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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 «غربي  مشروع الفكر المنى و »

 طو جابر العلواني . د. أ
 
أصدره اؼبعهد الَِّذي  «أسلمة المعرفة»ان اؼبعهد قد اعتمد خطتو اليت نشرت يف كتابو األول ك

يف  فكري  ال وكان مشروع اؼبعهد. بع يف الكويتوط  ، ةعربيَّ م إذل الجر مث ت  ، يف بدايات التأسيس زيةكلي  باإلن
 : تُتأساسيَّ تلك اؼبرحلة يقوم على دعامتُت 

 . ةجتماعيَّ ة واالنسانيَّ يف العلوم اإل غرب  ال إعداد خالصات للفكر: األولى
ّ  إعداد خالصات يف الًتاث اإل: والثاني ة ّ  ميكن أن تربز الفكر اإل سالم ة جتماعي  يف العلوم اال سالم

تكون مصادر ومراجع  «ةمنهجي  كتب » إنتاجاؽبدف يف تلك اؼبرحلة كان ؿبد ًدا يف ن  إل، ة كذلكنساني  واإل
ّ  ميكن أن يقد م لألمَّة خرجيُت جيمعون بُت يؤد ي  على أمل أن، للطلبة اعبامعي ُت ذلك إذل بناء تعليم جامع

ويف الوقت نفسو ميكن إعادة االرتباط بُت القيم ، ويتجاوزون حالة الفصام بينهما «األصالة والمعاصرة»
إذل ربط اؼبعرفة يؤد ي  ذلك سوفو ، ليهاإوإعطاء اؼبعرفة نوًعا من الغائي ة اليت نب و القرآن اجمليد ، واؼبعرفة

مكن األساتذة اؼبسلمُت من ن  ىذه اػبالصات ست  أكما   «ناانلإل لهي  االستخالف اإل»وقضاياىا بأبعاد 
فيطلع  غرب  يف الفكر الَما  على أىم، وانشغاالهتم الكثَتة، معقولة تناسب أوقاهتم الضيِّقةالع يف أوقات االط  

ّ  ال  ة على الًتاثغربي  م العلوم يف صياغتها الم يف الغرب أو تعل  لع من تعل  ويط  ، غرب  على الفكر ال ًتاث
ّ  اإل  «األصالة والمعاصرة»لعة متمكنة من ناحييت على طاقات مط  ألم ة وبذلك ميكن أن ربصل ا؛  سالم

ّ  يف وقت   . انتاجهإة اؼبنتظر نهجيَّ اليت ستكوهنا الكتب اؼبشاب ة بانتظار زبرج الطاقات ال يسمح قياس
 فاروقّإظباعيل  الشهيد «غربي  خالصات الفكر ال»كان اؼبشرف واؼبتابع لقضايا الوصول إذل  

من شهر رمضان المصادف ألواخر شهر مايو عام  11ليلة »يف ، ءوزوجتو الشهيدة ؼبياى َو  اغتالتوالَِّذي 
 !!.  دل تعرف دوافعها اغبقيقيَّة حىت اآلن آشبة يدٌ  «م1191

وىّ  !! «23/1/2009الموافق  ى 1421رمضان  23عصر »ذل الدار اآلخرة انتقلت إ «منى»و
إضافة إذل . كالغريق واحملًتق  «شهادة آخرة»ذين يرون اؼبوت يف الغربة شهيدة أيًضا عند صبهور العلماء ال  

 . البقها اعبيتلك اؼبعاناة من السرطان اليت دل تكن تط
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حيث   «فولسنياجرا »ينها وبُت الشهيد فاروقّ مت يف باًء واؼبعهد لق «منى»كان اللقاء األول بُت 
 «نورفك»من  «منى»فذىبت ، يشارك يف مؤسبر -يرضبو اهلل-الفضل أَب و  عبد اؼبنعم. د «منى»كان والد 

فاروقّ مشارًكا يف ذلك اؼبؤسبر . وكان د، لزيارة أبيها «رايتبفول»ا زائرًا على برنامج أستاذً  حيث كانت تقيم
 وكنت نائبو يف رئاسة اؼبعهد وما إن عاد حىت طلب مٍت  ، ولغتها «منى»بهر الفاروقّ بأفكار وان، فالتقيا

