
 م2001 يلولأ   هـ1222 لثانيةاجمادي       61 العــدد      النبـــأ مجلـــة

1 
 

 

 العصر مع والتواصل الديين العامل

  

 الفرجيي هللا عبد 

 أمسى بو ودرى شيء على إنسان اطلع فإذا والدراية، االطبلع على اللغوي معناىا يف علم كلمة دلت رمبا 
 عليها ينطوي الٍب وادلنهجية التحديد على الداللة من خال   للفظة القدمي اللغوي ادلعُب فإن وعليو بو؛ عادلاً 

 .ادلعاصر معناىا

 بعد القرآن تداوذلا عندما القدمي ادلعُب إىل أضيفت أهنا نرى فإننا الداللة ىذه منشأ على اإلطبلل شئنا وإذا
 معُب عن تتحدث نراىا فإننا العرب لسان يف( علم) مادة شطر بوجوىنا ديّمنا فإذا داللتها، طّور تداوالً  نزولو
 الكرمي والقرآن النبوي احلديث من تأيت الشواىد أغلب فإن ولذا احملدث، الواسع دلعناىا طبقاً  الكلمة ىذه
 جتاىل ذلك أن يف شك وال اإلسبلم، أحدثو الذي التطور إىل اإلشارة أو الدقيق، ادلعُب إىل التفات دون

 .لؤللفاظ ادلتحركة للطبيعة

 أال العصر ذلك يف الرائجة العلوم أنواع أحد على للداللة بوضوح اإلسبلم قبل استخدمت أهنا إحراز وديكننا
 أو باحلكيم مسي رمبا بالطب العال لكن عبلّمة، األنساب عالِ  يسمى كان فقد اإلنسان، علم وىو

 .عادلاً  يسمى ال فإنو كعكاظ األدب مواسم يف زلكِّماً  ويقعد بو يعتد الذي( 1)اللغة عال وكذلك الطبيب،

 دالالت ذلك يف مبا التأسيس عصر يف اجملتمع أبعاد مجيع طور اإلسبلم أن ىو ىنا، استنتاجو جيب والذي
 أو صبلة يف كما االصطبلحي االستخدام عملية طريق عن جديدة، حياة دفقة للغة وأعطى األلفاظ،

 ..اجلديد الواقع لتستوعب اتسعت علم لفظة فإن وىكذا اخل،..حج

 أخرى جهة ومن ادلعال، واضح اجتماعي مبصداق تقَبن صارت عال مفردة أن نبلحظ أن جيب أننا على
 اإلطبلع على يدل الذي اللغوي معناىا تفقد أن دون والتخصص واإلدلام التبحر حالة على تدل صارت
 .العام بادلعُب
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 التعليم ترك وعدم التخصص مراعاة بضرورة للمسلمْب أمراً  أصدر التأسيس عهد ويف اجمليد فالقرآن
 طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال كافة، لينفروا ادلؤمنون كان وما) اآلية داللة يف واضح وىذا للصدف،

 (.2( )حيذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين يف ليتفقهوا

 يسقط ال التعذر وعند متعذرة، ألهنا عامة تكون أن ديكن ال التفقو عملية أن إىل اإلشارة قدمت فاآلية
 النص مع وتتعامل نشره ودتارس بالفقو تتخصص فرقة كل من فئة إىل الوجوب يتوجو ولذا التفقو، وجوب
 .مطلوباً  يكون ال آخر تعامل أي من حذراً  هللا أرادىا كما أبعاده يستجلي تعامبلً 

 أسسو وضع الذي وادلخطط ادلرسوم عن خروجاً  شهد( ص) الرسول وفاة بعد ما عهد أن نبلحظ أننا مع
 خطّب تطور وقع بينما والتبحر، التخصص تفرض الٍب( النفر) آية دلعايّب تبعاً  الكرمي والقرآن( ص) الرسول

 مها فئتان العملية ىذه وتولت احملض النقل آلية ىي النص، مع التعامل يف خطّبة آلية بربوز العهد ىذا يف
 دور عن بديبلً  دوراً  تلعبان فصارتا - آن يف وصحابة حفاظً  ىم البعض إن مع - الصحابة وفئة احلّفاظ فئة

 .واخلربة والدراية اإلدلام ىو امتيازه عناصر أىم والذي اآلية إليو دعت الذي العال

 من اقتضى شلا دالالتو، من السياسية باجلوانب يتعلق فيما وخصوصاً  النص مع ادلرجتل التعامل ولد وىكذا
 البشر من ىائل كم على سّهل التعامل من النمط ىذا ألن والتصدي، التنويو(( ع)البيت أىل) العلماء

 متضادة اجتاىات نشأت وبذلك واحلفظ؛ السماع رلرد تعتمد كانت ألهنا اخلربة إدعاء للرسول ادلعاصرين
 .ادلعروفة التارخيية االنقسامات بداية شكلت اخلاصة، األفهام تسويق يف النص إىل تستند

 ذلا الٍب( العلمية) الطبقة إىل االنتماء يف ذاك أو الفرد ىذا على احلكم معايّب يف التعدد ولد لذلك وتبعاً 
 نرى أننا مع احلديث، حافظ وكذلك الطبقة ىذه إىل أضيف القرآن فحافظ النص، مع التعامل يف احلق

