييعي كييل محاوليية نهضييويةي
حقيقيةي وجييادة، ليحولهييا أو ليحرفهييا عن مسييارها الحقيقي، أو ليجهضييها في حينهييا، وقبييل أن

تؤتي أكلها وثمارها.
 أهم4وقد لخص الشيخ محمد الغييزالي في كتابييه القيم )الغييزو الثقيافي يمتييد في فراغنييا( 

ممارسات القوى االستعمارية الخارجية، ومكايد قوى التآمر الداخلية على المشيياريع النهضييويةي
اإلسالمية الحقيقية والفاعلة في العناصر التالية:

 - مهادنة اإلسالم كدين وكعقيدة ريثما يتم استجالب المسلمين لغيره من الفلسييفات واألنظميية،1
وإذا فشيلت الفلسييفات واألنظميية واإليييديولوجيات في جلبييه فال بييأس من محاربتييه. كميا يحيارب

اليوم تحت مظلة مكافحة اإلرهاب.
 - تشويهي سمعة علماء الدين ، وربطهم واتهامهم بالعمالة لالستعمار والصهيونية العالمية.2
 - محاصرة اإلسالم في شتى ميادين ومجاالت الحياة، وتغليب الفلسفات والنظم والقيم األخرى3

عليه، وتمكينها من الوسائل ومقاليد النفوذ.
 - الحيلولة دون قيام حركات دينيةي نهضوية في البالد ، لمنه أي انبعاث ديني أو حضاري.4
 - تشييجيع الكتيياب والمفكييرين ورجييال اإلعالم العلمييانيين واليسيياريين واإللحيياديين، ومنحهم5

حرية الكتابيية والتعبيييري والنقييد لمهاجميية كييل مييا لييه صييلة بالييدين اإلسييالمي وعبقرياتييه ورجييال
وعصوره الزاهرة.

 .13 المرجع السابق نفسه، ص  1
..27. وأنور الجندي، مرجع سابق، ص 21 انظر: أحمد محمد الجمال، مرجع سابق، ص  2
 انظر: عبد الهادي محمد مسعود ووفاء محمييد رفعت جمعيية، أخطيياء يجب أن تصييحح في التيياريخ، 3

..245م، ص 1989هي 1410منهج كتابة التاريخ، الصديقية للطباعة والنشر، الجزائر، الطبعة األولى، 
م(، الغزو الثقافي يمتد في فراغنييا، دار الكتب، الجزائيير، دون1996-1917 انظر: محمد الغزالي ) 4
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 - حصر اإلسالم في الدائرة الضيقة من العبادات واالحتفاالت والطقييوس الموسييمية السيينوية.6
واستبعاده من كل مجاالت وميادين الحياة، تمهيييدا إلبعيياده عن آخيير مجييال لييه في حكم وتوجيييه

األحوال الشخصية للفرد المسلم من القوانين التشريعيةي والتنظيميةي للبالد.
 - قطع الروابط الدينية بين الشعوب العربية واإلسالمية وإحالل محلها روابط الصداقة والوداد7

المصلحي والمنفعي واإليديولوجي.
 - استخدام كافة الوسائل اإلعالمييية واالتصييالية والتربويييةي والمادييية واألدبييية في سييبيلي خلييق8

حاليية من الضييياع والفييراغ لييدى الفييرد المسييلم، تمهيييدا لعزلييه عن ماضيييه وانتمائييه الييروحي
والحضيياري العييربي اإلسييالمي، وبالتييالي خلييق حاليية من العزليية األخييرى بين المفكيير والمثقييف

.1المسلم عن مجتمعه وأمته ليكون عديم الفاعلية والجدوى فيه 
وبمثل هذه االجراءات االستكبارية يقع الفكر اإلسالمي في مهاوي القمع والخنق واإلبعاد
المحلي واإلقليمي والعالمي ، ويصبح عديم الفاعلية ، ومشغوال بجبهات أخرى تمنعه عن الرقي

بأمته.
رؤية لالستشراق والمستشرقين: 

فعلى سبيل المثال موقف المستشييرقي البريطيياني -المعتييدل في نظيير الكثييير من الدارسييين
م( في القييرآن الكييريم، فقييد أورد الييدكتور قاسييم1881-1795الشييرقين- )توميياس كارليييل 

السامرائي في كتابه القيم )االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية( موقفه الحقيقي بعد قراءتييه
م( للقييرآن الكييريم، حيث كتب: ))..ي1736-1697لترجمة المستشرقي اإلنجليزي )جييورج سيييل 

إنني يجب أن اقول: أنني لم أعان قراءة متعبة كقراءته أبدا. مجموعة مشوشيية مضييطربة،ي فج،
مضطرب: تكرار بال نهاية، التواء طويل، تشابك، فج جدا، مشوش، غباوة ال تحتمل((، وعوض
أن يحمل نفسه مسؤوليةي قصييوره وضييعف فهمييه للغتييه القوييية، انطلييق يتهجم عليييه بمثييلي هييذه
األحكييام القاسييية، الييتي ال يجب أن تصييدر من عييالم يييدعي الموضييوعية والتجييرد العلمي. أمييا
إعجابه بمحمد الذي تهاوى في نظره بعد قراءته للقييرآن الكييريم فقييد كييان مجييرد إعجيياب برجييل

مصلح كمارتن لوثر في إصالحه للنظام الكنسي.ي
والمالحظ -من وجهة نظرنا- أن المصطلح الذي أفرزتهي مسلمات تاريخية معينيية يجب أن
يعاد النظر فيه اليوم في ظل المعطيات والمسلمات اإلعالمية واالتصالية الحديثة، وفي ظيل تبييدل
جميييع المسييلمات العلمييية والتقنييية والجغرافييية والسياسييية والفكرييية واإلعالمييية..ي بعييد الثييورة
التكنولوجية الهائلة الييتي شييهدها العييالم في نهايييات القييرن العشييرين، وبعييد تجيياوزه للكثييير من
المسلمات التي عرفها في بداياته، فنظرية مارشال ماكلوهان في الحتميةي التكنولوجية وغيرها..
التي بشييرت بتحييول العييالم إلى قرييية إعالمييية إلكترونيييةي صييغيرة، لم تعييد تصييلح اليييوم كقاعييدة
إعالمية لتفاعل االتصاالت العالمييية، بفضييل سييرعة وكثافيية ويسيير وفاعلييية الوسييائل اإلعالمييية
واالتصييالية المعاصييرة]البريييد االلكييتروني. النشيير االلكييتروني.ي األنييترنيتي ومواقييع التواصييل
االجتماعي[، ولم تعد الكرة األرضية اليوم بفضل الثورة التكنولوجية الهائلة مقسومةي إلى شييرق
وغرب وشمال وجنوب، بمقدار ما هي اليوم أصغر من قرية صغيرة، بل هي غرفة صغيرة يرى

ويسمع ويتكلم ويتحاور الجالسون فيها مع بعضهم البعض.

م( من ديننييا1778-1694 انظر على سبيل المثال: موقييف الكيياتب والفيلسييوف الفرنسييي )فولتييير  1
وقرآننا ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم، من خالل عرض الشيييخ محمييد الغييزالي لييه في كتابييه القيم )الغييزو
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وهنا يجب أن نعترف أنه يوجد من المستشرقين من أنصف اإلسالم كييدين سييماوي خيياتم
لما سبقه من األديان، وأن العرب والمسلمين قدموا للحضارة اإلنسانيةي خير مييا عنييدهم، وقييادوا
العييالم طيليية القييرون الوسييطى المظلميية على أوربييا والعييالم، ومن بين هييؤالء المستشييرقين

م( صيياحبة كتيياب )شييمس اهلل تسييطع على1999-1913المنصييفين األلمانيييةي )زيغريييد هونكيية 
الغرب( أو )شمس العرب تسطع على الغرب(، الذي ُترجم للعربية ثالث ترجمات. 

-1758والبيياحث الفرنسيييي )دي الجييرانج( تلميييذ المستشييرق )سلفسييتر دي ساسييي 
م(، واألديب الروسي )ليون تولستوي(ي الذي أقام عالقات ودية مع الكثير من الشخصيات1838

م( ذي التآليف الكثيييرة عن اإلسييالم أشييهرها1883-1801اإلسالمية، واأللماني )يوهان جوته 
م(، الييذي أولييع1883-1840)محمد والقرآن(، والمستشييرق اإلنجليييزي )إدوارد هيينري بييالمر 

بالحياة العربية البسيطة، فعاش في شبه جزيرة سيناء وأتقن لهجييات البييدو، وعييرف بين البييدو
م( الييذي دخييل1951-1886باسم الشيخ عبد اهلل. والصوفي الفرنسييي المسييلم )رينيييهي غينييون 

اإلسالم وتسمى )عبد الواحد يحي(، وكتب عن التصوف وعرف الغربيين باإلسالم.
ولعييل من البيياحثين األوائييل المنصييفين في ميييدان االستشييراق الييديني واللغييوي واألدبي

م(، وكان عضوا في مجمع الكتابييات واآلداب، وقييد1838-1758الفرنسي )دي ساسي سلفتير 
هييي( فترجمهييا إلى الفرنسييية،1146-1221اهتم بكتابات األديب المصري )فريييد الييدين العطييار 

ونشر منتخبات من الشعر الصوفي لي )ابن الفارض(.
م(،1878وممن اهتم بالدين اإلسالمي عامة، وبالتصوف خاصة )دي تاسي جارسيين ت 

الذي تخرج على يد دي ساسي، وتولى من بعده تحرير )المجلة اآلسيوية(، ونشيير وتييرجم فيهييا
العديد من أبحاث التصوف، والسيما كتيياب الشييهير )منطييق الطييير( لييي )فريييد الييدين العطييار(، و

هي(. و)دي كورتي(ي حفيييد )سلفسييتر دي ساسييي ت1131-1048)رباعيات الخيام لعمر الخيام 
م(، الذي درس في فرساي وانصرف اهتمامه باآلداب التركية، وتييرجم )تييذكرة األولييياء(1838

م( أسييتاذ اللغيية العربيييةي بجامعيية مرسيييليا،1896لفريد الدين العطار. والمستشرقي )بارجس ت 
وقد نشر ديوان ابن الفارض وعلق على قصيدتيه الخمرية وسائق األضييغان، وقييدم دراسيية عن

م(، الييذي تييرجم العديييد من مصييادر1908هييي(. و )دي مينييار ت 594-509)أبو مدين الغييوث 
هي(. 505- 450التراث اإلسالمي أشهرها )المنقذ من الضالل( لي)أبي حامد الغزالي 