:  اوقال وىو فرح جدً ؛  معو «غربي  الفكر ال»للعمل يف اؼبعهد على مشروع  «منى»إعداد عرض للدكتورة 
 السيكون قاب وعوأن المشر ... نقد تكو   غربي  القول بأن فريق الفكر الأستطيع  إلينا إذا انضمت منى»

 . «لإلنجاز
، دل أسأؽبا: قال؟  فسألتو أىّ متزوجة؛  خاص ةة عائليَّ بالنسبة رل كنت أحبث عن زوجة لظروف 

قدم ؽبا العرض ون  ، ها الجتماع ىنا لبحث موضوع العملصل هبا وادع  فات   «نورفك»تلفوهنا يف ى َو ولكن ىا
ّ  وتكون ىناك فرصة ؼبعرفة الوضع ال  . ؽبا شخص

 نفسّتذكرة الطائرة وذىبت بؽبا  ؽبا الدعوة وأرسلت   كلمتها ووجهت    أسبوعفخالل ؛ أتأخر ودل
هنا وتوج  ، الركاببُت ويف ضوء ذكرىا ؼبا كانت ترتدي عرفناىا من ، الستقباؽبا يف اؼبطار ومعّ صديق آخر

 اؼببدئّومت التفاىم ، وجلسنا جلسة العمل األوذل «رستن»إذل مكتب للمعهد قدمي كان مستأجرًا يف منطقة 
صديقّ  فكل فتوجاء وقت الغداء . من الناحية األخرى «منى». ود، فاروقّ وأنا من ناحية. د، بيننا

ّ  يراين  يف العمارة نفسها يف الدور األإباصطحاهبا إذل مطعم  ومفاربتها يف الزواج مٍت  دون إخفاء شّء ، رض
تكون ىناك  ا حىت حصل منها على اؼبوافقة اؼببدئي ة على أنودل يًتكه، عليها فيما يتعلق باألبناء أو أم هم

التارل وخرجنا من  األسبوععلى االتفاق  ومت، ينبغّ أن تناقشو معّ مباشرةَما  ن  لديهاإل؛  فرصة لقاء آخر
ّ  كان القانون األ،  ذلك اللقاء باتفاق تام على العمل والزواج ال يسمح بإعطاء من يأيت على برنامج  مريك

ال يقل عن سنة َما  وقضائو، ال بعد عودتو إذل بلدهإمريكا أوالربامج اؼبماثلة تأشَتة دخول إذل  «رايتبفول»
ّ  يف خدمة اؼبؤسَّسة اليت انتدبتو لذلك الربنامج فتقرَّر أن تعود إذل القاىرة لقضاء عام  ا ويقوم اؼبعهد فيه دراس

أم ا موضوع . نفسها لاللتحاق دبجرد انتهاء العاموهتيئة ، طالعها على براؾبو وأىدافوخالل ذلك العام بإ
أو  ن االقر  شيًئا فقد اتفقنا على إعالن اػبطوبة أو عقد قانوين  الزواج فحُت رأينا أن و ال يغَت  من الوضع ال

وألقى ، مًعا فتم ذلك قبل مغادرهتا إذل القاىرة يف احتفال ضم صبيع رجال اؼبعهد وأسرىم والعاملُت كليهما
ا ؾبرد خطبة  «منى»ون االقر  ومت عقد، ّ خطبة رائعة باؼبناسبةفاروق. د مث تبعتها إذل القاىرة ، كانت تظن أهن 

 . رحم اهلل اعبميع-حيت مت الزواج برعاية والديها



 - 3 - 

فيما كنت يف السودان ؼبتابعة األعمال التحضَتيَّة ؼبؤسبر  -رضبهما اهلل-شهد فاروقّ وزوجتو واست  
وتطمينها  «منى»فعدت إذل القاىرة لزيارة م  6891عقد يف الَِّذي  «الرابع ي  دولة المعرفة الإسالمي  »

خالصات الفكر »و «غربي  الفكر ال»تركو الفاروقّ وؼبياء يف ؾبال الَِّذي  والتشاور معها يف كيفي ة سد الفراغ
 . يت لن تكون سهلةأفكارىا وخططها للقيام هبذه اؼبهمة ال   هتيئفوعدت بأن  «غربي  ال

