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 التفعيل وآليات اإلسالمي الفكر

 السادة مصطفى السيد

 ..مقدمة

 يف عرف ما ظهور منذ اإلسالمي العامل على الغريب الفكر يشنها اليت واحلروب التحديات قطار يتوقف مل
 .دلصاحلهم وهتديده( اجلديد اإلسالمي ادلد) مبصطلح احلديث العصر

 لتشمل ذلك جتاوزت بل مثاًل، االقتصادية أو العسكرية كاحلرب معُت، حد عند التحديات تلك تقف ومل
 على الغريب الفلسفي الفكر شنها اليت احلرب تلك أخطرىا وكان منها، االجتماعية حىت األصعدة؛ سلتلف
 العقل مع اإلسالمي الفكر تعارض قبيل من مزاعم إشاعة بعد - العادلية عن إقصائو هبدف - ادلسلم العقل

 رلموعة بروز استدعى الذي األمر العقلية، األسس مع واالنسجام التوافق على قدرتو وعدم ادلتحرر، والفكر
 الرد يف وجهدوا فالسفتو، كتبو وما اليوناين الفكر ورصد قراءة على عكفوا الذين ادلسلمُت الفالسفة من

 مدى نقض أو احلكم بصدد ىنا ولسنا - الغريب العامل يف ىؤالء أتباع هبا متسك اليت األباطيل تلك على
 - اليوناين بالفكر ادلسلمُت الفالسفة من البعض تأثَت ومدى عدمها أو الفلسفي الفكر ىذا صوابية

 شنتها اليت العسكرية احلروب مع تالزمت وأهنا خصوصاً  السليب وتأثَتىا انتشارىا خطورة أمام والوقوف
 ادلوافق اذلجري والسابع اخلامس القرن بُت ما وقعت اليت الصليبية باحلروب عرف فيما الغربية اجليوش

 احلرب من بدءاً  اإلسالمي العامل على شنت سلتلفة وغارات حروب من أعقبها وما ،(م7901-7909)
 وزيري بُت عقدت اليت ادلشهورة،( بيكو سايكس) اتفاقية أعقبتها اليت( م7071 - 7071) األوىل العادلية

 عام يف العثمانية اخلالفة وسقوط ،(اخلصيب اذلالل)بـ تارؼلياً  عرف ما تقسيم بغرض وفرنسا بريطانيا خارجية
 ادلاركسي، العقيدي التغّرب مبوجة عرف ما ونشوء تركيا، يف أتاتورك كمال مصطفى يد على( م7091)

 شرقي وآخر غريب عامل إىل العامل تقسيم إىل انتهت اليت ،(م7011 - 7019) الثانية العادلية باحلرب مروراً 
 الفكر سقوط حيث( م7001 - 7011) عاماً  اخلمسُت قرابة استمرت واليت الباردة احلرب ظاىرة وبروز

 العادلي النظام)بـ مسي ما أو الواحد القطب نظرية وطغيان الشرقي، ادلعسكر قيادة عن وعجزه ادلاركسي
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 الثقافة لو تتعرض حتد أخطر اليوم تعد واليت( 7)والثقافية الفكرية العودلة حرب من فرضو وما ،(اجلديد
 الغريب العامل على الزاحف خطره وإيقاف اإلسالمي للفكر خنق بعملية القيام بغية ادلعاصرة، اإلسالمية

 أطروحة ليست فهي التاريخ؛ هناية حول قدمها اليت( فوكوياما)كتابات يف الغربية األطروحة ىذه تبلورت وقد
 مفكري أبرز أحد( ىيغل) إليها سبق وقد ايل،الليب  الفكر يف أساسياً  تصوراً  متثل بل ىامشية أو عرضية
(: 91-791ص: التاريخ فلسفة) كتابو يف ىيغل يقول حيث احلداثوي، الفكر يف تأثَتاً  وأكثرىم الغرب

 (.9()بدايتو آسيا كانت كما التاريخ هناية ىي فأوربا الغرب؛ إىل الشرق من العامل تاريخ يرحل)