 عادلاً  الشخص من جيعل ال نزوذلا سبب معرفة أو اآلية أو احلديث حفظ رلرد أن( ع)واألئمة القرآن تشدد
 .القرآين الشرعي بادلعُب

 وادلفضول، الفاضل إشكالية ىي ادلسلم، اجملتمع يف إشكالية أول نشأة عن يعرب ادلعايّب يف التعدد ىذا وكان
 العال) بعد ىو معريف بعد على تنطوي وكانت الفكري، السجال واجهة تصدرت الٍب اإلشكالية ىذه
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 يعِب ألنو اجملتمع أنظار زلط كان الذي السياسي للبعد بالنسبة ثانوية مكانة حيتل ظل الذي( واألعلم
 .السلطة إىل الوصول

 العلمي، وطبقة السياسي طبقة مها طبقتْب؛ يف التمزق خلق إىل أدى النص مع التعامل يف ادلرجتل البعد
 العال وصار عال غّب السياسي صار حيث البلحقة ادلراحل يف اخلطّب دوره لو كان انقسام أمام الباب وفتح
 وقد موقع، أي يف تراتبية يفَبض ألنو االنقسام ىذا جييز ال اإلسبلم أن نعلم أننا مع ،)!!(سياسي غّب

 .األغنام رعي كان لو حٌب احلياة، رلاالت من رلال أي يف ادلفضول تويل ترفض أحاديث وردت

 العلم عنصر الثاينو  واإلدارة السياسة عنصر األول عنصرين؛ من يتكون ادلعيار فإن اجملتمع لقيادة وبالنسبة
 .معاً  فيهما األعلم ىو ادلتويل يكون وأن واحلياة، بالدين وادلعرفة

 احلقيقة يف ومها( والسياسية العلمية) الطبقتْب هباتْب تتقوم كانت اإلسبلمية السياسية االجتماعية فالثورة
 الطبقة فإن وعليو والعباد، الببلد دفة إدارة على القدرة وامتبلك العلم مستوى إال بينهما دييز ال واحدة طبقة

 ذلك أن غّب والطرح، التوجهات يف متساوقتان ومها العلماء طبقة من واألقدر األعلم الطبقة ىي السياسية
 اجملتمع ذلا تعرض الٍب اذلزة من كجزء العنيفة اذلزة ىذه إىل التكون طور يف وىو العالِ  تعرض وقد حيصل، ل

 .عامة بصورة

 البلحقة العصور يف العال

 أحدمها عنصران واالجتماعية ادلعرفية أبعادىا جبميع( عال) التأسيس، عصر يف صفتو العال يعطي ما إن
 ىذه من وىو( احلقبة تلك يف دينية علوم وىي) العصر علوم على اإلطبلع يف ديلكها الٍب ادلتقدمة الدرجة
 دوره ىو وثانيهما النهضة، عصر يف التحوالت قاد الذي الغريب ادلثقف - ما حد إىل - يشبو الناحية

 الرئيس، رافده ألنو بالوعي، إمساكو خبلل من االجتماعي بالواقع شلسكاً  دائمة بصفة جيعلو الذي التغيّبي
 .والتطبيقي النظري جانبو يف للفكر رقابة عنصر العال كون إىل باإلضافة

 على احلركة وفرضت وقعت تطورات مجلة فإن( الراشدي العصر)بـ يسمى ما وبدء التأسيس عصر بعد أما
 :منها األخرى معادلو جبميع الدور ىذا
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 ختدم أخرى علوم نشأت حيث والسنة، بالقرآن العلم على مقتصراً  يعد ل إذ التعليم، مستوى اتساع -1
 .البدائية بأشكالو والتفسّب النزول وأسباب اللغة قبيل من الرئيسي، العلم ىذا

 السلطة أن يعِب وىذا والناس، السلطة بْب وصل حلقة إىل - اإلطبلق وجو على ليس - العال حتول -2
 الدور ناحية من العال فإن وذلذا الدور، ىذا من االستفادة فضلت لكنها العال، دور على القضاء حتاول ل

 :خياران سوى فيو لو ليس منعطفاً  واجو

 .ومطاَرد مبلَحق معارضة عال إىل التحول: والثاين سلطة، عال إىل التحول األول

 الكامل دوره شلارسة من يتمكن ال حيث للتهديد، يتعرض العال دور فإن اخليارين ىذين من ألي وتبعاً 
 إىل دوره وسيتحول الدور، أداء عن كف السلطة أحضان يف أمسى إن ألنو اجتماعية، وتوجيو ضبط كأداة
 احملض العلمي الدور) لعب من شلنوعاً  مطاَرداً  سيبقى فإنو كذلك يكن ل وإن الوعي، وتزييف التسلط تربير
 (.النظرية وتطبيق الوعي على كرقيب االجتماعي دوره) أو( الفكر وإنتاج بادلعُب االىتمام أي

 الوعي كون عن النظر بغض لو الناشر للوعي ادلنتج دور يلعب كان الفَبة تلك يف العال أن يبلحظ وادلتأمل
 اجتماعية نقلة للعال اإلسبلم منحها الٍب الفريدة ادلكانة ىذه على ترتب وقد سليماً، وعياً  أو حتريفياً  ادلنتج