 : ية المشواربدا
ة وجامعة القاىرة كلي  مريكا بعد أن ساعدتنا الأانتهت السنة وحصلنا ؽبا على تأشَتة دخول إذل 

فاروقّ . ة للمعهد ؼبدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعتنا در إعااجازة ؼبرافقة الزوج و  «منى»بإعطاء 
 . فاروقّ بقليل. ك قبيل استشهاد دالريدي وذلالرءوف  عبدالسيد  -آنذاك- صري  وأنا للسفَت اؼب

مكان أو يف أي   وعرضت عليها أن نقضّ وقًتا، إذل فرجينيا «م1191خريف »يف  «منى»ووصلت 
. ينتظرين من عمل لتعويض جهود الشهيدين فاروقَّما  ليس قبل أن أعرف:  فقالت؛  منتجع يف أمريكا

حيث دل أكن قد بنيت منزرل  «رستن» غرفة نوم واحدة وصالة يفمن صغَتة  كنت قد استأجرت شقة
وأدىشٍت زىدىا وعدم رغبتها يف اقتناء اؼبالبس الفاخرة واألثاث الغارل ، فسكن اىا مًعا. «ىرندن»يف  اغبارل  

يف . ة واألكادمييَّة اؼبختلفةعلميَّ واجملالت ال، كانت منصبَّة على الكتب  -كل ها-وإذ أن رغبتها ، وما إذل ذلك
وبعد فًتة استطعنا أن نصل إذل صندوقُت صغَتين من الكارتون فيهما ، تها إذل اؼبعهداليوم التارل صحب

موج هو من  تكليفمعها بعض رسائل ، ؾبموعة من أوراق مصوَّرة عن كتب وؾبالت وبعضها مالزم من كتب
 . مريكان عليهاالفاروقّ إذل بعض األساتذة وردود بعض أولئك األساتذة األ

تركو الشهيد فاروقّ يف ىذا َما  أىذا كل: لتقول «منى»يوم حىت جاءت دل ينقض دوام ذلك ال
ىذا ال يعٍت شيئًا : قالت. وجدناه يف مكتبو ومكتبتو يف اؼبنزل ويف اعبامعةَما  ىذا أىم: قلت ؽبا؟!  اؼبوضوع

، لطريقة اآللي ةال يتحقق هبذه ا غرب  وإؼبام األساتذة اؼبسلمُت الذين دل يدرسوا الفكر ال، كثَتًا يف اؼبشروع
فإنٍَّت أحتاج إذل  ولذلك، اؼبطروح التصورمن  لو طرق وسبل أعقد بكثَت «نقل األفكار»و «فالمثاقفة»

ة من التصو ر فاعليَّ يكون أكثر لعل و وفسحة يف الوقت أكرب لوضع تصو ر ، مساحة من اغبري ة أوسع
 !!. اؼبطروح

مث ، مث صارت شباين، عشرة خطوة باثنيتفاروقّ  إن  اػبطوات اليت حد دهتا اجملموعة بتصور:  قلت
ا ، آلت إذل ستة آلي ات »فالتصور انطلق من  «ة أكاديمي ةمنهجي  كتب »قادت إليها فكرة إنتاج إّن 

لو أن :  قلت ؽبا يف هنايتو؛  ودار بيننا نقاش طويل يف ىذه النقطة «اإلجراءات ال من قواعد بناء األفكار
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تطرحينو يعٍت ن  َما إل؛  تطرحُتالَِّذي  من تعديل اػبطة وفًقا للتصور «ثالثتنا»نا فاروقّ كان حيِّا لتمك
يف وسعّ َما  ومع ذلك فإن ٍت سأبذل كل؛ واالسًتاتيجيَّات ئا على مستوى الفكر واؼبباديِّ جوىر  التعدي

الوقت ال ن  إل؛ معنا واهلل -تبارك وتعاذل-خوة يف قيادة اؼبعهد هبذا التصور فامض على بركة اهلل إلإلقناع ا
فقد أعمل يف بييت ويف مكتبة الكونغرس ، أريد مرونة يف ميزاني ة شراء الكتب ويف الوقت:  قالت، ينتظر