 احلقب طول على سلتلفة وحتديات ضغوط من والفكر األمة لو تعرضت دلا ادلختزل السرد ىذا وبعد ىنا من
 حرية - االجتماعية العدالة - اإلنسان حقوق - الدؽلقراطية) والشعارات ادلسميات سلتلف وحتت التارؼلية
 الثقايف ادلشروع إبراز يف خالذلا من ننطلق حضارية، هنضوية حبركة القيام يتوجب..( واأليديولوجيا الفكر
 .اإلسالمي الفكر عاتق على ملقاة الكبَتة ادلسؤولية وىذه وادلفاىيم، القيم منظومة يف ادلتمثل

 ..البشرية وإنقاذ الفكر

 طياهتا بُت حتمل أهنا عمرىا من الطويل التاريخ مدى على اإلسالمية الرسالة هبا تتميز اليت الكبى األعلية
 ال هللا إن: )تعاىل قولو يف القرآن يتحدث كما الداخل من يبدأ جوىرياً  حقيقياً  تغيَتاً  اإلنسان لتغيَت مشروعاً 

 (.77: الرعد( )بأنفسهم ما يغَتوا حىت بقوم ما يغَت
 بُت التفاعل من حالة خلق من ،(ع) بيتو أىل بعده ومن( ص) الكرمي الرسول إليو يهدف كان ما وىذا

 من ؼلرجهم آمنوا الذين ويل هللا: )تعاىل قولو يف كما التغيَتي اإلذلي اإلسالمي ادلشروع وبُت اإلنسان
 الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب آلر: )تعاىل وقولو ،(911: البقرة.. ( )النور إىل الظلمات

 (.7: إبراىيم( )احلميد العزيز صراط إىل رهبم بإذن النور إىل

 ليثَتوا(: )ع) األنبياء بعثة من اذلدف عن قال حيث البالغة هنج يف( ع) علي اإلمام ذلك إىل أشار وكما
 هللا إن(: )ع) الصادق اإلمام عن ورد كما والسعادة الشقاء مرتكز العقل أن باعتبار ،(العقول دفائن للناس
 إيل أحب شيئاً  خلقت ما وجاليل وعزيت: لو قال مث فأدبر أدبر لو قال مث فأقبل، أقبل لو وقال العقل خلق
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 باخلالق اإلؽلان أساس على يقوم القرآن يقرر كما اإلنسان وتغيَت ،(1( )العقاب وعليك الثواب لك منك
 يف آياتنا سنريهم) النفس معرفة يف والتأمل التعمق خالل من لإلنسان تتأتى اليت للكون التوحيدية والنظرة
 آدم بٍت من ربك أخذ وإذ: )تعاىل وقولو ،(11: فصلت.. ( )احلق أنو ذلم يتبُت حىت أنفسهم ويف اآلفاق

 (.719: األعراف.. ( )شهدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدىم ذريتهم ظهورىم من

 ألهنا النفس معرفة ضرورة على الباعثة( ع) البيت أىل أئمة عن الواردة الروايات فهم لنا ؽلكن ىنا ومن
 (.1( )ربو عرف فقد نفسو عرف من(:)ع) علي اإلمام عن ورد فقد تعاىل، هللا دلعرفة طريق

 وحتدث اإلسالم تناوذلا اليت النفس - اجملرد ادلخلوق معرفة على القائمة التجريدية التوحيدية النظرة وىذه
 لقاء يرجو كان فمن واحد إلو إذلكم أظلا إيلّ  يوحى مثلكم بشر أنا إظلا قل) آياتو من كثَت يف القرآن عنها
 (.779: الكهف( )أحداً  ربو بعبادة يشرك وال صاحلاً  عمالً  فليعمل ربو

 األديان مجيع عليها تتواطأ ،(711: البقرة( )الرحيم الرمحن ىو إال إلو ال واحد إلو وإذلكم: )تعاىل وقولو
 النظرة هبذه اإلسالم يكتفي وال ،(ع) البيت أىل مدرسة عليها تقوم اليت األصول من أصل وىي السماوية،
 وىو وشلارسة، وعمل سلوك إىل للنفس اإلنسانية وادلعرفة النظرة ىذه حتول ةضرور  على يؤكد وإظلا التوحيدية