-1871ومن هؤالء المستشرقين البارزين في القرن العشرين، )ميغيل آسين بال سيوس 
م(، أستاذ اللغة العربيةي بجامعة مدريد، واشييتهر بالدراسييات الصييوفية عن الغييزالي وابن1944

عربي، وكييانت رسييالته للييدكتوراة عن أبي حامييد الغييزالي، ونشيير العديييد من البحييوث في تييأثير
م((، وقييدم في1274-1225الفلسفة الرشدية على الفلسفة الالهوتية للقديس )تومييا األكويييني 

م بحثه الشهير في )األخرويات اإلسالمية في الكوميديا اإللهية(،ي وتوجي خاتمة حياته1919سنة 
م فجيياء كتابييا جامعييا، وكييان خييير مييا كتب عن1941العلمييية بكتابييه )تييأثيرات اإلسييالم( سيينة 

اإلسالم.
م( الشيييهير بتحقيقاتيييه1945-1868ومن هيييؤالء المستشيييرقي اإلنجلييييزي )نيكلسيييون 

وبحوثه في التصوف الذي تييرجم الكثييير من كتب التصييوف، وعلى رأسييها )مثنييوي جالل الييدين
م(، وغيييييره من كتب التصييييوف. ومنهم المستشييييرق1273-1207هي 672-604الييييرومي 

م( المتخصييص في دراسيية المتصييوف الغنوصيييي1962-1883الفرنسييي )لييويس ماسييينيوني 
م(، وهييو من الرافضييين إلى رد التصييوف اإلسييالمي922-858هي 309-244الباطني )الحالج 

إلى األصول اليهودية والهندية والفارسية،ي ويؤكد على مصادره اإلسييالمية من الكتيياب والسيينة،
م( و)عبييد الحليم1952-1892م(، و)زكي مبييارك 1973-1889وقييد أخييذ عنييه )طييه حسييين 
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م(. والمستشييرق اإلنجليييزي2002-1917م( و)عبييد الييرحمن بييدوي 1978-1910محمييود 
م( عضو المجمع العلمي العييربي بدمشييق، تعلم بمدرسييةي اللغييات الشييرقية1970-1905)آبري 

في كمبريدجي وأتقن العربيييةي والفارسييية، ورأس قسييم الدراسييات القديميية في الجامعيية المصييريةي
م(، ونشيير العديييد من كتب التصييوف اإلسييالمي. وصييار لكييل مدرسيية1934-1932سيينوات )

استشييراقيةي اتجاههييا وأدبياتهييا ومنهجهييا في دراسيية اإلسييالم عمومييا، والتصييوف اإلسييالمي
.1خصوصا 

والخالصة األكيدة:  
أن الفكيير اإلسييالمي الحييديث سيييظل في حاليية تعييثر وضييعف وتراجييع عن أداء رسييالته
الحضارية محليا وعالميا، بسييبب الكم الهائييل واألداء المتطييور من سيييولي التحييديات والمعوقييات

التي أعاقته عن أداء رسالته الحضارية.
وسيييجابه الفكيير اإلسييالمي في قييرن العولميية االمبريالييية، واالنفتيياح العييالمي، وتعصييب
األديان، وصراع الحضارات، سيوال من التحديات الجسام، التي ستمس صميم وجوده ومسيرته،
وسييتمس أمهييات مسييائله وقضيياياه وأسسييه، ذات الصييلة المباشييرة بييالوجود المصيييريي لألميية

 اإلسالمية، ما يعوقه عن أداء رسالته، واستمرار فاعلية مسيرته.ي

م(، االستشييييراق والمستشييييرقون، دار1982-1916هي 1402-1355 انظيييير: نجيب العقيقيي ) 1
م(،2019-حي 1945.. وقاسييييم السييييامرائي )16، ص 1المعييييارف، القيييياهرة، دون طبعيييية وتيييياريخ، ج 

االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، الطبعيية
.. ونخبة من العلماء، اإلسالم والمستشرقون، منشييورات عييالم المعرفيية،13م، ص 1983هي 1403األولى، 

م(، سيييييموم االستشيييييراق2002-1917م. وأنيييييور الجنيييييدي )1985هي 1405جيييييدة، الطبعييييية األولى، 
م(،2003-1935والمستشيييرقين، دار الشيييهاب، باتنييية. الجزائييير، دون طبعييية وتييياريخ. وادوارد سيييعيد )

االستشراق: المعرفة. السلطة. اإلنشاء، ترجمة: كمال أبييو ديب، مؤسسيية األبحيياث العربييية، بيييروت، الطبعيية
م. 1984الثانية، 
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الفصل الرابع
 تيارات التجديد في  الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر

  
يقول المفكر اإلسالمي عبد الرحمن الحاج: )).. إن مصطلح التجديييد لم يكن طييوال حقبيية
السلف مفهوما يقوم الجييدل حولييه وفيييه، يييؤدي االنقسييام في تفسيييره إلى االنقسييام إلى تيييارات
فكرية كبرى، مما يعني أنه كان يأخذ حيزا فرعيييا هامشيييا نسييبة إلى قضييايا األميية األخييرى، فلم
يكن قييط على النحييو الييذي نشييهده اليييوم، والييذي أصييبح االختالف فيييه أساسييا لتشييكل تيييارات
ومذاهب فكرييية برمتهييا.ي هييذه الهامشيييةي لمصييطلح التجديييد عنييد السييلف تفسيير لنييا ثبييات موقييع
مصطلح التجديد في شروح الحديث النبوي إجماال ضمن ما يشرح عادة من أحاديث النبي صييلى
اهلل عليه وسلم، وإن كييان أفييرد في أحييايين قليليية بالشييرح في بعض الرسييائل الصييغيرة ، ولعييل
وجود مفردات ومصطلحات أكثر تعبيييرا عن حاجييات المجتمييع اإلسييالمي والقضييايا الييتي تشييغله
آنذاك مثل: االجتهاد، اإلحياء، أسهم كثيرا في عملييية التهميش لييدور هييذا المصييطلح -التجديييد-.
وهذا يجعلنا نقرر مطمئنين بأن مصطلح التجديد نفسه ما كان سيرد في كتب السلف لوال وروده
في الحييديث النبييوي الشييريف على العكس ممييا هييو عليييه الحييال اليييوم، حيث لم يكن مصييطلح
التجديد مجرد استنباط من النص النبييوي أو اسييتعارة منييه كمييا سيييأتي.ي وإذا عييدنا إلى الشييروح
لنرى كيف فهم السلف المصطلح وشرحوه نجد أنفسيينا أمييام ثالثيية فهييوم لييه. ال تشييّذ عنهييا كييل

م بعنييوان1984الشروح، ونذكر هنا أن الشيخ محمود الطحان كان قد ألف رسالة صغيرة سيينة 
"مفهوم التجديد بين السنة النبويةي وأدعياء التجديد المعاصرين "، لكنه لم يستقص بشكل بحثي

هذا المفهوم على النحو الذي نفعله هنا..((.       
م، ص1999،يي 6     عبد الرحمن الحاج، مفهومي التجديد في الفكر اإلسالمي، مجلة التجديييد،  ماليزيييا، عييدد 

1.
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تيارات التجديد في الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر
تمهيد:

يعود سبب الخالف بين تياري التقليد والتجديد في الفكيير اإلسييالمي إلى رؤيييةي كال منهمييا
التيارلمفهومي الثابت والمتغير في المرجعية الدينية.ي مفكرو  فيه  يذهب  الذي  الوقت  ففي 

التقليدي السلفي إلى اعتبار الدين كله ثابت ومقدس، ال فرق بين القرآن الكريم وسنة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وعمل الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين، وعمييل السييلف الصييالح
من األمة، معتدين في رؤيتهم تلك بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خير القرون قييرني،
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الييذين يلييونهم -وعييدد ثالثيية أو أربعيية قييرون وتوقييف هنييا

. فال مكييان في فهمهم.1عليييه الصييالة والسييالم- حسييب نص الحييديث الييذي رواه أبييو داود( 
لمتحييوالت ومتغيييرات ومتطييورات ومسييتجدات فيييه على اإلطالق، فكلييه ثييابت، ومييا قييام حييول
المرجعية من فهومات وإجراءات وكيفيات وضوابط واجب وضروري اعتقاده واتباعه، كما هييو

الزمة العمل به وتطبيقهي دون مناقشة. 
وعليه فال توجد عندهم هنا دائرة للثابت ودائرة للمتغييير أبييدا. وعلى هييذا األسيياس دأبييوا

على اتباع طريق التقليد االعتقادي والسلوكي والعملي.
فيما ذهب مفكرو تيار التجديد إلى انقسييام تعيياليم وقيم ومفيياهيم وأحكييام وضييوابط الييدين
اإلسالمي إلى قسمين، قسم خاص بيياألطر المرجعييية المقدسيية الثابتيية، وهي الييتي ال تتغييير، وال
تتبدل، وهي القييرآن الكييريم والسيينة النبوييية المطهييرة. وثمييةي قسييم آخيير متغييير ومتحييول، وهي
الفهومييات والقييراءات الييتي قييامت على األطيير المرجعييية الثابتيية، معتييدين بقولييه عليييه الصييالة

)رواه. 2والسالم: )إن اهلل تعالى ليبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة أمر دينهييا( 
أبو داود في مسنده بسييند صييحيح(، وبالتييالي فهم يييرون، أن اليدين فيييه قسييم ثييابت، غييير قابييل
للتطور والتغيير، وقسم إنساني استشييكالي واقعي وحييياتي متطييور ومتغييير ومتجييدد، يتمثييل في
جهود المفكرين والفقهاء والعلماء الذين اجتهييدوا في حييياتهم لقييراءة المقييدس وتقديمييهي للنيياس
بغية إيجاد الحلول الدينيةي لمييا يواجهونييه من مشييكالت في حييياتهم الراهنيية. ولعلنييا هنييا نحيياول

ضبط منطلق اإلشكال كله.
منطلق اإلشكال:

يتحدد منطلق اإلشكال بين الفريقين من خالل رؤيتهما وزاوييية تصييورهما لركييني الثييابت
والمتغير، ولمحاولة تجيييير المسييألة نريييد أن ننطلييق من تأسيييس الجييانب الخلييودي في اإلسييالم
أوال، ومدى صالحيته لكل زمان ومكان وكيان في جوانبه التصييوريةي واالعتقادييية. وفي جوانبييه
التطبيقيةي والسلوكية والحياتيةي والواقعية في حياة األفييراد والمجتمعييات، ومييدى تأثرهييا بحركييية
التغيير والتجديد. ومنطلق اإلشكال في تعامل كل منهما مع هذين األسين ومدى صييالحيتهما لكييل

زمان ومكان وكيان وإمكان.