 :يلي ما خبلل من إدراكو ديكن إنساين تارخيي تطور أىم تعد

 االجتماعي الواقع لقلب بذلك فمهد اجلاىلي، العريب اجملتمع يف للموجهْب االجتماعي ادلوقع قلب إنو
 حتول يف سيتجلى تارخيي دور لعب فرصة للعلماء انفسحت اللحظة تلك منذ إذ الحقة؛ عصور يف العادلي
 يلعبان كانا - اجلاىلية يف - والكاىن الشاعر أن فمعلوم العادلية االجتماعية للثورة أداة إىل والعلماء العلم
 ادلضمون، من أكثر اللفظ على دوريهما لعب يف يتكئان كانا وكبلمها الوعي توجيو صعيد على األول الدور

 الذي العال امسو جديد مبوجو اإلسبلم فجاء( الشخصية التجربة ادلرىف، احلس) الفردية ادلهارة إىل باإلضافة
 ادلعُب، دلبلحقة ضوئها يف يتحرك صار األبعاد زلددة مرجعيات إىل واستند احملضة، الفردية عن استغُب
 بالنسبة وصارت( العال) للموجو بالنسبة اخلام العاطفة عن بدالً ( ةادلعقلن) العاطفة حّلت أخرى وبعبارة
 .والتفكّب للعقل إيقاظ عملية ادلنفعل أو للقابل
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 رجعوا إذا قومهم ولينذروا) اآلية أبعادىا ورمست بالدين اإلديان حيكمها الٍب اجلديدة العبلقة ولدت وىكذا
 ،(ادلتلقي إىل إنتاجو ينقل مث النص مع يتعامل الذي العال بْب تقوم عبلقة وىي) التلقي عبلقة أي( إليهم
 تعطي ال فهي ادلعاصرة؛ اإلعبلم وسائل دتارسو مبا شبيهة إعبلمية عبلقة على بدورىا تنطوي العملية ىذه

 ىو ىذا ولعل ديارسو، العال كان الدور ىذا فمثل أساسها، على موقف لتكوين هتيئ بل احملضة، ادلعلومة
 .الدور ىذا شلارسة عن منعو أو دوره لشراء العال تطارد أن السلطات على فرض الذي

 نفس واجهت ولعلها ادلعاصرة ادلثقفة الطبقة اآلن تعانيو ما نفس تعاين كانت العلماء طبقة فإن ىنا ومن
 عنهم، يدافع من جيدوا أن دون بشراسة العلماء سحق حباالت حافل اإلسبلمي التاريخ أن حيث اخليارات،

 .ادلواجهة ساحة يف وحيدين يقفون جيعلهم ما غالباً  السلطات بطش ألن

 الناس بعض على الصفة ىذه إلطبلق تلجأ كانت بل العال، شراء مبحاوالت تكتف ل السلطة أن كما
 إىل التكرمي فيتحول للعال، الشريعة تفرضو الذي التكرمي عليهم وتسقط العلمية ادلقومات إىل يفتقرون شلن

 .الرشوة أمناط أحد

 العقل يف سائد ثقايف مرتكز إىل حتوذلا قبل ادلعايّب وحدة ضياع بعد - العملية ىذه انعكاسات أىم من وإن
 السلطة عال وىناك األخرى، الفئات عند لو اعتبار ال لفئة عال ىناك أي النسيب، الوصف ذيوع - ادلسلم
 من أكثر يكون أن دون العامة يكرمو عال وىناك العامة، احَبام ينال أن دون السلطان بتكرمي حيظى الذي

 .جهاالت نقال جاىل

 :أربعة األحاديث رواة أن وبْب اخلطر، التعدد ىذا حاالت الببلغة هنج وصف وقد

 -4 النهي يسمع ول األمر مسع أي متجزئ سامع -3 السمع يتقن ل سامع -2 الكذب يتعمد منافق -1
 (.3)للشرائط ادلستويف الناقل

، جاىل ىو من منهم أن وبّْب  العلماء( ع) طالب أيب بن علي اإلمام وصف كما  أنو ظن أصاب إذا مدع 
 .أصاب أنو ظن أخطأ وإذا أخطأ،
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 ضاع والتفويض اجلرب صراع ظل ففي التشخيص؛ عن األمة عجز األوضاع ىذه نتائج أخطر من ولعلّ 
 العايل واالستعداد التفكّب من عالية دقة إىل حيتاج أنو ذلك األمرين؛ بْب باألمر القائل العلمي االجتاه

 احلق أصبح وىكذا والسياسي، الفكري والصراع اللغط أجواء ظل يف أحد عليو يتوفر ال ما وىو للتلقي،
 .ادلفرط التعدد ذلك إثر الفرز آليات ضياع بسبب واحد مستوى يف والباطل

 فالشرع واإللقاء؛ التلقي شرعية طياهتا يف حتمل والٍب التمثيل، شرعية تزييف وراءىا جّرت العملية فهذه
 لو الذي العال وكذلك الشرع حيدده فالقائد للعال، بالنسبة أو للقائد بالنسبة سواء فراغاً  يَبك ل اإلسبلمي