 الفكر يف وادلفاىيمية القيمية النظرية إبراز أجل من اإلسالمية األصول بقية إىل يضاف آخر أصل
ّلوا الذين مثل) ذلك على القرآن أكد وقد اإلسالمي،  أسفاراً  ػلمل احلمار كمثل ػلملوىا مل مث التوراة محم

 (.1()1: اجلمعة.. ( )هللا بآيات كذبوا الذين القوم مثل بئس

 العامل العامل إن هتتدون، لعلكم علمتم مبا فاعملوا علمتم إذا الناس أيها(: )ع) علي اإلمام عن ورد وقد
 على أدوم واحلسرة أعظم عليو احلجة رأيت قد بل جهلو، من يستفيق ال الذي احلائر كاجلاىل علمو بغَت
 (.1( )بائر حائر وكالعلا جهلو يف ادلتحَت اجلاىل ىذا على منها علمو عن ادلنسلخ العامل ىذا

 اليت اخلطَتة ادلهمة عن ليكشف جاء بالعلم العمل لزوم على( ع)البيت أىل أئمة قبل من التأكيد وىذا
 على والتعايل ادلباىاة لغرض ليس اإلنسان حياة يف وادلعرفة العلم فدور علمو، جتاه عامل كل يتحملها
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 طريق يف وتسيَته اإلنسان توجيو ىو اإلنسان حياة يف للعلم األساس والدور األول الغرض بل اآلخرين،
 (.1)وباالً  عليو علمو عاد وإال وحقيقة، حقاً  وعلمو عرفو مبا االلتزام

 األزمات من تعيشو ما كل من البشرية إنقاذ ىي اإلسالمية الرسالة مهمة أن قلنا إذا احلقيقة صلاوز وال
 الرسالة ذلذه جديد بعث إىل اليوم ماسة احلاجة ىي وكم الزجاجة، عنق إىل العامل أوصلت واليت اخلانقة؛
 بناء وإعادة البشري الفكر إصالح على قادرة فهي والواقع، احلدث مستوى على الفهم يكون أن شريطة

 والنفاذ اآلخر إخضاع على وقدرة وجذب قوة عناصر من بو تتمتع دلا الواعي - واجملتمع الفرد - اإلنسان
 تتميز فهي ،(91: األنفال.. ( )ػلييكم دلا دعاكم إذا وللرسول هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها يا) عمقو إىل

 :أبرزىا قوة بعناصر

 (.71: الشورى( )بينكم ألعدل وأمرت) االجتماعية العدالة ضمان -

 (.19: اإلسراء( )آدم بٍت كرمنا ولقد) والعرق اللون عن بعيداً ( وادلرأة الرجل) اإلنسان تكرمي -

 إن لتعارفوا وقبائل شعوباً  وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا) اإلنسان حقوق صيانة -
 (.71: احلجرات( )أتقاكم هللا عند أكرمكم

 ويدعي الشعارات ىذه يرفع ادلعاصر والعامل غَتىا، عن ادلتحضرة األمم هبا تتمايز اليت ىي العناصر وىذه
 يف والقيمي األخالقي البعد قيمة وىي أساسية قيمة عن يتغافل ولكنو حتقيقها على بالعمل عريضة دعوى
 ادلشروع وإبراز السليم، الفكر إىل الدعوة سبيل يف ادلسؤولية وحتميلو اجملتمع خدمة يف ودوره اإلنسان حياة

 .العامل إىل اإلسالمي

 ادلعاصر، البعد وإعطاؤه - ادلثقف دور - الدور ىذا وإثارة بلورة ىدفها دراسات عدة برزت ذلك سبيل ويف
 والفكر الذايت النقد عملية يف ادلساعلة يف ادلتمثل االجتماعي، الوسط يف ادلتعارف التقليدي الدور عن بعيداً 

 .اإلسالمية وخصوصيتها الثقافية ىويتها وػلفظ أصالتها مع يتناسب مبا األمة وإرشاد والسلوك