سبق تخريج الحديث. 1
سبق تخريج الحديث. 2
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وإن نظرة عييابرة تقتضيييي من المتوسييمين التأكييد من أن الجييانب التصييوري والمفهييومي
لخلود اإلسالم كنظام ونمط للحييياة، والعيش بييه وفييق مناطييات ومقتضيييات وظيفيية االسييتخالف،
تفرض أن يعاصر هذا الييدين ويييواكب متطييورات ومسييتجدات الحييياة، ليضييمن لنفسييه الخلودييية
والبقاء والتأثير والفاعلية في نفوس معتنقيه، وإاّل فهو سيجمد ويتوقفي بهم عند حيدود القييرون

الهجرية األولى.
والجانب العملي التطبيقي يدفعييه إلى العمييل على إيجيياد إجابييات وحلييول عاجليية وسييريعة
وعملية لمشكالت وتطلعات معتنقيه،ي وإاّل فإنهم سيتسربون منهي شيئا فشيئا، ألنه عاجز عن حييل

.1 مشاكلهم
وهنا نود تحديد مجاالت الثابت والمتغير في هذا الدين ردما لهييوة الخالف بين الفييريقين.

ففي مجال الثابت نرى أن حيز الثابت يكمن في األسس التالية:
 - البعد العقدي اإليماني والتصييوري من أركييان اإليمييان وأصييول الييدين، فيمييا يسييمى باإلطييار1

العقدي.   
 - البعييد التشييريعي الثييابت، وفي هييذا البعييد التشييريعي الثييابت الييذي شييرعه اهلل لعبيياده لتنتظم2

حياتهم ومعاشهم جاء وفق مبدأين رئيسين هما:
 - مبدأ الوالية اإللهية، الذي على أساسه يشرع اهلل سبحانه التشريعات لعباده باعتباره الييولي1

والوصي والقائم بالبشر، الذين هم مخلوقاته وعباده، وال والية ألحييد عليهم، وال دخييل ألحييد في
معارضة هذا المبدأ، ألنه يمثل حق اهلل على عبيياده ومخلوقاتييه، وقييد أشييار القييرآن الكييريم بهييذا
المبدأ في العديد من المواضع، فقال تعالى: }ألم تعلم أن اهلل له ملك السييموات واألرض ومييا لكم

(، وقوله تعالى: }وهو الذي ينزل الغيث من بعييد107من دون اهلل من ولي وال نصير{ي )البقرة: 
(، وقولييه تعييالى: }إن اهلل لييه ملييك28ما قنطوا وينشري رحمتهي وهييو الييولي الحميييد{)الشييورى:ي 

(.116السموات واألرض يحي ويميت ومالكم من دون اهلل من ولي وال نصير{ )التوبة:ي 
 - مبدأ الحكمة والغائية، ألن اهلل تعييالى لم يخلييق النيياس عبثييا وتسييلية، ألن ذلييك مسييتحيلي في2

ذات اهلل، وقد نفى اهلل عن نفسه العبثيةي واللعب فقال: }أفحسبتم أنما خلقناكم عبثييا وأنكم إلينييا ال
(. وقد شييرع اهلل تعييالى لعبياده قيوانين وأحكامييا وأصييوال ومبييادىء115ترجعون{ )المؤمنون: 

ثابتيية صييالحة لكييل زمييان ومكييان وكيييان وإمكييان، وذلييك عن طريييق األنبييياء والرسييل، وتلييك
التشييريعات لهيا صييفة الثبييات واالسييتقرار، ومنهييا العبييادات كلهييا، وأصييول وقواعيد وإجييراءات

وطرق المعامالت المالية واالجتماعية والحربية وغيرها..
 - البعيييد التشيييريعي المتغيييير، وهيييو الجيييانب الفهمي والتحليلي واالسيييتنباطي واالسيييتقرائي3

االجتهييادي في القواعييد واألصييول، وهييو الييذي يحلييل ويفهم ويرسييم طييرق ومنيياهج وكيفيييات
وإجراءات التطبيق والتنفيذ والسلوك والتعامل فيما ال نص فيه، وال مييأثور من عمييل الصييحابة،

.2وال التابعين فيه، وهذه مهمة الفقهاء والعلماء المجتهدين في الشريعة اإلسالمية 
 - البعد التشريعي االجتماعي الثابت والمتغير،ي فقد وضع اهلل تعالى في كتابه وسنة نبيه محمييد4

صلى اهلل عليه وسلم جوانب اجتماعية ثابتة، كأحكام الزواج والطالق واألسييرة.. كمييا فتح لبيياب
االجتهاد جوانب تشريعيةي متغيرة لصالحية الدين وخلوديته لكل زمان ومكان وكيان. 

حالة تياري  التجديد والتقليد في العصر الحديث:

انظر: السيد كامل الهاشمي، حول إشكالية الثابت والتغير في الفكر الديني، مجلة التوحيييد، طهييران، 1
.50م، ص 1996هي 1416، رمضان 14، السنة 80عدد 

.57انظر: السيد كامل الهاشمي، حول إشكالية الثابت والتغير في الفكر الديني، ص  2
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على الرغم من اختالف التيارين اإلسالميين في منطلق التعامل مع المرجعييية، وقراءتهييا
والتفاعل معها في اإلطار الواقعي، إاّل أنهما نظرا إلى العمل اإلسالمي نظييرة المحييامي والمييدافع
الغيور على تراجع وانهزام وتواري اإلسييالم من حييياة النيياس، ومن حكمهم وتييوجيههم وتحديييد

مسارهم في الحياة، ومن تراجعه وانهزامه محليا وعالميا. 
وانطلييق تيييارا التجديييد والتقليييد -بييالرغم من اختالفهمييا في وجهييات النظيير- إلى تعزيييز
وتدعيم موقع اإلسالم محليا وإقليميا وعالميا، يدفعهما حب اإلسالم والغيرة عليه ، والتمكين له،

بحسب رؤية واجتهاد كل اتجاه لتحقيق المكاسب اإلسالميةي التالية:
 - إصالح العقائد والتصورات، وضبط مفهوم التوحيد واإليمان.1
 - محاربة البدع والخرافات واألوهام واألباطيل.2
 - الكشييف عن بييواطن الخلييل في تخلييف وانهييزام األميية اإلسييالمية، والعمييل على اسييتنهاض3

كوامن القوة في األمة اإلسالمية.ي
 - مواكبة التطورات والمستجدات في حياة وواقع المسلمين بإيجاد الحلول واإلجابييات المقنعيية4

لمشاكلهم وتطلعاتهم.
 - إبراز القيم والمعاني السامية والمبادىء النبيلة التي يتأسييس عليهييا الييدين اإلسييالمي، كقيم5

العدل واإلخاء والمساواة والشورى والسلم والحرية..ي
 - الدعوة إلى مواجهة قوى االسييتغراب واالسييتخراب واالسييتكبار العالمييية، الطامعيية في ثييني6

وصرف العرب والمسلمين عن دينهم، وفي ثرواتهم وأرضهم وخيرات بالدهم.
.1 - تربيةي الفرد والمجتمع المسلم على قيم اإلسالم النبيلة 7
 - العمل على إيجاد جماعات وقيييادات واعييية تقييود المجتمييع في ظييل غييياب الييوعي والتحيياكم8

.2الشرعي اإلسالمي التي عليه جل الكيانات واألنظمة العربية واإلسالمية 
 - إحياء التراث اإلسييالمي ، وإعيادة قراءتييه وحراثتييه وتقديمييه لألجيييال اإلسييالمية الحديثيية ،9

وتخليصه من كل ما لحق به من تشويه وتقزيم.
- الرد على مطاعن وسموم المستشييرقين والمسييتغربين ، الييذين يتعرضييون لتشييويه صييورة10

اإلسالم.  
- محاوليية تجيياوز معضييلة الصييراع المييذهبي والفييرقي، وتوحيييد جهييود العمييل اإلسييالمي11

المشترك.
- تجاوز معضالت الفكر اإلسالمي الماضويةي )إشكاليات الفكر االعتزالي والصوفي والسلفي(12

.
وهنا يجدر بنا المقام الوقوف على األسييس العلمييية لدراسيية تييياري التجديييد والتقليييد من

النواحي التاريخية واللغوية واالصطالحية. وقبل هذا نتساءل عن التجديد من الناحية اللغوية؟
التجديد لغة: 

انظر : علي عبد الفتاح المغربي، دراسات في الفكيير اإلسييالمي المعاصيير، دون دار ومدينيية وطبعيية، 1
هي(، فلسفة المشروع الحضاري بين اإلحياء1440. وأحمد محمد جاد عبد الرزاق حي 9 ..ي 4م، ص 1988

م، ج1995هي 1416اإلسالمي والتحديث الغربي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن، الطبعيية األولى، 
.476 و 395 و 315 و 291، ص 1

م(، اإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، دار الدعوة1999-1917انظر: محمود عبد الحليم ) 2
م.1986هي 1406للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة ثانية، 
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تشير معاجم اللغة إلى أن مادة )جدد( أو )جّد( المدغمة بكسيير الجيم تعييني: االجتهيياد في
 .3األمر، فيقال: جد به األمر ، إذا اجتهد. ويقال : فالن جاد ، أي : مجتهد 

والجد -بكسر الجيم- ضد البلى والفناء، يقال: جد الثوب والشيييء، فهييو جديييد غييير بييال.
قال الشاعر: 

قد يدرك الشرف الفتى وثيابهي   ***    خلق ، وجيب قميصه مرقوع .
والجديدان، أو األجدان: هما الليل والنهار . قال الشاعر:

إن الجديدين ما استوليا *** على جديد أدياه للبلى.
والتجديد في الدين معناه : االجتهاد والتطوير واإلثراء واإلغناء من الخلق والبلى. 