، أفعل وأنتجَما  بل على؛  ومكتبات اعبامعات فال ينبغّ أن رباسبوين على الدوام واغبضور يف اؼبكتب
 . موافق: فقلت

ا تسد جزًءا من اغباجة :  وقالت؛  معدودةوقّ يف أيام كتب مكتبة الشهيد فار   «منى»حت تصف   إهن 
يلزم خبفض َما  وسأحاول توفَت، ربتاجُت لتحقيق اؽبدفَما  لك مطلق اغبري ة يف شراء:  فقلت، ال كل ها

 . اإلنفاق يف بعض اجملاالت األخرى
رس حىت مث بدأت تواظب على الذىاب يوميِّا ؼبدة ال تقل عن ست ساعات إذل مكتبة الكونغ

عطيت ركًنا خاصِّا هبا يف ال أعضاء الكونغرس والباحثون معهم فأ  إحصلت على امتياز خاص ال يتمتع بو 
، كان يشتمل على عدة أرففالَِّذي  اػباص  هبا  يف ذلك الركن تشاء وتضعوَما  اؼبكتبة تستعَت من اؼبكتبة

وصرنا  «ةتنو عفي مدارسو الم غربي  الفلافات الفكر »أو كتًبا نادرة بأكملها وكلها يف  الفتصور فصو 
ة واالختالفات اعبوىريَّة والثانوي ة بُت مريكيَّ نسمع الكثَت منها عن اؼبدرسة الفرنسي ة واألؼباني ة والربيطاني ة واأل

ة وترصد اؼبؤث رات اليت فكري  مث بدأت تغوص وراء جذور تلك اؼبدارس ال؛ تلك اؼبدارس يف كثَت من األمور
ة خفيَّة ترجعها دبهارة نادرة إذل دينيَّ فتضع يديها على مؤثِّرات ، والتطورات اليت مرت هبا، ل منهاأثَّرت يف ك

ّ  األواليونانيَّة واؼبنطق  اإلغريقيةإذل الفلسفات  إضافة، التلمود والعهدين القدمي واعبديد وفلسفات  رسط
 . ة وبُت تلك اعبذورجتماعي  ة واالنساني  ة اإلوتربط بُت العلوم اؼبعاصر اإلشراق  اؼبش ائُت والرواقيُت  وفلسفة

وكانت تأيت يف اؼبساء فرحة رغم حالة اإلعياء البادية عليها إذا اكتشفت شيًئا ؛  واستغرقها ذلك
ويف ضرورة العناية بصحتها ، وكم كنت أجادؽبا يف ذلك، وتنسى نفسها وطعامها وشراهبا إال القهوة والشاي

 . الإال قلي اللقّ لذلك باوإعطاء البدن حقو فلم تكن ت
 : غربي  تقريرىا عن مشروع الفكر ال

اؼبعهد الذين كانوا حريصُت على اغبصول على منتجات عاجلة تسد وربت إغباح اإلخوة يف قيادة 
حققتو خالل َما  إذا أردنا أن كبد د «منى»سألتها بعد حوارل عشرة أشهر ؛ عاونُتفراغ الباحثُت و العلماء اؼبت

 لألستاذوينظرون ، ال يعيشون معك مثلّأقبزتو فهم َما  خروناآلليدرك  -وىّ ليست قصَتة-ة ىذه الفًت 
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واإلشراف على ندوات وما إذل ، عمل أوراق وإعداد، الباحث دبعايَت ظاىرة مثل نشر حبوث بُت فًتة وأخرى
فيها لنحاسب أنفسنا ، فأرجو أن نقوم بوقفة ولو لشهر واحد أو أقل، نقدمو ؼبثل ىؤالءالَِّذي  فما، ذلك
ة بشري  من طاقات أعمالك وما قد ربتاجو ، زمٍت  ميكن بلورة تصور مارل  و . ونعدُّ تقريرًا مناسًبا، حققناَما  على

 . ؼبساعدتك
ة مسح عمليَّ أفعل بدقة وتفصيل فقد كنت أريد أن أقوم بَما  كن أدو نألكن ٍت دل ؛  ال مانع:  فقالت