 ديثلو الذي الشرعي القائد فرض يف صلح قد اإلسبلم كان ولو ضوئو، على والعمل الشرع معال بيان يف احلق
 ذلذا مثبلً  أخذنا فإذا التاريخ، سجلها الٍب والصراعات التخبط أشكال رأينا دلا بأمانة يطرحو الذي والعال

 على اخللفاء إقبال نرى فإننا خبلف، ببل الدين أساس يعتربان اللذين والقرآن السنة من ادلوقف التخبط
 على االعتماد فهل االختبلط، عدم بدعوى السنة تدوين عن النهي نرى بينما بو، واالىتمام القرآن تدوين

 فلماذا القرآن، مثل مثلها أساسياً  منبعاً  كانت وإذا ضياعها؟ إىل يؤدي أنو أم السنة حيفظ البشرية الذاكرة
 وبالتايل التزوير، من عليها احلفاظ إىل ذلك يؤدي أال السنة تسجيل مت وإذا السنة؟ وتَبك القرآن يسجل
 إىل يؤدي ال بينما القرآن على احلفاظ يف التسجيل يساىم فلماذا بسواىا، بلطهااخت عدم يف يساىم
 الصعبة، الطرق سلوك إىل واضطروا النهاية يف التسجيل إىل ادلسلمون عاد دلاذا وأخّباً  السنة؟ على احلفاظ
 (.4!)ىائلة؟ أرباحاً  تدر جتارة إىل وحتولت التدوين عملية راجت وضمناً 

 حول نشأوا الذين األدباء صار) ففيو والعلماء العلم تاريخ يف اذلامة القرون من اذلجري الثالث القرن ويعترب
 ويشبهون شيء بكل يلمون جديد طراز من أدباء الفروسية، وتقاليد األدب وتعلموا قصورىم، ويف اخللفاء

 أنفسهم يفرقون العلماء صلد وذلذا األمور، مجيع يف يتكلمون الذين ادلتخصصْب غّب الصحفيْب عصرنا يف
 أديباً  يكون أن أراد ومن واحداً، فناً  فليطلب عادلاً  يكون أن أراد من: قتيبة ابن قال حٌب األدباء، عن

 (.العلوم يف فليتسع

 .فريقْب العلماء وأصبح الدين، علوم من غّبه عن دتيز الفقو علم أن أيضاً  التغّبات ومن
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 دلن البد فكان والعبادات، الشريعة علوم محلة ىم الفقهاء ألن الفقهاء، يقصدون العلم طلبة غالبية وكانت
 (.5)عليهم التتلمذ من ادلساجد يف واخلطابة القضاء تويل يريد

 عبلقة إطار يف متبناة خاصة مقوالت لنشر معينْب فقهاء تفرض كانت السلطة أن إىل النظر يلفت وىذا
 القادر اخلليفة أصدر) فقد األخرى، التيارات فيو دتنع الذي الوقت نفس يف( الشرعي الوجوب ذات التلقي)
 ادلخالفة وادلقاالت االعتزال يف وادلناظرة والتدريس الكبلم بَبك فأمرىم ادلعتزلة، ضد كتاباً ( ىـ408)

 واسًب اخلليفة أمر غزنو يف زلمود السلطان وامتثل والعقوبة، النكال حبلول خالفوه إن وأنذرىم لئلسبلم،
 (.6()اإلسبلم يف سنة ذلك وصار) ادلنابر على بلعنهم وأمر وحبسهم، ونفيهم ادلخالفْب قتل يف بسنتو

 عدم جملرد( ص)الرسول مغازي عن كتاب بتخريق ادللك عبد بن سليمان قام( ىـ83) سنة ذلك وقبل
 !.أمية بِب مفاخر على احتوائو

 وحتول اإلسبلمية، التجربة إفشال إىل انتهى اعتقادي فكري تيار سيادة ىي األوضاع ىذه نتيجة وكانت
 أدوات من أداة إىل مصاديقو أغلب يف العال وحتول للمضمون، فاقدة مظهرية طقسية حالة إىل الدين

 غريباً  الدين سيعود مفاده ما قال حيث الدين ىذا مستقبل حول( ص) الرسول تنبؤات وحتققت السلطة،
 ألن الَباجع مراحل من مرحلة أىم اخلطوة ىذه وكانت رمسو إال يبقى ال سوف القرآن أن أو غريباً، بدأ كما
 استثنينا إذا رىيبة مجود أداة العال صار وبذلك عنها للخروج رلال ال شلبلة أفكار عن عبارة صار العلم

 .للبقاء جتاىد كانت الٍب ادلعارضة التيارات

 بالغزو متمثبلً  اإلسبلمي اإلطار خارج من الدليل جاء أن بعد إال احلديدية األطر من األمة تتخلص ول
 من النقد قوى أطلقت ىزّات إىل ادلعرفية ادلرجعيات وعّرض اإلسبلم، باسم احلاكمة النظم أهنى الذي الغريب

 السياسية معادلو جبميع اإلسبلم نقد بضرورة يؤمن واحد موقف تبِب يف التيارات مجيع وتساوت عقاذلا،
 دور من ادلعاصرة ادلرحلة ولدت وىكذا السياسي، االجتماعي ودوره ومقوالتو ببنيتو العال وطالت والفكرية،