ومن خالل هييذه المقاربيية اللغوييية نتييبين أن التجديييد: هييو عملييية إحييياء وإثييراء وإغنيياء
.2للشيء من الخلق والبلى 

لمحة تاريخية عن مصطلح التجديد:
بهييدف التعريييف بمصييطلح التجديييد نحب أن نقييدم لمحيية تاريخييية عن نشييأة وتطييور
المصطلح، وفي هذا الصدد ننقل هذه الدراسة القيمية التي حقق صاحبها معلوماتهييا بدقيية، حيث
يقول األستاذ المفكر عبد الرحمن الحاج: )).. نحيياول هنييا الكشييف عن مفهييوم - التجديييد - منييذ
وروده أول مرة في تاريخ اإلسالم في النص النبوي الشريف حتى نهاية القرن العشرين، مرورا
بجهود كل العلماء الذين قيدموا لييه تفسيييرا أو تحديييدا ، وذلييك إسييهاما منييافي قضييية أصييبح من
الضروري حلها عن طريق التقصي والتصنيف إليجاد أرضيةي للتفيياهم بين جميييع المشييتغلين في
الفكر اإلسالمي أو المنشغلين بقضاياه، ال مفهوم التجديد عند علماء السلف، وأعني بالسلف هنا
الصحابة رضي اهلل عنهم فما دونهم حتى اإلمييام الشييوكاني رحمييه اهلل، ويمكن القييول بنيياء على
ذلك أن مصطلح التجديد لم يكن طييوال حقبيية السيلف مفهومييا يقييوم الجيدل حولييه وفيييه ، يييؤدي
االنقسام في تفسيره إلى االنقسام إلى تيارات فكرية كبرى، مما يعني أنه كان يأخييذ حيييزا فرعيييا
هامشيا نسبةي إلى قضايا األمة األخرى، فلم يكن قط على النحو الذي نشهده اليوم، والذي أصييبح
االختالف فيه أساسا لتشكل تيارات ومذاهب فكرية برمتها. هذه الهامشية لمصطلح التجديد عنييد
السلف تفسر لنا ثبات موقع مصطلح التجديد في شروح الحديث النبوي إجماال ضييمن مييا يشييرحي
عادة من أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، وإن كان أفرد في أحايين قليليية بالشييرح في بعض
الرسائل الصغيرة، ولعل وجود مفردات ومصطلحات أكثر تعبيرا عن حاجات المجتمييع اإلسييالمي
والقضايا التي تشغله آنذاك مثل:ي االجتهاد، اإلحياء، أسهم كثيييرا في عملييية التهميش لييدور هييذا
المصطلح -التجديد-. وهذا يجعلنا نقرر مطمئنين بأن مصطلح التجديييد نفسييه مييا كييان سيييرد في
كتب السلف لوال وروده في الحييديث النبييوي الشييريف على العكس ممييا هييو عليييه الحيال اليييوم،
حيث لم يكن مصطلح التجديد مجرد استنباط من النص النبوي أو استعارة منه كما سيييأتي. وإذا
عدنا إلى الشروح لنرى كيف فهم السلف المصطلح وشرحوه نجد أنفسنا أمام ثالثة فهوم لييه. ال
تشّذ عنها كل الشروح، ونذكر هنا أن الشيخ محمود الطحان كييان قييد ألييف رسييالة صييغيرة سيينة

م بعنييوان "مفهييوم التجديييد بين السيينة النبوييية وأدعييياء التجديييد المعاصييرين"، لكنييه لم1984
 يستقص بشكل بحثي هذا المفهوم على النحو الذي نفعله هنا..((ي

3.  
تطور مصطلح التجديد:

هي(، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحييياة،1205انظر: محمد مرتضى الزبيدي )ت  3
، مادة )جدد(.314 ، ص 2بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

 .314، ص 2المصدر السابق نفسه، ج  2
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المتتبعي لتطور مصطلح التجديد في الفكر اإلسالمي يتبيني أنه مر بثالثةي مفاهيم، حيث كان
يرادف اإلحياء، ثم صار يرادف إزالة البدعة والعمل بالسنة، ثم صار مرادفا لالجتهيياد المييذهبي،
وقد تتبعي األستاذ المفكر عبد الرحمن الحاج، وقدم الدراسة القيمة حول تطور المصطلح، نقتبس

منها بشيء من التصرف هذه الخالصات الفكرية الدقيقة.ي
- التجديد هو اإلحياء:1

يظهيير تفسييير التجديييد هنييا بمعيينى إحييياء مييا انييدرس من السيينة، أو إحييياء اليدين، وهييو
التفسير األول الوارد في كتب السنة على لسان التييابعي الشييهير ابن شييهاب الزهييري رحمييه اهلل

، وهييو1عندما وصف الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبييد العزيييز بقولييه: ) مجييدد القييرن ( 
المعنى الذي تبناه ابن حجر فيما بعد، حيث يقييول  في الحييديث النبييوي الشييريف:ي ]إن اهلل تعييالى
ليبعث على رأس كل مئة سنةي من يجدد لهذه األمة أمر دينها[ )رواه أبييو داود في مسيينده بسييند
صحيح(، وقد يكون مجددا شييامال لكييل شييؤون األميية كمن يقييوم بشييؤون اإلماميية العظمى، وقييد

يكون مجددا تجديدا جزئيا، كحال بعض المصلحين والعلماء.
وهو المعنى نفسه الذي نجده عند ابن األثير،ي الذي يرى أن تجديد الييدين هييو إحييياؤه من
خالل حفظ المذهب، إذ يقول: )).. فاألجدر أن يكون ذلييك إشييارة إلى حييدوث جماعيية من األكييابر
المشهورين على رأس مئيية سيينة يجييددون للنياس دينهم، ويحفظييون مييذاهبهم الييتي قلييدوا فيهييا

 واإلطار التاريخي لتفسير ابن األثير يدور حييول الحييروب الصييليبية الييتي.2بمهتديهم وأئمتهم(( 
كان يدور رحاها آنذاك.  

والمالحييظ أن قييول ابن شييهاب الزهييري السييابق، لم تكن لييه صييلة بالمذهبييية، ذلييك أن
المذاهب لم تكن قد اكتملت بعد، وذلك على رأس المئة األولى، على العكس من ابن األثييير الييذي
يرى أن إحياء الدين وتجديده يكون بإثبات ضمن المذهب، فإحياء المييذهب يكييون سييبيال إلحييياء

الدين.
 – التجديد  هو إزالة البدعة والعمل بالسنة:2

يأخذ تفسير التجديد في بعض األحيان منحى -فرقيا- فيظهر بوصفهي موقفييا تجيياه الفييرق،
التي أطلق عليها لقب -المبتدعة- وهي تمثل كل ما عدا أهييل السيينة والجماعيية، وأول من فسييره
بهذا التفسير اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل، الذي بنى عليه اعتبار اإلمام الشافعي مجددا ألنه:

 وكييان اإلمييام أحمييد.3))يعلم النيياس السيينة، وينفي عن النييبي صييلى اهلل عليييه وسييلم الكييذب(( 
وقتذاك في أجواء تخيم عليها فتنة المعتزلة، مترافقيية مييع ظهييور فييرق متعييددة متييأثرة بالثقافيية

الفارسيةي المحلية.
وقد بدا هذا التفسير بشكل واضح في القرن الثالث الهجري، فقد نقل ابن حجر العسقالني
عن الحاكم قوله: )) سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول غير مييرة: سييمعت شيييخا من

م،1999،يي 6عبد الرحمن الحاج، مفهوم التجديد في الفكر اإلسالمي، مجلة التجديييد، ماليزييا، عييدد  3
.1ص 

هي(، توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، تحقيق: عبد اهلل858 انظر: ابن حجر العسقالني )ت  1
، نقال عن: عبييد الييرحمن الحيياج،48م، ص 1986القاضييي، بيييروت، دار الكتب العلمييية، الطبعيية األولى، 

.1المرجع السابق، ص 
. نقال عن: عبييد321، ص 11هي(، جييامع األصييول، تحقيييق األرنيياؤوط، ج 630-555 ابن األثير ) 2

.2 و 1الرحمن الحاج، المرجع السابق، ص 
، نقال عن: عبد الرحمن الحاج، المرجييع السييابق،48هي(، توالي التأسيس، ص 858 ابن حجر )ت  3

.2ص  
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أهل العلم يقول ألبي العبيياس بن سييريج البيياز: أبشيير أيهييا القاضييي فييإن اهلل مّن على المسييلمين
بعمر بن عبد العزيز على رأس المئة ، فأظهر كييل سيينة، وأمييات كييل بدعيية، ومّن اهلل على رأس
المئتين بالشافعي حتى أظهر السنة، وأخفى البدعة، ومّن اهلل على رأس المئيية الثالثمائيية بييك ((

 والظاهر أن كالم هذا الفقيه مبني على كالم اإلمام أحمد، الييذي اعتييبر الشييافعي مجييدد القييرن.1
الثاني، خصوصا وأنه قريب العهد به، والرتباطه بالعمييل بالسيينة في مقابييل محييو البدعيية، شيياع

هذا التفسير لدى المحدثين والمتكلمين بشكل أقل ، وما يزال قائما إلى اليوم. 
 - التجديد هو االجتهاد المذهبي:3

االجتهيياد هنييا ليس هييو االجتهيياد المفتييوح أو المطلييق حسييب تعبييير األصييوليين، بييل هييو
االجتهاد الفقهي الجييزئي المييذهبي، حيث صييار يأخييذ معيينى تجديييد الييدين، تجديييد المييذهب، بعييد
اسييتفحال حركيية الصييراع المييذهبي في الفضيياء الييدينيي اإلسييالمي، ومن هنييا ادعى كييل أصييحاب
مذهب التجديد في إمامهم ومذهبهم. ومن هنا راح اإلمام السيوطي يعييدد المجييددين في قصيييدته
الشهيرة التي مطلعها: عالما يجدد دين الهدى ألنه مجتهد أسماء المجددين من المذهب الشافعي

2.
 – التجديد هو االجتهاد الحضاري المفتوح:4

أخذ مفهوم ومصطلح التجديييد مفهومييا جديييدا في مطلييع القييرن الخييامس عشيير الهجييري
الواحييد والعشييرين الميالدي مفهومييا ومسييارا جديييدا والسيييما بعييد كييثرة اإلشييكاالت، وتييوالي
التراكمات والمشيياكل، ومحاوليية إيجيياد اإلجابييات المقنعيية حييول شييكل النظييام والدوليية الناجحيية،
وحول مفاهيم كثيرة كالمواطنة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان والحريات العاميية والمعييامالت
المالية، ونحوها.. وهنا انييبرى المفكييرون اإلسييالميون للتوسييع في إيجيياد اإلجابييات المقنعيية من
داخل المنظومة ومن خارجها، ولييذا اتسييم مصييطلح التجديييد اآلن بالبعييد النهضييوي والحضيياري

المطلق.
وقييد أفييرزت لنييا هييذه القييراءة التاريخيييةي لتطييور مصييطلح التجديييد فهمييا لمعنيياه المرتبييط
بظروف ومعطيات عصره، وتشعبت القراءات حييول مفهييوم رأس المئيية، فمنهم من عييدها رأس

المئة، ومنهم من عدها قريبا منها بقليل، ومنهم من عدها أثناءها.
تطور مصطلح التجديد في العصر الحديث:

يخلط البعض بين مفهوم التجديد اإلسالمي الذي ظهر في منتصييف السييتينيات من القييرن
التاسع عشيير، وبين مفهييوم التجديييد الييذي كييان شييعارا للعلمييانيين الحييداثيين الييذين ظهييروا في
عشرينيات القرن الماضي، فقد ظهيير مجموعيية من األدبيياء في مصيير ودعييوا إلى تغييريب العقييل

م، وأطلقت على نفسها شعار -التجديد والمجددين-1919المصري، وتبني العلمانية عقب ثورة 
وكان من هؤالء قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وسعد زغلول وطه حسين، وقد بييدأ هييذا االتجيياه
بالدعوة إلى االحتفاظ بالعقيدة اإلسالميةي فقط، وأخذ ما دونها من الغرب المتقدم، ولكنه سييرعان

ما تنتهى إلى القطيعة مع الدين كله.
ويمكننا القول بأن اإلصالحية اإلسالمية التي تمثل مدرسة محمييد عبييدة ريادتهييا قييد دعت
للتجديد الديني،ي حيث يلخصها الشيخ محمد عبدة بقولييه: ))تحرييير العقييل من قيييد التقليييد، وفهم

، نقال عن: عبد الرحمن الحاج، المرجييع السييابق،48هي(، توالي التأسيس، ص 858 ابن حجر )ت  1
.2ص  

م، ج1972هييي(، دار المعرفيية، بيييروت، 1031-952 انظر: فيض القدير، عبد الرؤوف المنيياوي ) 2
، بتصرف.2. نقال عن: عبد الرحمن الحاج، المرجع السابق، ص  282، ص 2
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الدين على طريقة سلف هذه األمة قبل ظهور الخالف، والرجوع في كسييب معارفييه إلى ينابيعهييا
األولى، واعتباره ضمن مييوازين العقييل البشييري الييتي وضييعها اهلل لييترد من شييططه، وتقلييل من
خطئه وخبطه، لتتم كلمة اهلل في حفظ نظام العييالم اإلنسيياني((. وصييار شييعار التجديييد شييعار كييل
المفكرين في بدايات القرن العشرين، دون التأصيل الشرعي له كما هو عند مدرسة المنييار، إلى
أن أصبح يجد سنده في الحييديث النبييوي الشييريف، فانتقييل الفكيير اإلسييالمي من تييداول مصييطلح

اإلصالح إلى مصطلح التجديد.
وكان أول مقال يظهر تحت عنوان التجديد للشيييخ أمين الخييولي األسييتاذ في كلييية اآلداب

، تحت عنييوان )التجديييد في الييدين(.13م في مجلة الرسالة عدد 1933في جامعة القاهرة سنة 
ثم كتب من بعده أبو األعلى المودودي باللغة األردية كتابه الشهير )موجز تجديد الدين وإحيائه(ي

م.1948سنة 
وحتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين كان مصييطلح التجديييد مييا يييزال هامشيييا،

ومصطلح اإلصالح هو الممثل الحقيقي للخطاب اإلسالمي المتحدي لألزمة المعاصرة.
ثم يأتي كتاب األستاذ الدكتور عبد المتعييال الصييعيدي )المجييددون في اإلسييالم من القييرن

م، وكييان قييد أصييدر قبلييه كتيياب )تيياريخ اإلصييالح في1955األول إلى القرن الرابع عشر( عييام 
األزهيير( ولم يسييتعملي فيييه مصييطلح التجديييد، بييل مصييطلح اإلصييالح. ويييأتي مصييطلح التجديييد
اإلسالمي ليرث مصطلح مدرسة المنار اإلصالح. الذي هييو جييواب على أسييئلة النهضيية وتحييدي

.1الغرب والتخلف
التجديد اصطالحا:

 وبعد هذه اللمحة التاريخية عن نشأة وتطور مصطلح التجديد في الفكر اإلسييالمي ننتقييل
إلى تعريفييه من الناحييية االصييطالحية. فبقولييه تعييالى: )اليييوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم

(، يكون قد أراد وضع البشييرية وإلى األبييد موضييع3نعمتي ورضيتي لكم اإلسالم دينا( )المائدة: 
، يكون المولى تبارك وتعييالى2النضج العقلي، وبقوله عليه الصالة والسالم: )ال نبيي من بعدي( 

قد ختم إنزال الشرائع إلى البشرية.ي تلك الشرائع التي كانت تنزلي إلصالح حال البشر، المختوميية
بشريعة اإلسالم التامة والكاملة، تاركا اإلنسان يواجه الحياة بشريعته اإلسالمية الغراء، وفاتحييا

الباب أمامه ليجتهد في تطوير وتحسين شؤون حياته بالتجديد واالجتهاد. فما التجديد إذن؟
عّرف المفكر اإلسالمي األستاذ الدكتور محمد عمارة التجديد بقوله: ))إزالة ما طرأ  على
األصول والكليات والقسمات األساسية،ي مما يتعارض مع روحها ومقاصدها، األمر الييذي يكشييف
عن نقاء هذه األصول، ويعيدها بالعقالنيةي واالجتهاد، كي تفعل فعلها في مستحدثات األمور، وما

 ثم يعقب على تعريفييه قييائال: )).. ففيييه عييودة لحقيقيية الييذات،.3جد ويستجد في واقع الحييياة(( 
واستلهام لعوامل الثبات وقسماته، مع إضافات جديدة تعالج الجديد، في إطار األصول والثوابت،
بحيث يتم للحضييارة ذلييك االتسيياق الييذي يجعييل حاضييرها االمتييداد المتطييور للقسييمات األصييلية

.4والثوابت الجوهرية في بنائها القديم(( 

، بتصرف.5 و 4 انظر: عبد الرحمن الحاج، المرجع السابق، ص   1
، ص1. ومسييلم، ج 3، ص 6 حديث ).. ولكن ال نبي بعدي( رواه علي وأبو هريييرة، البخيياري، ج  2

44.
م(، اإلمييام محمييد عبييدة مجييدد اإلسييالم،2019-حي 1931هي 1440- حي 1350 محمييد عمييارة  3

.11م، ص 1981المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 
.11 محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  4
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وقد عّرف الشيخ أبو األعلى المودودي التجديد بقولييه: ))التجديييد في حقيقتييه هييو تنقيييةي
اإلسييالم من كييل جييزء من أجييزاء الجاهلييية، ثم العمييل على إحيائييه خالصييا محضييا على قييدر

.1اإلمكان(( 
فالتجديييد إذن هييو عملييية منهجيييةي وعلميييةي دقيقيية األبعيياد، يضييطلع بهييا المتخصصييون
اإلسييالميون في مرحلييتي التغيييير والبنيياء، يتنيياولون فيهييا واقييع المنظوميية اإلسييالمية النظييري
والعملي، المقدس والتراثي،ي بالتحليل والدرس والبحث والتقييم والتقييويم ، وذلييك بهييدف تمجيييد

وتقديس المقدس، وتجلية ما طرأ عليه من الرواسب المختلفة ، وتقديم الطروحات الخلودية.ي
وبتتبعي التعاريف السابقة نتبيني أن عملييية التجديييد ذات أبعيياد معرفييية وفكريييةي ومنهجيييةي
معقدة ومتشابكة،ي مؤصلة بضوابط وأسس، يضطلع بها الدارسون المتخصصون اإلسالميون في
مرحلتي التغيير والبناء، لدرإ  وإبعاد الرواسب والشوائب على المقدس، وتجلية التراث، وحسن

فهمه وعرضه مجددا.
وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين مفيياهيم )التطييور( و )التغيييير( و )التجييدد (،
فكل هذه المفاهيم تقتضيييي عييدم االرتبيياط باألصييول وبالماضييي، وإذا وجييد، فال توجييد &ضييوابط
تحييدده وتضييبطه، مييع أي قييديم أو أي أصييل، فتبقى الجييذور غييير واضييحة القسييمات واألبعيياد
واألهداف، وبالتالي تتضبب صورة الحاضر والمستقبل،ي فال يعلم على أي نحييو يكييون االسييتمرار

 على العكس من مفهوم )التجديد(، الييذي يعييني االتصييال الوثيييق مييع الماضييي، فيقييال.2والتقدم 
مثال: جّدد الوضوء، بمعنى أعاده كما هو، فهو لم يجري عليه تغييرا غير إعادته بنفس معالمه،
ويقال: جّدد اإليمان الوارد في الحديث النبييوي الشييريف، قولييه عليييه الصييالة والسييالم: )جييددوا

.3إيمانكم بقول ال إله إاّل اهلل( 
فالتجديد حسييب تصييورنا المتواضييع، هييو: عملييية اسييتدعاء واعييية ومقصييودة -من قبييل
النخب الدينيييةي والفكريييةي القمينيية والمتميييزة- للنص المقييدس )كتيياب، سيينة(، )تييراث وتييراكم(
لمواجهيية حيييرة وإكراهييات واستشييكاالت وقضييايا الييراهن المتنوعيية على الصييعيدين المحلي
والعييالمي الفييردي والجمعي الييروحي والمييادي اآلني والمسييتقبلي..،ي لتجيياوز تمييادي وتطيياول
الطروحات المادية والوضعية والعلمانية واإللحادييية والوثنييية المتعييثرة والمتألهيية على السيياحة

العالمية بغير وجه حق.  
تعريف المجدد:

عّرف الشيخ أبو األعلى المودودي المجدد بقولييه: )).. إن المجييدد ال يكييون نبيييا، مييا في
ذلك شك، ولكنه يكون في طبعه ومزاجه أقرب إلى مزاج النبييوة. ومن الخصييائص الييتي البييد أن
يتصف بها المجدد هي: الييذهن الصييافي، والبصيير النفيياذ، والفكيير المسييتقيم بال عييوج، والقييدرة
النادرة على تبيين سبيل القصد بين اإلفييراط والتفريييط، ومراعيياة االعتييدال بينهمييا.ي والقييوة على
التفكييير المجييرد من تييأثير األوضيياع الراهنيية والعصييبات القديميية الراسييخة على طييول القييرون،
والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان المنحرف، واألهلية الموهوبيية للقيييادة والزعاميية،
والكفاءة الفذة لالجتهاد وألعمال البناء واإلنشاء، ثم كونه مسييلما حقييا في وجهيية نظييره وفهمييه

.52 أبو األعلى المودودي، تجديد الدين وإحيائه، دار الشهاب، باتنة، دون طبعة وتاريخ، ص  1
م(، اإلمييام محمييد عبييدة مجييدد2019- حي 1931هي 1440-حي 1350 انظيير: محمييد عمييارة ) 2

.      51. وأبو األعلى المودودي، تجديد وإحيائه، ص 10اإلسالم، ص 
 حديث )جددوا إيمانكم بال إله إاّل اهلل( رواه عبد اهلل بن عمرو بن العيياص وأخرجييه الطييبراني، وأبييو 3