 وبالتايل اإلسالمية، الثقافة وبُت ادلثقفُت من البعض بُت تامة شبو قطيعة أحياناً  صلد أن لو يؤسف شلا أنو بيد
 خطَتة منحدرات يف ىؤالء أوقع شلا اآلخر، الفكر نطاق يف االجتماعية للمشاكل احللول عن البحث
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 ادلنطلقات حيث من ادلختلفة الغربية الثقافة على الكلي اعتمادىم بسبب عميقة، فكرية ومنزلقات
 .وحضارتنا ثقافتنا أسس عن وادلرتكزات

 ..اآلخر قبل الذات أسلمة

 :صعيدين على أزمة اليوم تعيش األمة أن على يتفقون ادلسلمُت وادلثقفُت ادلفكرين مجيع أن فيو شك ال شلا 

 .اإلسالمي الفكر يف لنقل أو الثقايف؛ التفكَت يف أزمة: أوالً 

 ادلعاصر الثقايف خطابنا قدرة عدم يف أعراضو تتجلى والذي األول؛ العامل من ادلتولد الثقايف االضلسار: ثانياً 
 أحياناً  والعجز( الواقية الضربة)بـ إعالمياً  يعرف ما وىو وقوعها، قبل وسبقها ادلتسارعة األحداث مواكبة على
 عدة يف اليوم يبز األزمة ذلذه التشخيص وىذا واآلخر، الذات إىل وادلفاىيمية القيمية ادلنظومة إيصال عن

 يتبٌت أو وينقل الغربية الفكرية الكتابات ػلاكي بعضها كان وإن والعريب، اإلسالمي العقل حتاكم كتابات
 بالرؤية والنفسي العقلي أصحاهبا ارتباط بسبب ادلسلم الفكر أو العقل بتخلف احلكم يف اآلخر إشكاالت

 شأن من التقليل ىنا نريد وال التجرييب، احلسي ادلنهج خالل من األمور دراسة يف وانطالقهم للكون ادلادية
 من ادلطلوب ادلستوى اآلن حىت ػلقق مل حيث اإلسالمي واخلطاب الفكر هبا ؽلر اليت الفكرية األزمة ىذه
 مع التعامل يف والسلوكية والثقافية واالجتماعية السياسية للمستجدات تستجيب اليت وعمقها، الرؤية بعد

 (.8)اإلسالمي اخلطاب على التعبوي اخلطايب األسلوب يغلب يزال وال األخرى، اجملتمعات ومع الطبيعة

 ادلنهج دراسة على الفكر بشؤون وادلهتمُت الدارسُت بعث والوعي الثقافة ألزمة التشخيص وىذا الشعور ىذا
 حيث من سلتلفة اجتاىات نشوء إىل أدى شلا اجملتمع، إىل ادلشروع ىذا بإيصال والكفيلة الصحيحة والوسيلة
 :اآلخر أدوات من االستفادة إمكانية

 .والًتاث الذات على واالنكفاء وأدواتو اآلخر للفكر ادلطلق الرفض اجتاه: األول

 .الًتاث ورفض ووسيلتو وفكره لآلخر ادلطلق القبول اجتاه: الثاين
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 وآخر؛ فكر بُت التمييز دون مصاحلو مع يتوافق ما على وثقافياً  فكرياً  يتغذى الذي التلفيقي االجتاه: الثالث
 !!.الوسيلة تبر عنده فالغاية

 يف والعيش باألصالة االكتفاء ألن وادلعاصرة؛ األصالة بُت االنفصال من حالة أوجدت االجتاىات ىذه
 واالكتفاء اجلمود حالة انتشار وبالتايل العامل، ىذا يف جديد ىو ما كل عن التامة العزلة يستلزم ادلاضي

 باللون األشياء فَتى واحد بلون ملون مبنظار ينظر كمن فهو اآلخر، الفكر يف السوداء الثقوب برؤية
 بوتقة يف ادلطلق االنصهار يستلزم إذ األصالة؛ عن واالبتعاد بادلعاصرة االكتفاء وكذلك واألبيض، األسود
 وانصهار ذوبان إىل يؤدي أن إال السليب لالنفتاح ؽلكن ال واحدة وجبملة التغريب، ثقافة يف والسقوط اآلخر
 والدواعي ادلقتضيات من لكثَت جتاوزاً  إال تعٍت ال الكاملة القطيعة أن كما الغربية؛ ادلعلوماتية آلة يف مطلق