 .النقدية ادلرحلة وىي العالِ 

 ادلعاصرة النقدية ادلرحلة



 م2001 يلولأ   هـ1222 لثانيةاجمادي       61 العــدد      النبـــأ مجلـــة

8 
 

 ضرورة يستشعرون بدأوا قد والنخب العلماء كان الغريب، الغزو بداية يف الَباجع معال اتضحت عندما
 كما االعتقادية، الفكرية البنية ويف السياسية االجتماعية البنية يف ما خطأ وجود لديهم ثبت أن بعد التغيّب،

 انشعب قد فإنو ولذلك طقسي؛ مظهري ىامشي وجود إىل حتول قد اإلسبلم أن للعيان واضحاً  بات قد أنو
 إعادة إىل تدعو ادلعارضة التيارات لدى وأصيلة قددية كانت األوىل متناقضتْب، شعبتْب إىل التغيّبي ادلوقف
 التيارات هبذه التحق وقد أبعاده، جبميع تطبيقو وإعادة واجلوىري، العميق بعده ومنحو اإلسبلم تأصيل
 .والدين السلطة بْب االنفصال مدى لديهم توضح أن بعد السلطة، تيارات من الواعون

 القوية) الغربية ادلنظومة من واالستفادة كلياً، الدين إلغاء ضرورة يرى صار الذي التيار فهو اآلخر التيار أما
 إىل األمة أوصل الذي الَباجع ىذا وراء بأنو الدين متهمْب بل اإلصبلح، عملية من يائسْب( والصاعدة

 ال الٍب بالسلطات ادللتصقة( العلماء طبقة) بوجود اإلهتام ىذا على مستدلْب األجنبية، اذليمنة حتت الوقوع
 !.السلطات دلصلحة الدين وتسخّب والتسويغ التربير سوى لديها وظيفة

 عملية تصاعدت الصفوية، وبالدولة العثمانية، بالدولة آنذاك ادلتمثلة اإلسبلمية األنظمة اهنارت وعندما
 كبّب، خلل على تنطوي احلضارية البنية بأن الفئات، مجيع من الناس ولكافة للعيان واضحاً  وصار الوعي
 زلفَّزة النخب وتتنافس اخلاصة، منطلقاتو من فرد كل ديارسها عامة عملية إىل النقد عملية حتولت وذلذا

 .ادلستقبل إلنقاذ تغيّب إلصلاز سلتلفة بدوافع

 صار آخر رمز جانبو إىل ولد لكن احلركة، لوجهات واحملدد احملرك دور ليلعب الواجهة إىل العال قفز وىكذا
 دوره، لعب للعال تبيح الٍب اجلهة نفس من العال منافسة على قدرتو حبكم االجتماعي الواقع يف دوره حيتل

 إىل الغربية والتثقيف الَببية نظم انتقال نتيجة ولد الذي ادلثقف ىو ىذا الوعي، توجيو على القدرة وىي أال
 .اإلسبلمية اجملتمعات

 :خطوط ثبلثة إىل ينقسم منهما كل صار اللذين والعال ادلثقف تعدد ىو جديد تعدد نشأ ىنا ومن

 .التوفيقي ادلسلم ادلثقف خط -1

 .التوفيقي العلماين ادلثقف -2
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 .ادلتغرب العلماين ادلثقف -3

 :ويقابلو

 .األصويل العال -1

 .التوفيقي العال -2

 .ىو كما الَباث يأخذ الذي الكبلسيكي العال -3

 االلتحام خبلل من الدور استعادة حياول الذي التيار أوذلا تيارات أفرزت معاصرة معضلة ولدت وىكذا
 للهيمنة، واخلاضعة التداعي حالة تعيش الٍب الضعيفة ادلعاصرة الذات ليست لكنها لؤلمة، احلضارية بالذات

 لكنها والناىضة القوية بالذات االلتحام أيضاً  يريد الذي التيار ىو الثاين والتيار الناىضة، القوية الذات إمنا
 الذي الثالث والتيار واآلخر، الذات بْب التوفيق عرب القوة عوامل استعارة خبلل من إنتاجها يعاد الٍب الذات

 تعد ول قددية ألهنا اإلسبلمية وادلعرفية احلضارية ادلنظومة من اخلروج خبلل من تأيت القوة استعادة أن يرى
 !.والنهوض القوة إنتاج على قادرة

 بدون ىو، كما الَباث إطار يف بالبقاء العلماء بعض وانفراد الثالث، بالتيار ادلثقفْب بعض انفراد نبلحظ لذا
 .سواء حد على والعلماء ادلثقفْب من عدد تشمل وىي األوسع الدائرة التوفيق دائرة تشكل بينما تغيّب، أي

 مت لبعد استعادة رلرد وأنو العال، لدور استطالة سوى ليس ادلثقف أن سنبلحظ فإننا بدقة الواقع تأملنا وإذا
 كالفيزياء الدنيا بعلوم حييط الذي الدنيوي، العال ىو االضلطاط عصور يف اإلسبلمية احلضارة يف إمهالو