هريرة وأخرجه أحمد والنسائي والطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد حديث حسن ورجال كله ثقات.
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وشعوره، يميز بين الجاهلية واإلسالم حتى في جزئيات األمور ، ويبين الحق ويفصله عن ركييام
.1المعضالت التي أتت عليها القرون..(( 

فالمجدد –حسب رؤيتنا المتواضعة- هو: العالم والمفكر المجتهد المؤهل فطريييا وروحيييا
وعقليا وسلوكيا وإنجازيا لفهم وفقييه وقييراءة وتحليييل األطيير المرجعييية المقدسيية، ورصييد وفهم
ونقد وتقييم وتقويم الموروث الفكري والفقهي المييتراكم حييول المقييدس، وللتعامييل مييع مكونييات
الواقييع: اإلنسييان، الطبيعيية، النظييام، الحييياة، الكييون. والقييادر على تقييديم الطروحييات والييرؤى
والتصييورات النظرييية والعملييية، الييتي تضييمن لهييذا الييدين وألتباعييه االسييتمراريةي والشييهود

الحضاري. 
فالمجدد إنسان كفيء فطريا وروحيا ونفسيا وعقليييا وفكريييا ومنهجيييا وسييلوكيا وتربويييا

وأخالقيا، وقادر على تغيير الواقع وإصالحه، وليس النظر فيه فقط.  
وظيفة المجدد:

حدد الشيخ أبو األعلى المودودي وظيفة المجدد في المهام التالية:
 - تشخيص أمراض البيئة والواقع الذي يعيش فيييه تشخيصييا صييحيحا وحقيقيييا، والفصييل بين1

مقومات الجاهلية واإلسالم في الواقع المشخص.
 - تحديد وتوضيحي موقف اإلسالم من الواقع بكل مشموالتهي اإلسالمية والجاهلية.ي2
 - السعي إلصالح الفساد المنتشيير في الواقييع فكريييا وعمليييا، وذلييك بإحييداث االنقالب الفكييري3

والتصوريي ، والعملي في الواقع بكل مشموالته.ي
 - تقديم الطروحات والرؤى والتصورات واإلجابات والحلول لمشاكل الجميياهير المسييلمة الييتي4

تستعصي عليها، وتشكل لها عائقا كبيرا في سبيل استمرارها كأمة مسلمة في الحياة.
 - مقاوميية كييل أشييكال التحييدي السياسييي واالجتميياعي وغيرهييا، الييتي تقييف عائقييا في وجييه5

اإلسالم.
 - السعي إلى إحياء النظام اإلسالمي فكرا وتصورا وشعورا وسلوكا وواقعا معيشييا في الحييياة6
2.

وقييد حييدد الشيييخ محمييد الغييزالي وظيفيية المجييدد من خالل توضيييحهي للتجديييد المنشييود
إسالميا، وهو األمر الضروري لحياة اإلسالم والدعوة اإلسالمية، حيث يقدس المقدس، ويحييترم
التراث، ويحسن فهمه فهما سليما وحقيقيا وواقعيا بربطه بظروفييه ومالبسيياتهي التاريخييية، وفهم
تطبيقاته العملييية أيضييا وفييق حقائقهييا، وحس عرضييه على النيياس ، كمييا كييان يعرضييه صيياحب

الحنيفية السمحة.
ووظيفة المجييدد تتحييدد في رأيييه من خالل قييدرة المجييدد على غربليية الزيييادات الجاهلييية
الطارئة والدخيليية عليييه، من فهومييات ضيينينةي وعليليية وقاصييرة ومغرضيية..ي تييراكمت عليييه من
عصور الجمود والتخلف. هذا التجديد الصحيح الذي ينقل الناس من مظلة الجاهليييات إلى مظليية
اإلسالم واإليمان والطاعة لربهم ، التجديد الذي يحي فيهم الطاعيية لييربهم، واتبيياع سيينة نييبيهم،

.3ويبعدهم عن أهواء الجاهلية العمياء 

.      53 و 52 أبو األعلى المودودي، تجديد وإحيائه، ص  1
.57 .. 54م(، تجديد وإحيائه، ص 1979 أبو األعلى المودودي )ت  2
..يي 185 محمد الغزالي، كيف نفهم اإلسييالم، دار الكتب، الجزائيير، دون طبعيية وتيياريخ، ص  3  193،

بتصرف.
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فوظيفيية المجييدد حسييب رأيييه وظيفيية إحيائييية، تنموييية ، تكوينييية،ي نهضييوية،ي للمقييدس
وللتراثي وللفرد ولألمة وللحياة. 

التجديد والمجددون:
لعبت -ولألسييف الشييديد- الصييراعات المذهبييية اإلسييالميةي دورهييا السييلبي في الخالفييات
الفروعييية الجزئيييةي والفرقييية األصييولية الكلييية، في تمزيييقي العييالم اإلسييالمي، وتصييديعي الصييف
اإلسييالمي، بين سيينة وشيييعة وخييوارج، وصييراع بين السيينة والمعتزليية، وصييراع بين المييذاهب
وغالة الحنابلة، األمر الذي جعلها تقع فريسة سهلة في يييد القييوى الغازييية الصييليبيةي والمغولييية

والتترية واليهودية وغيرها..
وانتقلت هذه المذهبية المقيتيية لتصيينفي المجييددين، فييذهب الحنابليية إلى تصيينيف مجييددي

هييي( وتالمذتييه وأبنيياؤه والسيييما صييالح246-164العصر منهم، فعييدوا اإلمييام أحمييد بن حنبييل )
هييي( مجييدد القييرن الرابييع،526-451وعبد اهلل مجددي القرن الثاني والثالث، وأبو يعلى الفييرا )

هييي(728-661هييي( مجييدد القييرن الخييامس، وابن تيمييية )597-511وأبو الفرج بن الجييوزي )
هييي( مجييددا751-691هييي( وابن القيم )795-736مجدد القرن السييادس، وابن رجب الحنبلي )
هييي( مجييدد القييرن الثييامن،.. ومحمييد بن عبييد858القييرن السييابع، وابن حجيير العسييقالني ) ت 

هي( مجييدد القييرن الثيياني عشيير..ي وذهب غيييرهم من أصييحاب المييذاهب1205-1115الوهاب ) 
األخرى كالخوارج اإلباضية والشيعة الزيدية نفس مذهبهم. 

فيما ذهب الشافعية إلى تصنيف المجددين في اإلسييالم حسييب مييذهبهم، فعييدوا المجييددين
من األشاعرة، كالتالي:

هي( على رأس المائة األولى.101-62 - عمر بن عبد العزيز )1
هي( على رأس المائة الثانية.204-150 - اإلمام محمد بن إدريس الشافعي )2
هي( على رأس المائة الثالثة.306- 249 - أحمد بن عمر بن سريجي الباز األشهب ) 3
هي( على رأس المائة الرابعة.403-338 - القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني )4
هي( على رأس المائة الخامسة.ي505-450 - اإلمام أبو حامد الغزالي )5
هي( على رأس المائة السادسة.606-543 - اإلمام أبو عبد اهلل محمد الفخر الرازي )6
هي( على رأس المائة السابعة.702-625 - محمد بن علي بن دقيق العيد )7
هي( على رأس المائة الثامنة.ي805-724 - عمر بن رسالن السراج البلقيني )8
هي( على رأس المائة التاسعة.926-826 - شيخ اإلسالم زكريا األنصاري )9

.1هي( على رأس المائة العاشرة 1004-919- شمس الدين الرملي )10
دورة التجديد:

مرت عملية ترقية الفكر البشري، والرقي بالمجتمع اإلنساني، بمراحل ثالثة هي:
 - مرحليية الطفوليية البشييرية،ي وكييان المجييددون فيهييا هم األنبييياء والمرسييلون عليهم الصييالة1

والسالم.
 - مرحلة النضج البشري، المجدد فيها هو رسول اإلسالم محمد صلى اهلل عليه وسلم.2
 - مرحلة الرشد البشري، المجددون فيها هم الصحابة والتييابعون وتييابعوهم فالعلميياء فاألمثييل3
2 .

م(، القييول السييديد في االجتهيياد والتقليييد، طبعيية1873-1801 انظيير: رفاعيية رافييع الطهطيياوي ) 1
هي.1287القاهرة، 
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وخالصيية القييول في التجديييد أنييه عملييية ضييرورية، وحاجيية حضييارية الزميية السييتمرار
وتطور األمة اإلسالمية.ي 

خاتمة:
وبعد، فييإن التجديييد ال يعييني االنسييالخ والمسييخ والتشييويه للمقييدس وللييتراثي، وال يعييني
التجديد التنكر للقديم الجميل، وال يعني التجديد الثييورة على إرث النبييوات والصييحابة والتييابعين،
إنه ال يعني هذا وال ذاك، بل يعني التمسك الصييحيح والسييليم بالمقييدس والييتراثي، والعيش بهمييا
وفييق مسييتجدات الحييياة والخلودييية، بعين تبصيير، وتتأمييل الماضييي، وترمييق الحاضيير، وترنييوا

المستقبلي السعيد.

وهييذه سيييرتي الذاتييية العلمييية المختصييرة جييدا،  ليعلم الطالب أن سييبيل العلم الشييرعي
طريق شائك وطويييل ويحتيياج إلى طييول سييماع وإصييغاء وادخييار وصييبر وتحمييل وذل وتواضييع

ومزاحمة وجلوس إلى ركاب العلماء..

لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي
Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr.