ّ  و اؼبختلفة متتبِّعة تطوُّره الدبدارس «غربي  للفكر ال»شامل  مث ، وأىم العوامل اؼبؤثرة يف سَتورتو وتطوره، تارخي
  !! بدأ بوضع تصورايتأ

علًما ، ساحبة يف ؿبيط لن زبرجّ منو فنريد ربديد نقاط وؿبطات لنا كوينأن تلكن ٍت أخشى : قلت
لى عشرة من األساتذة والعلماء وجهدك ىذا لو قسم ع، ضروريُّ تفعلينو ىام جًدا و َما  بأن ٍت أدرك أن

ولذلك فسأكلف مساعًدا أو أكثر بالعمل معك وربت تصر فك ؼبساعدتك يف ، الباحثُت الستغرق أوقاهتم
أرجو أن نوفق إذل استقطاب ، خاص ةحصر حصيلة األشهر العشرة اؼباضية وإعداد تقرير عنها نقدمو يف ندوة 

، فرحبت بذلك؛  يولللمشاركة فيها وؿباورتك فيما توصلت إ «غربي  الفكر ال»بعض العناصر ذات اػبربة يف 
لعت عليها يف ىذه الفًتة سواء من مكتبتنا رين عدد الكتب اليت اط  كم تقد    «منى»:  عابرًا المث سألتها سؤا

ألخربك بشكل تقرييب  ال  أمهلٍت:  قالت؟  يت اشًتيتها واقتنيتها لصاحل اؼبشروعأو مكتبة الكونغرس أو ال  
ا ال تقل عن ثالثة آالف كتاب، لغة فيومبا ، يصاالت االستعارةإمن واقع ، مث أخربتٍت بعد عدة أيام بأهن 
 . والكتب اليت كانت تؤخذ من على الرفوف فيجرى تصفحها وتعاد، ءايصاالت الشر إو 

عشرين  ين  فالفالنًا قرأ يف العلم ال اإلمام غرب حُت أقرأ يف سَت علمائنا اؼبتقد مُت أنَّ ستأ إن ٍت كنت
 . قبل أن يؤلف يف ذلك العلم...  لًفاأألف ورقة وأربعُت 

يزيد عن َما  كالغزارل والرازي وإمام اغبرمُت ومن إليهم قد ترك،  فالنًا القول بأنَّ  وكنت أشعر بأنَّ 
من كتب الغزارل إليو  وصلَما  ؾبلد يف حصر -يرضبو اهلل-وقد كتب عبدالرضبن بدوي . مؤلف ةربعمائأ

 . عريف هباوالت
ومائة ًفا ثبتت عندي صحة نسبة ثالث وتسعُت وثالثًا وعشرين مؤل   للفخر الرازي مائتُت حصيت  وأ
 «المحصول»و، بثماين ؾبلدات «نهاية العقول»و، ؾبلًدا ثالثُتباثنُت و  «تفايره الكبير»منها ، منها إليو

عقود الجوىر فيمن لو »عنوانو العظم ىو السيد مث وجدت مؤلًفا ألحد علماء الشام ، بستة ؾبلدات
وتابعت مسَتهتا خالل أربع وعشرين  «منى»حُت رأيت  -كل و-زال استغراب وقد ، «فأكثر خماون مؤلًفا
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ّنوذج ماثل أمامّ يبُتِّ القدرات اؽبائلة اليت  «منى»فهذه ، لم أعد أرى يف شّء من ذلك مبالغةف، عاًما
ّ  لميكن أن تربز عند إنسان جاد  يرى البحث ا  . وديًنا رسالة علم

تقرأ سواء أكان َما   يومّ ىذا يف القراءة مع اإلؼبام اؼبتميِّز بكلأسرع من عرفت حىت   «منى»كانت 
 بكانت تقف يف اؼبطبخ إلعداد شاي أو قهوة وتكون قد أتت بكتَما   وكثَتًا، ةعربي  زي ة أو الكلي  ذلك باالن