 ،(ادلثقفون) الدنيا علماء: مها صنفْب من يَبكب صار ادلعاصر العال فإن ولذا اخل،.. والطب والكيمياء
 أنتجت الٍب علومو يتلقى( مثقف) جديد عال بْب إشكالية ىي اإلشكالية وإن ،(الفقهاء) الدين وعلماء
 .اإلسبلمية ادلعرفية ادلنظومة داخل من علومو يتلقى يزال ال قدمي وعال اإلسبلمية، ادلعرفية ادلنظومة خارج

 بادلنظومة اإلسبلمي التأثر بداية ففي اإلسبلمي، ادلعريف الواقع يف احلركة نشأت كيف يرى أن وللمتتبع
 :منها عوامل نتيجة وادلثقف العال بْب بارزاً  التناقض الح الغربية



 م2001 يلولأ   هـ1222 لثانيةاجمادي       61 العــدد      النبـــأ مجلـــة

11 
 

 ادلادية، سيادة يف عشر التاسع القرن أواخر يف تطرفها أوج بلغت الٍب الغربية الفكرية الثورة بنفس التأثر -1
 ساد الذي االجتاه هبذا كبّبة بدرجة تأثر ادلسلم ادلثقف فإن وذلذا ادلادية، وسيادة والدين الغيب إنكار وتبِب

 .لغربيةا احلضارة يف

 .االنبهار درجات أقصى خلق شلا ادلسلم؛ الذىن على وقعها شدة وبالتايل وغرابتها الدنيوية العلوم جدة -2

 الواقع يف الدنيوية والعلوم الدينية العلوم جيمع الذي العال ظهر حيث تدرجيياً، يتغّب بدأ األمر ىذا لكن
 الدين إزاء تشدداً  أقل صار الذي التيار وىو الغربية احلضارة يف اآلخر التيار بروز جانب إىل اإلسبلمي،

 ..الدين ومقوالت

 بناءً  احلل إىل طريقها جتد صارت( الدين عال)و( ادلثقف) العال لدور بالنسبة نشأت الٍب فاإلشكالية إذن
 ىذه لكن الغالب، االجتاه يف والدين، الغيب مع القطيعة إىل تدعو كانت الٍب الغربية ادلنظومة نفس على

 ونشأ لئلديان فسحة تركت ادلرجعيات نفس ووفق إهنا بل اإلديان، أمام هنائية بصورة مغلقة ليست ادلنظومة
 .العلم مع يتقاطع ال جديداً  إنتاجاً  ادلسيحي الدين إنتاج يريد غريب تيار

 -اإلحلاد تيار انتقل كما دتاماً  - ادلسلم الشرق إىل انتقلت الغربية ادلعرفية ادلنظومة يف الفسحة ىذه إن
 أساساً  ادلسلم ادلثقف وجد وىكذا الغربية، لؤلسس وتبعاً  وفقاً  اإلسبلمي الدين الستعادة أساساً  وشكلت

 (.والعلم اإلديان بْب) كجامع التارخيية لوالدتو

 دلفاىيم وقاببلً  مؤمناً  يكون أن عصرياً  تعليماً  وادلتعلم ادلثقف يكون أن العملية الناحية من شلكناً  صار لقد
 ادلنظومة على بناءً  ادلعاصر اإلسبلمي التدين ولد وىكذا احلديثة، العلمية اليقْب طرق اعتمد لو حٌب الدين،
 ألن قاببلً  صار الغريب الفكري فاإلطار والدين، العلم بْب ما فَبة يف شاع الذي التعارض وزال الغربية ادلعرفية

 .وإسبلمية دينية مبضامْب ديؤل

 عن النظر بغض ادلعاصرة العلمية لؤلسس تبعاً  إسبلمي تكيف إحداث إمكانية العال شهد لقد واخلبلصة؛
 ادلثقف أن ذلك والصواب، اخلطأ يف احلاكمة ىي ادلعايّب ىذه فتكون خطئها، أو األسس ىذه سبلمة

 تلقائي، بشكل حصلت فيقتو  عملية أول فإن ولذا غربية، الفكرية بنيتو أن إال مسلماً  كان لو حٌب ادلفَبض
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 يف لكنو مسلم، وسط يف الوالدة حبكم مبرتكزاهتا متعلقاً  نفسو جيد كثقافة الَباث يتلقى صار ادلسلم أن ىي
 بالثقافة يدفع البعض أن النتيجة فتكون غربية معرفية أسس على قائماً  غربياً  تعليماً  يتلقى الوقت نفس

 .مسلماً  مثقفاً  فيكون االثنْب بْب التوفيق يف ينجح اآلخر بعضال بينما البلشعور، إىل بعيداً  اإلسبلمية

 توفيق أنو يعِب ال وىذا التوفيق، مقومات وّلدت النتيجة يف لكنها قرن من أكثر استغرقت رمبا العملية ىذه
 .نضجاً  أكثر الحقة أطوار يف النجاح على حيصل أن لو ديكن توفيق النهاية يف لكنو ناجح،

 والدة عن الوافدة الغربية بادلرجعية ادلوروثة اإلسبلمية ادلعرفية ادلرجعية استبدال زلاوالت أسفرت فقد إذن،
 حصول تفَبض كانت الٍب التوقعات من العكس على ادلنقولة، للمرجعية وفقاً  جديدة والدة الديِب الفكر
 وليس رجعياتم ازدواجية نشوء عن عبارة كان حدث وما. النقل ىذا نتيجة الَباث مع كاملة قطيعة
 .قطيعة