هـ ..1442هـ - 1377م / 2021م- 1957
d.aisawi.ahmed@gmail.com

00213667324013

أوال – التخصص العلمي العام: 
أصــول الــدين - والــدقيق: الــدعوة واإلعالم وقضــايا الفكــر والتــاريخ اإلســالمي. ابتــدائي

ــانوي بمــدارس دمشــق بســورية ســنوات  ــدائي1975-1969وإعــدادي وث م، شــهاد التعليم االبت
م ثانويــة مالــك بن1977م، وبكالورية آداب سنة 1974م وشهادة التعليم المتوسط األهلية 1971

م1989م جامعــة عنابــة. شــهادة الدراســات العليــا 1984نبي تبسةـ،  ليسانس آداب ولغة عربيــة 
الدعوة وأصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينةـ،  ماجســتير في الــدعوة

م جامعة األمير عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية، دكتــوراة دولــة في أصــول الــدين:1993واإلعالم 
م كلية أصول الدين جامعة الجزائر.2002الدعوة والفكر اإلسالمي 

-1970ثانيــا – المســار التكويــنـي والمعــرفي والعلمي المرحلــة االبتدائيـــة واإلعداديــة والثانويــة 
م دمشق: 1975

م(، تجديييد الفكيير اإلسييالمي، دار الهداييية، قسيينطينة، الطبعيية2016-1932 انظر: حسيين الييترابي ) 2
.35األولى، دون تاريخ، ص 
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م( أخــذنا على يديــه1978-1908 – الشيخ العالمة )حسن مــرزوق حبنكــة الميــداني الدمشــقي 1
كتـاب )العقيــدة اإلســالمية وأسســها( في جـامع منجــك بالميــدان في حلقــة خاصــة للشــباب فقــط )

م(.1973-1975
م( كتاب )إحيــاء علــوم الــدين ألبي حامــد2013 – الشيخ العالمة )سعيد رمضان مال البوطي ت 2

م(.1975-1973الغزالي( في جامع السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة )
 – الشيخ العالمة )عبد الحميد ياسين( شيخ مقرئي الشام، كتاب )األذكار لإلمام النووي( بجامع3

-1972المنصوـر بحي المجتهد الذي نسكن فيه، الذي كــان خطيبــه الشــيخ )محمــد كــريم راجح( )
م(.1975

 – الشيخ العالمة )محمد أبو عادل شــميسـ( ابن الشــيخ العالمــة )رشــيد شــميس( كتــاب )شــرح4
م(.1975-1970رياض الصالحين لإلمام النووي( بجامع الحيواطية بحينا )

ــابي5  – الشيخ العالمة )ساريـة عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمة الشيخ )عبد الكريم الرفاعي( كت
)متن الغاية والتقريب للقــاض أبي الشــجاع الشــافعي( و )المقدمــة الحضــرمية لإلمــام الحضــرمي

م(.1975-1972الشافعي( في جامع زيد بن ثابت األنصاري وسط دمشق )
 – الشــيخ )محمــد درويش النقــاش( كتــاب )شــرح حاشــية ابن عابــدين رد المحتــار على الــدر6

م(.1975-1972المختار( بجامع الحيواطية بحينا )
 – الشــيخ )محمــد أبــو بكــر الــدرعاوي( كتــاب )متن األربعين نوويــة اإللمــام النــووي( بجــامع7

م(.1975-1972الحيواطية )
م( كتاب )الرقائق واألخالق والــذوق( بجــامع زيــد بن2015 – الشيخ العالمة )محمد عوض ت 8

.م(1975-1972)ثابت األنصاري 
ــا9  – الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجامعة دمشق والشيخ )محمد أبو اليسر عابدين( خطيب

م(.1975-1970)الجمعة بمسجدنا الحيواطية كتاب )الدعوة واإلرشاد والوعظ( 
.م(1975-1970)- الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( اللغة العربية 10
م( حفظ القرآن الكريم وتفسيره، والســيرة2020- حي 1955- الشيخ )وسام الجبان الدمشقي 11

.م(1975-1970)النبويـة والتاريخ اإلسالمي في جامع الحيواطية بحينا 
- االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط في جمعية بناء جــامع مقــام أهــل الكهــف بحي جبــل12

المهاجرين بأعالي دمشق أســبوعيا، وإيصــال تلــك التبرعــات لمقــر الجمعيــة عنــد الشــيخ )محمــد
.م(1975-1973)محفوظ( رفقة الشيخ )محمد وسام الجبان الدمشقيـ( 

م- ذو األصــول2020- حي 1955- الشيخ األديب الشاعر األســتاذ )زيــاد البصــري الجزائــري 13
ـــة ــالقرب من تلمســان( تدريســنا اللغــة العربي ــالغرب الجزائــري ب الجزائريــة من قريــة البصــرة ب

-1973)وقواعدها ونحوهــا  وبالغتهــا، وتحفيظنــا الشــعر واألمثــال في جــامع الحيواطيــة بحينــا 
.م(1975

- معلمو مدرسة التربيـة والتعليم الخاصــة بدمشــق بحي الســويقة بزقــاق األربعين طريــق بــاب14
الجابية، حيث مقبرة باب الصغير وقبور الصحابة والتابعين والعلماء وجــامع النقشــبندي، إْذ تبــدأ
الدراسة على الساعة الســابعة صــباحا في تفســير للقــرآن الكــريم على يــد الشــيخ العالمــة األديب
المترجم )محمد غالب رجب الميداني الدمشقي( أســتاذنا الــذي كــان يتقن أربــع لغــات وشــارك في
الحرب العالميــة األولى مترجمــا في الجيش الــتركي، وأســتاذنا للغــة العربيــة والتربيــة اإلســالمية
ــد رجب والخط )محمد سليم القمحة الميداني الدمشقي( الشديد والقاسي جدا، واألستاذ )محمد ولي
الميداني الدمشقي( مدير المدرسة ومدرسنا القاسي والشديد في مادة التاريخ والجغرافيا والعلــوم
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الطبيعيــةـ، والــتي تبــدأ الدراســة فيهــا من الســاعة الســابعة صــباحا وتنتهـي على الســاعة الرابعــة
م.1971-1970مساًء. سنوات 

- الشيخان بهجت البيطار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة األصغر محمد الخضر حسين15
ــد التونسـي شيخ األزهر خطيبا الجمعة في جامع باب المصلى الكبير الذي صلى فيه سيدنا عمر بع

م(.  1975-1970فتح دمشق سنوات )
- مشايخ مدينـة تبسة بالشرق الجزائــري من خــريجي جامعــة الزيتونــة ومن تالميــذ الشــيخين16

عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي ومدرسي جمعية العلماء المســلمين الجزائــريين: )الشــيخ
العيد مطروح، الشيخ عيسى سلطاني، الشيخ محمد الشبوكي، الشــيخ إبــراهيم مزهــودي، الشــيخ
علية بلقاسم، الشيخ محمد سالمة، الشــيخ ســعدي األزهــر، الشــيخ رجــال الســعيد، الشــيخ األمين
خالدي صديق مالك بن نبي، الشيخ محمود أرسالن، الشيخ حسين خليف، الشيخ لحــبيب فــارس(

م(.1975-1981)
ثالثا- المسار التكوينـي والمعرفي والعلمي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا:
م1982-1977ثم دعمتها تجربــة أخــرى هي تجربــة الدراســات الجامعيــة الصــفية األولى 

ــة األمــير بجامعة عنابة، ثم تجربـة أعرق وأعمق وأكبر وأنضج في مرحلة الدراسات العليا بجامع
ــالمية بقســنطينـة ســنوات ) ــوم اإلس ــادر للعل ــد الق ــيوخ1991-1987عب ــة من الش ــد ثل م( على ي

واألساتذة الدعاة والباحثين، يتقدمهم الشيخ العالمة الداعية المصلح فارس الدعوة اإلسالمية في
ــزالي ت  ــد الغـ ــرين )محمـ ــرن العشـ ـــف1996هـ 1416القـ ــير )يوسـ ــة الكبـ ــيخ العالمـ م(، والشـ

القرضاوي(، وهم على التوالي:  
- الشـيخ محمد الغزالي، اإلعجاز والتفسير والدعوة.1
- يوسف القرضاوي، الفقه والدعوة. 2
- أبو المعاطي حجازي المصري، الفقه والمعامالت.3
- عبد الحليم السيد المصري، الفقه والمعامالت المالية.4
- حسن هيتو السوري، األصول والرقائق.  5
- عبد المجيد النجار التونسي، العقيدة والتوحيد.6
- محمد التومي التونسيـ، علم االجتماع اإلسالمي.7
 - علي قريشـي العراقي، اإلعالم واالتصال وعلوم التربية. )مشرفي األول في الماجستيرـ(8
- عبد الخالق بكر المصري، مقارنة األديان واللغة العبريةـ.9

- محمد الهواري المصري، األديان القديمة واليهودية والمسيحية.10
- محمد سليمان آتش التركي، التفسير وحلقة البحث العلمي.11
- محمد رضوان المصري، النحو والصرف.12
- أحمد فؤاد العقلـي المصري، العقيدة وعلم الكالم.13
- أبو القاسم الغالي التونسي، فرق إسالميةـ، وفرق ضالة.  14
- عمار طالبي الجزائري، حركات النهضة وحاضر العالم اإلسالمي. 15
- محمد الخاروف الفلسطيني األردني، السيرة النبويـة ومصادرها.16
- غازي عناية الفلسطينـي األردني، المنهجية.17
- عبــد الــرحمن عمــر المــاحي التشــادي، التــاريخ والحضــارة اإلســالمية. )مشــرفي األول في18

الدكتوراة(
- أحمد شلبي المصري، التاريخ. 19
- عزي عبد الرحمن الجزائري، اإلعالم واالتصال. )مشرفـي في الماجستير(20

166



- صبحي التميمي العراقي، اللغة العربية.  21
- أنس طبارة اللبناني، التفسير ومدارسه ومناهجه.22

- سامي الكناني العراقي، اللغة العربية.23 
- فخري أبو صفية الفلسطيني األردني، الفقه والمقاصد. 24
- يوسف حسين الجزائري، فلسفة الحضارة وفكر مالك بن نبي.25
- حمزة عبد اهلل المليباري، علم مصطلح الحديث.26
، المقاصد. )مشرفي في الدكتوراة(إسماعيل يحي رضوان العداربه الفلسطيني األردني- 27
- بشير بوجنانـة الجزائري، المناهج وتقنيات البحث. )مشرفي األول في الماجستيرـ(28
- الطيب برغوث الجزائري، فقه الدعوة.29
- حسيب حسب اهلل السامرائي العراقي، التفسير ومناهجه ورجاله وعلوم القرآن.30
- حسن رمضان فحلة السوري، الفقه والمقاصد وتاريخ الحركات اإلسالمية.31

رابعا- األساتذة الزائرون والمقيمون بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةـ: 
عبد السالم الهراس المغربي، محمد صادق حسن الســوداني، محمــد الدســوقي المصــري،
عامر الزيباري العراقي، عبــد المجيــد النجــار التونســي، محمــد الطــاهر الجــوابي التونســي، جــبر
الفضيالت الفلسطيني األردني، محمــد السويســـي التونســي، جمــال الــدين عطيــة المصــري، محي
الدين عطية المصري، طــه جــابر فيــاض العلــواني العــراقي، عبــد الحليم عــويس المصــري، عبــد
الفتاح أبو غدة السوري، محمد كمال الدين إمام المصري، عبــد العزيــز نبــوي يوســف المصــري،
ــزوق أحمد بسام ساعي السوري، مصطفى جعفر المصري، عمر عبيد حسنة السوري، حمدي زق
المصري، كامل الشيبـي العراقي، محمد أركون الجزائــري، مهــدي شــمس الــدين اللبنــاني، محمــد
ــان ــو ري ــد علي أب ــراني، محم ــراقي اإلي ــخيري الع ــد علي التس ــاني، محم ــل اهلل اللبن حســين فض
المصري، محمد عبد الهادي أبو ريدة الفلسطينيـ، محمد فاضل الجمــالي العــراقي، التهــامي نقــرة
التونسيـ، جمعــة شــيخاني التونســي، محمــد علي الصــابوني، المرحــوم نســيب نشــاوي الســوري

م.. 1984مشرفي في بحث الليسانس سنة 
خامسا- الجزائريون الزائرون والمقيمون: 

محمد مصايف، أبو العيد دودو، زهير إحدادن، الهاشمي التيجــاني، أبــو القاســم ســعد اهلل،
عبد الرزاق قسوم، أحمــد حمــاني، يحي بــوعزيزـ، محمــد الصــالح فركــوس، موســى لقبــال، حمــو
فخار، عدون شريفي، أبو عمران الشيخ، مــراد زعيمي، أحمــد شــرفي الرفــاعي، عباســي مــدني،

حسن كاتب، مغلي محمد بشيرـ، عمار طسطاس، رابح بلعيد، أحمد بن محمد، علي بن محمد..
سادسا- المسار التعليمي: 

ــدار المعلمين وبمركــز التكــوين اإلداري ســنوات 1 ــانوي وب ــالتعليم الث م1992-1982 - أســتاذ ب
بمدينـة تبسة.