تكون  «الكتل أو كنكة القهوة» هقبل أن ذبف ميا، ء هباأو أكون أنا من جا، تركتها على طاولة اؼبطبخ
يف ذلك كاتبُت ومكانتو بُت اؼبؤل فُت وال، ة ومؤل فوساسي  قد كونت فكرة كاملة عن الكتاب وقضيَّتو األ «منى»

وغَت ذلك من أمور قد يستغرق ، وربديد كيفيَّة االستفادة بو ووقتها، اجملال ومنهجو حبيث ميكن ؽبا تصنيفو
أو  اليقل تزيدمنو يف عشر دقائق إليو  وصلتَما  ليصل إذل -كل و-ا يومُت أو ثالثة يف قراءة الكتاب غَتى

 . التنقص قلي
 :  وندوة مناقشة التقرير «غربي  مشروع الفكر ال»عن  «منى»عودة إذل تقرير 

 اػباص هبا قامت بطباعتها باغباسوب، بتقرير مفصَّل يف طبسمائة صفحة مطبوعة «منى». فاجأتنا د . 

 حد د دل يكن كافًيا غبضور أحد من خارج الَِّذي  ولكن الوقت؛ علن ا عن الندوة ودعونا بعض األشخاصأ
وذلك يعٍت أن اغبضور دل يكونوا سوى إداري ُت ـبتلفّ التخص صات وباحثُت أو ثالثة كانوا ، دائرة اؼبعهد
 . وبعض طلبة الدراسات العليا. يعملون معنا

   أن تلخ ص تقريرىا الضخم بساعة واحدة إلفساح اجملال للحضور ؼبناقشتها يف ساعة  «منى»لب من ط
لو أقيمت جامعة كاملة للعمل فيو وعليو الَِّذي  هبذا اؼبشروع اؽبائل «منى». ونصف ومعرفة إذل أين ستتجو د

الصفحات  د دبل الندوة أن ربوأم ا أنا فطلبت منها ق، التقرير سواىا دل يقرأ أحدٌ ، فلن يكون ذلك كثَتًا عليو
تستطيع َما  وأن أعينها بذلك على ربديد، ة اليت أخرج منها بفكرة عامَّة لكنَّها كاملة بقدر اإلمكانساسي  األ

 . تقدميو يف ساعة واحدة قد نقنع مدير اعبلسة دبدىا بربع ساعة

ا إذا دل ذبد تفاع «منى»ومن اؼبعروف عن ، الندوة-وبدأت اعبلسة  ا من مستمعيها مع حقيقي   الأهن 
يف تلخيصها لتقريرىا اجمللد ساعة  «منى»أمضت ، انتباه تام فإن  ذلك يربكها ويصيبها باإلحباط الشديد

لكن و ردبا أفلح ، يقافها عدة مرات خالل نصف الساعة األخَتة فلم يفلحإحاول مدير اعبلسة ، ونصف
 . بتنبيهاتو ؽبا يف زيادة إرباكها وإحباطها

، أت تًتنح بعد مضّ ساعة ونصف وتتماثل إذل السقوط فأسرعت إليها وأجلستها وأتيتها دباءحىت بد
َما  من تلخيص مث طلبت منها أن تظل جالسة وذبيب عم ا قد يثار من األساتذة فلم يتمكن مدير اعبلسة
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ا قد ف همت «لمنى»ة عنويَّ ودل تثَر أي ة أسئلة ترفع من الروح اؼب، قالت ت تعقيبات غَت َت بل أث ؛وتشعرىا بأهن 
  «منى»خالصة تقرير . واػبطة اؼبنشورة «منى»معظمها على اؼبقارنة بُت طرح  تانصب  ، مشجعة إذل حد  م ا

 :  كانت
 خطة األسلمة»ال ميكن أن يدرس أو يلم بو بالطريقة اليت كانت موضوعة سابًقا يف  «غربي  الفكر ال»ن  إ» ،

وال على ، ة فيوداخليَّ وال على مستوى اؼبدارس والتي ارات ال، ؼبصادرال على مستوى الفلسفات واعبذور وا
 . اؼبؤث رين فيو فك رينوال على مستوى اؼب، وصياغاتو اؼبختلفة، وثوراتو اؼبتَّصلة مستوى تطو ره وسَتورتو