 (.0)واالجتماعية والنفسية التعليمية

 يستنطق فهو وادلعاصرة، األصالة بُت غلمع حبيث االجتاىات؛ ىذه ويعقلن يوازن اجتاه إىل حباجة وضلن
 وما: )تعاىل قولو يف الكرمي القرآن ذلك عن يعب كما الوقت، متطلبات مع تتوافق بلغة الدينية النصوص

 .اإلغلابية - ادلمانعة - العالقة ىي وىذه( 1: إبراىيم.. ( )ذلم ليبُت قومو بلسان إال رسول من أرسلنا

 ويستفيد التغريب، منحدرات يف االنزالق أمام ادلنيع السد لتكون الدينية والقيم ادلفاىيم من يتزود أوالً  فهو
 يف والوعي اجلهد من الكثَت حتتاج صعبة عملية ذاهتا يف كانت وإن وطرقها ادلعاصرة األدوات من ذلك يف

 .واالستفادة ادلوازنة عملية

 ..ادلشكلة جوىر ادلشوش االستنطاق

 جديد؛ من والبعث االستنهاض عملية على قادر سليم فكر وجود عدم يف تكمن ال احلقيقية ادلشكلة
 إال أرسلناك وما) القرآن يقرر كما اإلنسان واستنهاض إصالح على قادر حضاري اإلسالمي فادلشروع

 عدم يف يكمن احلقيقي جوىرىا أن صلد للمشكلة الدقيق وبالتتبع ،(98: سبأ.. ( )ونذيراً  بشَتاً  للناس كافة
 لعدم أدى األمر وىذا ادلعاصر، اإلنسان جذب على قادراً  استنطاقاً  الدينية النصوص استنطاق على القدرة
 اإلنسان، وضع وإصالح البشرية إنقاذ على قادر كفكر بو الالئقة ادلناسبة ادلكانة يف اإلسالمي الفكر وضع
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 فكر) أو( التغريب فكر)بـ اليوم يعرف ما نشوء إىل أدى شلا واضطراهبا الفكرية الرؤية تشوش إىل أدى وأيضاً 
 ..أدق بصورة( التلفيق

 على وقدرتو الغريب الفكر عادلية دعوى إشاعة الثقايف، االستالب تبير وألجل الفكر، ىذا أتباع وحاول
 لدى - الديٍت النص مع التعامل يف العجز أن كما العالقة، العادلية واألزمات ادلشاكل واستيعاب معاجلة
 .األمة تداعي إىل أدى وثقافياً  فكرياً  - ادلسلم الفرد

 إىل فتعود ذاهتا، على عناصرىا وتنكفئ مشروعها حركة تستكُت حُت يستهل األمم تداعي أن ادلعروف ومن
 (79..)ادلاضية بإصلازاهتا اكتفائها سياق يف معٌت إىل بضمورىا تفتقد ما سرعان اليت األولية مكوناهتا

 استنطاق بعد والقيم ادلضامُت إبراز ىي اإلسالمي الفكر أمام األوىل ادلهمة بأن التذكَت ينبغي ىنا ومن
 .صحيحة بصورة الدينية النصوص

 - وجدت إن - النظرة ىذه فإن النصوص؛ حبيس اإلسالمي الفكر بأن القول يعٍت ال ادلطلوب الفهم وىذا
 صيغ إغلاد ضرورة إىل هندف إظلا احلقيقة هبذه نذكر حُت ولكننا الفكر، ىذا على التجٍت من نوع ىي

 مع يتوافق حبيث ومكان، زمان لكل صاحلاً  ليكون لإلسالم والصحيح احلقيقي الفهم تضمن معينة وضوابط
 قوة من استطعتم ما ذلم وأعدوا) تعاىل قولو فهم يف نقف أن السليم من فليس العصر؛ ومتطلبات معطيات