م. 1993-1992 - أستاذ بجامعة األميـر عبد القادر للعلوم اإلسالميـة بقسنطينـة 2
م..2021-1994 - أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم اإلسالميـة جامعة باتنة  3

سابعا– اإلنتاج العلمي والمؤلفات: 
هـ1420، جمــادى األولى 71 – اإلعالن من منظــور إســالمي كتــاب سلســة األمــة، قطــر، رقم 1

.(187- ص 12x  18م ( 2000
.(47- ص 12x  18م ( 2003 –العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر، 2
x 24م ( 2005 – مدينة تبسـة وأعالمهــا طبعــة دار البالغ دمشــق والجزائــر األولى والثانيــة، 3

.. (410- ص x  18 24م ( 2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ، (211- ص 18
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ــر 4 م (2005 – الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، قط
24 x  18 ص(50، منها مخصص لي 730- ص  .
- صx  18 24م ( 2006 – منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، الجزائر 5

502).
12xم ( 2008 – شــاعر الثــورة الجزائريــة الثــائر، طبعــة دار الهــدى، عين مليلــة، الجزائــر، 6

.(128- ص 18
.(209- ص x  18 24م ( 2012 – منهج الدعوة عند األنبياء، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 7
–1م )ج 2012 – دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب الحــديث، القــاهرة، 8  

24x 18 ج (510- ص( ،24 – 2 x  18 214- ص).
.(710- ص x  18 24م، ( 2012– أعالم اإلصالح اإلسالمي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 9

-x  18 24 ـ– 2، )ج (390- ص x  18 24 ـ– 1م )ج 2013وطبعة الجزائر عن دار البالغ، 
.(220ص 

.(510- ص x  18 24م ( 2012 – تيارات فكرية معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 10 
.(216- ص x  18 24م ( 2012 – منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة 11
- صx  18 24ـ- 1م ( ج2013- آثار الشيخ العربي التبسي طبعة الجزائر عن دار البالغ، 12

.(300- ص x  18 24 2ج .  ( (410
م2014، الكويت، 77- التغيير بالقراءة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، سلسلة روافد، رقم 13
 )12 x  18 160- ص) .

-x  18 24م ( 2014- مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتــاب الحـديث،  القـاهرة، 14
.(273ص 
- صx  18 24م ( 2015- مدخل إلى تاريـخ الجزائر الحديث، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 15

150) .
ــاعي،16  ــاب جم ــاهرة، كت ــديث، الق ــاب الح ــالميةـ، دار الكت ــوم اإلس ــة البحث في العل – منهجي

. ص(102، منها مخصص لي 559- ص x  18 24م ( 2016
ــاهرة، 17 ــاب الحــديث، الق ــدعوة، دار الكت ــاهج ال - صx  18 24م ( 2015 – مــدخل إلى من

234)..
x 24م ( 2016- مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين دار نور ألمانيا 18
..(140- ص 18
.(251- ص x  18 24م ( 2016- الدافعية للقراءة، دار نور، برلين ألمانيا، 19
- صx  18 24م ( 2016- مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 20

251).
م (2016- الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيات العولمية، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 21
24 x  18 256- ص).
ـــة المعاصــرة، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة،22 - اإلعالم الجديــد وتــداعيات الموجــة اإللكتروني

.(251- ص x  18 24م ( 2017
.(205- ص x  18 24م ( 2017- الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 23
هـ1439- مــدخل إلى منــاهج البحث الــدعوي، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، الطبعــة األولى24

.(325- ص x  18 24م( 2018
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هـ1439- حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقه الواقع، سلســلة كتــاب األمــة بقطــر جمــادى األولى 25
.(208- ص x  18 24، ( 180م، رقم 2018فبراير 

ـــة واإلصــالحية الحديثــة والمعاصــرة في العــالم اإلســالمي، بــدار الكتــاب26 - الحركــات التجديدي
.(608- ص x  18 24هـ ( 1440م 2019الحديث بالقاهرة سنة 

x 24م ( 2019هـ 1441- مدخل إلى فقه منــاهج الــدعوة اإلســالمية، دار الفجــر، قســنطينة، 27
. (174- ص 18
ــاهرة،28 ــاب الحــديث، الق - المــدخل الوجــيز إلى الفكــر اإلســالمي الحــديث والمعاصــر، دار الكت

..(290- ص x  18 24م ( 2019هـ 1441
- المدرسة التقليديـة السلفية الالمذهبيــةـ، دار ســامي للطباعــة والنشــر، وادي ســوف، الطبعــة29

.  (100- ص x  18 24م ( 2020هـ 1441األولى، 
- رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العالم اإلسالمي.30
- مجتمع األقليات غير المسلمة في العالم العربي، مرسل للنشر في سلسلة األمة بقطر.31
- المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد للطبع.32
- المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائريةـ، معد للطبع.33
، معد للطبع.2019- مذكرات السجين رقم 34
- دموع باكيات على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع.35
- مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرســائل والبحــوث العلميــة، معــد للطبــع ومرســل لــدار نيــل36

وفرات بلبنان.
- من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع.37
- معهــد عبــد الحميــد بن بــاديس بقســنطينة تحت إدارة الشــيخ العــربي التبســي. مخطــوط معــد38

للطبع.
- الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصورـه جريدة البصائر وكتابها. مخطوط معد للطبع.39
- األمثال الشعبية الجزائريـــة دراســة سوســيوثقافية مقارنــة بأمثــال بالد الشــام. مخطــوط معــد40

للطبع.
 أجزاء.4- شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. مخطوط معد للطبع 41
 أجزاء.5- معجم تراجم وسير أعالم األوراس. مخطوط معد للطبع 42
- مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربة. مخطوط معد للطبع.43
- مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للطبع.44
- المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع. 45
- النظام الجزائري وحصاد السنين العجاف، مرسل للطبع بدار نيل وفرات بلبنان.46

ثامنا – الكتب اإللكترونية:
 – المدخل الوجيز إلى علم وفن الخطابة والحوار.1
 – المدخل إلى فقه األقليات.2
 – أعالم الدعوة اإلسالميـة في الجزائر.3
 – المدخل الوجيز إلى منهجية البحث وكتابة البحوث العلمية.4
 – مدخل إلى فقه مناهج الدعوة اإلسالمية.5
 – المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي.6

تاسعا- االنتاج الفكري والثقافي:
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أكــثر من مائــة وســتين مقــال ودراســة وبحث في المجالت العربيـــة والوطنيـــة التاليــة:
]األحمدية، آفاق الثقافــة والــتراث، الــوعي اإلســالمي، البالغ، التقــوى، رابطــة العــالم اإلســالمي،
الفيصل، المنهاج، الحج، المجلة العربيةـ، العربي، المعيار، الهداية ، الخيريــة، العالميــة، الحــرس
الوطني، مجلة كلية الملك خالد، العاِلم، البشائر، المجتمع، الخفجي، منار اإلسالم، مجلة المســيرة
العربية، مجلــة إذاعــة القــرآن الكــريم، مجلــة كليــة الحضــارة، مجلــة جامعــة األمــير عبــد القــادر،
العصر، رسالة المسجد، األسمرية، مجلة جامعــة األغــواط، مجلــة الدراســات اإلعالميــة القيميــة،
مجلة جامعة مستغانم..[. والمقاالت في الصحف والمجالت الجزائرية أكــثر من ألــف مقــال وبحث

م.2021- 1986ودراسة منشورة بين سنوات 
عاشرا– الندوات والملتقيات: 

مائتي ملتقى وندوة ومــؤتمرا علميــا وفكريــا وثقافيــا وطنيــا ومغاربيــا ودوليــا. واإلشــراف
ـــة والمناقشات.. والتدريس الصفي والدراسات العليا.. وعضو محكم في منصــة المجالت الجزائري

الجامعية.   
حادي عشر – العضوية العلمية: 

م[2006رئيس وحــدتي بحث بجامعــة باتنـــة عن ]تجديــد الخطــاب الــديني في زمن العولمــة 
م[ و]المركــز الوطــني للبحث2008و]أثــر الخطــاب الــديني على الفــرد والمجتمــع الجزائــري 
م[ ] عضــوية مركــز الســراج1999والدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمــبر بــالجزائر 

م[ ] مقترـح لعضوية علماء فلسطين في الخارج[. ورئيس وحدة2018للدراسات واألبحاث بلندن 
ــراج2222-2019بحث حول ]معجم سير وتراجم وأعالم األوراس  م[، وعضو محكم في مجلة س

المحكمة بلندن، ومجلة الشهاب بوادي سوف بجامعة حمة األخضر، ومجلة اإلحياء بجامعة باتنة
، ومجلة جامعة األغواط للدراسات اإلعالمية واالتصالية.1

صورة لبعض مشايخي بدمشق
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صورة لمشايخي بدمشق في الوسط الشيخ بهجت البيطار وعلى يمينه الشيخ زين العابدين التونسي وعلى
م ببيت الشيخ حسن ويبدو1978يساره شيخي حسن مرزوق حبنكة الميداني بعد عودتهم من الحج سنة 

الشيخ الصادق حبنكة وعبد الرحمن حبنكة من الخلف
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