 سامهت سواىم، من أكثر ادلسلمون أدركها ادلرجعيتْب بْب مشَبكات وجود نبلحظ فإننا احلظ حسن ومن
 يف انفسحت وبذلك ادلثقف، العال ولد كما ادلسلم ادلثقف وولد التوفيق، عملية تسهيل يف ادلشَبكات ىذه

 اكتشاف أعاد الذي التيار درجاتو، بأوسع التوفيقي الثقايف التيار والدة فرص واالجتماعي الثقايف األفق
 شعارات على الستار أسدل وبذلك ذلا، وطارداً  نقيضاً  الح الذي اآلخر ونظم مقوالت خبلل من الذات

 .للعصر صبلحيتو وعدم الَباث مع القطيعة

 اإلسبلمية الدينية للتيارات سّهل - االنتشار ضعيف كان ولو - إحلادي غّب علمياً  تياراً  الغرب أنتج لقد
ًً  الذات إثبات يف اآلخر منظومة إىل لبلستناد التارخيية فرصتها ادلعاصرة  اآلخر مدعيات نقض أسلوب متبعًة

 .مقوالتو نفس على بناءً 

 صار كما األصيلة، ادلعرفية ادلنظومة أو ادلوروثة للمنظومة وفقاً  الدين بقاء عن شلكناً  احلديث صار وذلذا
 بشكل الدين بقاء تكرس وبذلك ادلستوردة، ومنظومتو اآلخر دلعايّب وفقاً  الدين بقاء عن أيضاً  شلكناً  احلديث

 كتيار العشرين القرن من الثاين النصف يف اإلسبلمية ادلوجة انبثقت وذلذا. اإلحلاد دعوات كل يدحر
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 اتبعت الٍب العنيفة األساليب كل رغم لو التصدي عن والتغريبية اإلحلادية التيارات كل عجزت جارف،
 .تأثّبه من للحد

 أشكالو آخر يف التعدد

 ال خطّباً  تعدداً  يضمر إنو األسس، موحد غّب صلاحاً  يزال ال ألنو ادلطاف هناية يعِب ال النجاح ىذا أن غّب
 ذاتو يف حيمل األحوال كل يف أنو إال ادلسارات، تعثر عن أسفر الذي السابق التعدد عن خطورة يقل

 عملية صلاح ضروريات من أهنا اإلسبلمي الفكر حدد الٍب األسس وحدة إىل للتوصل احلل إمكانيات
 استمرارية أي البحث، بداية يف إليها أشرنا الٍب ادلغيبة األبعاد باستعادة النقدية ادلرحلة وتتويج النهوض
 الطريقة بنفس ادلؤمن الدنيوي العال وإنتاج احملضة ادلعرفية الناحية من احلياة لتطورات ادلسلم العال استجابة

 الذي التخصص تفرض بشدة متنوعة عصرنا يف باتت والٍب الدنيا، بعلوم ادللم الديِب العال إنتاج هبا يتم الٍب
 بعلوم متخصصاً  باعتباره ادلسلم ادلثقف والدة فإن وىكذا( كافة لينفروا ادلؤمنون كان وما) اآلية بو نادت
 األنظمة أفق ضيق عن نتجت أصيلة اجتماعية حلاجة مشبعة والدة ىي الديِب، بعده يفقد أن دون الدنيا

 جاءت لو حٌب صحيحة والدة إذن فهي اإلسبلمية، للمنظومة تبعاً  والدتو منعت الٍب السابقة السياسية
 وإلي أشرنا كما- ادلعريف دوره لعب من ادلسلم العال منعت الٍب األوضاع ىذه نفس إن مث ومتعثرة، متأخرة

 الستعادة ذىبية فرصة ادلعاصرة الظروف يف وجدت االجتماعي، دوره من اخلوف بسبب - البحث بداية يف
 (.ص)الرسول عصر بعد اإلسبلمية التجربة بداية يف تزييفها مت الٍب ادلعايّب

 يف الغربية ادلعرفية ادلنظومة إىل يستند يزال ال ادلؤمن ادلثقف وأن الطريق بداية يف تزال ال العملية ىذه أن غّب
 اجتاه بأي أقدامو نقل يستطيع وال ادلوروثة ادلعرفية ادلنظومة إىل ومستنداً  مؤمناً  العال ويبقى والتقييم، التفكّب

 .الضياع من خوفاً  آخر

 ادلنظومة دلعايّب وفقاً  ولكن بو يؤمن آخر وتيار ادلوروثة، األصيلة ادلعايّب وفق بالدين يؤمن تيار أمام ضلن إذن
 الدين عقلنة تعميق إىل بشدة دييل الثاين فالتيار كثّبة، نقاط يف يتقاطعان التيارين ىذين وكبل ادلستوردة