 .األسلحة اكتشاف سبقت اليت ادلرحلة عند ،(19: األنفال..( )اخليل رباط ومن

 ..ادلعاصر الفكر مسة القلق

 واالنشغال النفسي التعب من حالة إىل بو وتؤدي حياتو يف اإلنسان تصيب قد واالضطراب القلق حالة
 واالضطراب القلق يصيب قد كذلك واألمراض، ادلضاعفات لو يسبب شلا الًتكيز؛ على القدرة وعدم الدائم
 .األحداث مع دائم انفعال حالة يف يصبح حبيث الفكر

 اآلخر قوة عناصر نشوء بسبب قلق فهو ادلعاصر اإلسالمي الفكر بو أصيب شلا للقلق التوصيف وىذا
 بشبكة اليوم عرف وما احلديثة والتكنولوجيا ادلعلوماتية الثورة ظهور حيث الزمنية احلقبة ىذه يف خصوصاً 
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 معينة جلماعة شلكناً  يعد ومل بأسره، العامل إىل صداىا أوصلت واليت( Internet االنًتنيت) ادلعلومات
 .عنها االنقطاع

 هتدد ومقلقة خطرة كوامن من العناصر ىذه حتملو قد شلا وخوفو قلقو اإلسالمي الفكر نشاطر أننا ومع
 بنظرية واالعتقاد السلبية ادلمانعة بنظرية اإلؽلان ادلعقول من ليس أنو إال اإلنسانية، األخالقية والقيم التعاليم
 حرمان يعٍت ذلك ألن عليو؛ اللوم وتركيز التهم كيل وبالتايل اآلخر على اإلخفاق مسؤولية وحتميل ادلؤامرة
 إنا(: )ص) الكرمي الرسول هبا بعث اليت والصالح القيم نشر وفضيلة واإلنقاذ اذلداية رسالة من العامل
 (.91: فاطر..()ونذيراً  بشَتاً  باحلق اكأرسلن

.............. 

 :اذلـــوامـــش

 ويقصد الثمانينات، عقد هناية مع واالقتصادية السياسية األدبيات يف استخدامو ظهر مصطلح: العودلة( 7)
 .الشيوعي الفكر سقوط بعد العادلي االقتصاد يف تغيَتات من حاصل ىو ما على الداللة بو

 أن خالصتها زلورية فكرة على فوكوياما مؤخراً  واسًتجعها ىيغل طورىا اليت( التاريخ هناية) مقولة تقوم( 9)
 احلرية، من سلتلفة مبستويات مرتبطة فكرية منظومات بُت تناقضات بقيام مرتبط لإلنسان التارؼلي التطور
 وبالتايل احلرية، تعد فلم األفراد مجيع ومشلت احلرية فيو عمت رلتمع من تنبع الليبالية ادلنظومة ألن ونظراً 
 أو النظرية التصورات يف تغيَتات إحداث إىل احلاجة فإن طلبة أو فرد يف زلصورة اجملتمع مصَت تقرير حق
: الكلمة رللة.. )واالجتماعي الفكري التطور إمكانيات معها وتالشت تالشت للمجتمع الفعلية البنية
 (.18ص 18العدد

 .1ح: البحار( 1)

 .1011: احلكم غرر( 1)

 .01ص اذلامشي كامل: الذات أسلمة( 1)
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 .10ص 10ح: البحار( 1)

 .سابق مصدر: الذات أسلمة( 1)

 .91ص: تقوؽلية مراجعة ادلعاصر اإلسالمي الفكر( 8)

 .71ص 19العدد: النبأ( 0)

 .11ص م1/7000 الصادر 911 العدد: العريب ادلستقبل( 79)

 .وقيالفار  إمساعيل 711ص: ادلعرفة إسالمية( 77)

 .ادلصدر نفس( 79)

 من ودلزيد اإلنسان، تواجو مشكلة أي حلل ادلناطقة وضعها اليت اخلمس اخلطوات إحدى وىذه( 71)
 (.91ص 7ج: ادلظفر منطق) يراجع االطالع