 اإلديان إىل يذىب البعض نرى ولذا منظومتو؛ مع انسجاماً  أكثر جيعلو لكي البلعقبلنية النقاط يف وخصوصاً 
 األفكار باعتبارىا ادلبلئكة أو اإلنسان، ذىن عن تصدر الٍب الشريرة اإلحياءات رلموعة باعتبارىم باجلان
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 لتطبيقها بعيداً  فيذىب بادلساواة تؤمن الٍب الغربية ادلفاىيم إسقاط البعض حياول كما أو اخلّبة، واإلحياءات
 من العديد ىنا نرى وىكذا البشر، من أي عن ختتلف ال أهنا ويرى بقداستها ليذىب الدينية، الرموز على

 التجرييب ادلادي التفكّب إسقاط أو دتحيص، بدون االعتقاد إىل السياسية ادلسائل من تنتقل الٍب اإلسقاطات
 .الديِب التفكّب أعمدة أىم يعد الذي الغيب عال على

 ومعقولة مقبولة جيعلها الذي بالشكل اإلسبلمية الدينية وادلعتقدات األفكار يضغط أن حياول التيار فهذا
 تؤمن الٍب االجتاىات تطرفو حاالت أقصى يف يولِّد طبعاً  التيار وىذا ادلعرفية، ومنظومتو اآلخر دلعايّب طبقاً 
 .إيران يف( سروش) طريقة أو زيد أبو حامد نصر طريقة على معاصرة مبضامْب النصوص حبقن

 تيار ادلطاف هناية يف أنو إال خطوات عدة الدين من يقَبب تياراً  كان وإن التيار ىذا فإن النهاية؛ ويف
 عن خيتلف ال فهو اإلسبلمية، التجربة خبلل ولدت الٍب ادلتعددة التربيرية التيارات عن خيتلف ال تربيري
 لكن سائدة، مبفاىيم النصوص حقن خبلل من العربية والقيم الواقع يربر أن حاول الذي األموي التيار

 جوانبها يف خصوصاً  الفكرية ومرجعياهتا الغربية الثقافة إفرازات قبول لتربير يأيت ادلرة ىذه احلقن أن الفارق
 .ادلقنعة

 قراءة وببل دتحيص ببل بالقدمي يدين سلفياً  تياراً  حاالتو أقصى يف يفرز أيضاً  فإنو األصيل للتيار بالنسبة أما
 يقوم إنو اخلارج، يف ذلا حقيقة ال ادلاضية اإلسبلمية العهود على مثالية صورة يسبغ التيار ىذا إن للتاريخ،

 الرسالة انطبلق نقطة من حترك الواقع ىذا أن يتناسى إنو ويعممها، التاريخ صور لبعض انتقائي إسقاط على
 .األجنبية اذليمنة حتت والوقوع االندحار نقطة إىل األمة أوصل حٌب معها وتقدم العظيمة، اإلسبلمية

 نقدية عملية خبلل من الواسعة بصوره العال إنتاج إعادة إىل ضلتاج أننا ىو عليو االتفاق ديكن ما إن
 ينقد الذي النقد الغربية، وادلرجعية الَباثية ادلرجعية بْب احلائرة النقد عملية عن نتخلى وأن( ولآلخر للذات)

 غّب على يسّب لكنو والذات للغرب ثالث ونقد الغرب، دون الذات ينقد آخر ونقد الذات، دون الغرب
 .منّب كتاب أو ىدى
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 واألساس ادلعيار سؤال عن اإلجابة إىل ضلتاج النقد، دلمارسة وسليم دقيق معيار إىل ضلتاج أننا أخرى وبعبارة
 واحملدد الدقيق ادلعُب عن البحث إىل ضلتاج إننا الواقع؛ يف والصواب اخلطأ فنصنف األمور، بو نزن الذي

 .لؤلصالة والواضح

 من عكسية بطريقة التاريخ قراءة إىل العودة خبلل من إليو التوصل ديكن ادلعايّب ىذه اكتشاف أن شك وال
 .الدروس منطلق

 الذين الشرعيْب العلماء وإبعاد القائد العال إبعاد يف يكمن أمنا التجربة إخفاق سرّ  أن نعلم أن وجيب
 التعيْب، ومن النص من قيادتو شرعية يكتسب الذي القائد تفويض من أدوارىم لعب شرعية يستمدون

 أخرى وبطريقة وخبايا، بطون ذو بأنو مجيعاً  نعَبف الذي النص خبايا على عادية بطريقة ادلطلع ىو ذلك
 إىل علومهم نقل على قادرين علماء ليمسوا الناس يعّلم أن يستطيع الذي وحده فإنو وبالتايل إعجازية؛
 .والرعاية الوعاية علم إنو والسماع احلفظ ليس العلم إن سواىم؛

( احلبل) ذلك واألرض، السماء بْب ادلمدود( احلبل) من النقد ومعايّب العلم نأخذ أن علينا فإن وببساطة
 حتت بسببو ووقعت العظيم، واخلسران بالفشل األمة وباءت واآلخرة، الدنيا فخسر السلطان استبعده الذي

 هللا أخرب كما وجاءت وقرأناىا أعيننا بأم رأيناىا الٍب التجربة من أدل شيء وال الظََلمة، َأسر ويف األعداء نّب
 أذناً  لعلّ  وقوعو؛ قبل بالشر وأخربوا وادلخاطر، والعلل األسباب بينوا الذين فهم األطهار، واألئمة ورسولو،

 ..فيحذر يتفكر قلباً  أو تعي واعية

...... 
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