 سنوات من البد ؽبم من إنفاق  غرب  إن  الذين يطمحون من العلماء واألساتذة اؼبسلمُت إذل معرفة الفكر ال
أمناء يرتادون وأن يكون لديهم أدلة ، إخل...  الع على منابعو ومدارسو وقضاياه ومناىجوأعمارىم يف االط  

ّ  ود. مثل د هبم مناحّ ذلك الفكر   .ومثلها، عرفناه فيما بعدالَِّذي  اؼبسَتي. فاروق

  االتفاق  وا قادرين على معرفة جوانبتقان أىلها ؽبا ليكونإوأن يكونوا متقنُت ألكثر من لغة من لغات الغرب
 . ة اؼبتنو عةغربي  ة الفكري  واالفًتاق بُت اؼبدارس ال

  وملكات تساعدىم وتعطيهم القدرات الالزمة على التعامل مع األفكار خاص ةأن تكون لديهم استعدادات ،
رة يف ـبتلف جوانب ىذا إضافة إذل اػبضوع لربامج تدريبي ة على أيدي أساتذة مه، ومقومات، وتطورًا نشأةً 

 . مثل من ذكرت الفكر

  ومعرفة تلك ، يف الغرب ذاتو «غربي  نقد الفكر ال»أن يكون األساتذة اؼبسلمون قادرين على متابعة مدارس
وأن ال يكون ، وما اختص ت بو كل مدرسة من اعبوانب النقديَّة، ومنطلقاهتا معرفة شاملة نقدي ةاؼبدارس ال

واستعداد وهتيُّؤ ، اىتمام بوبل مصدر إثراء وزيادة ؛ أو تقليل من شأنو «غربي  لفكر الا»ذلك مصدر زىد يف 
 . لدراستو

   اليت ربكمت  ةفكريَّ واػبالصات ال، أن يكون األساتذة اؼبسلمون قادرين على إدراك مسارات التطو ر األورب
 . يف ذلك اؼبسار

 خالل مراحل  «غربي  الفكر ال»ات اليت صادفت كالي  شاؼبسلم قادرًا على رصد أىم اإلاألستاذ  أن يكون
 . اتشكالي  اإليواجو تلك  غرب  وكيف كان الفكر ال، تطوُّره

       أن يكون اؼبسلم واعًيا بالفكر اإل  ّ  فكرينوعًيا ميك نو من إدراك نقاط االفًتاق وااللتقاء بُت ال سالم
ّ  اإل  . إخل... التطور، اؼبدارس، اعبدل، اعبذور ،اؼبصادر ،اجملاالت:  اتيف مسار  غرب  وال سالم
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  غرب  ة للفكر الغربيَّ ال «مناىج النقد»أن يتمكن األساتذة اؼبسلمون من بناء منهج نقدي  يستوعب 
ّ  ويتجاوزىا إذل أصول وآداب النقد يف الفكر اإل، غرب  ويتجاوزىا إذل أصول وآداب النقد يف الفكر ال  سالم

 . م وما إليهايف ؾباالت الفلسفة والعل

  من اؼبنظور اإل «غربي  نقد الفكر ال»فإذا سبكن العلماء اؼبسلمون من ذلك فعليهم أن يبدأوا فبارسة  ّ  سالم
 . البد من معرفة جوانبو اؼبختلفةالَِّذي 

 على أن ال يغفل الناقد  «غربي  ال مفك رال»اليت تشكل عادل غيب  «ةغربي  ة الكلي  الرؤية ال»نقد ؛  ومنها
 . اؼبسلم عن انعكاسات تلك الرؤية على علوم الغرب اؼبختلفة ونظم حياتو

 وال  «ناانلمركزي ة اإل»خيضع  «أرضي  الىوت »ة من الدين وؿباوالهتا لبناء غربي  نقد مواقف اؼبدارس ال
 . «الرب أو اإللو»ؼبركزيَّة  نسانخيضع اإل

 «ترتَّب على ذلك من رؤى يف األسرة واجملتمع َما  قدنو ، ذكرًا كان أو أنثى «ناانة لإلغربي  نقد الرؤية ال
 . والدولة واالقتصاد والسياسة

 «اتإشكالي  يف ىذه الرؤية من َما  وبيان «ة للطبيعةغربي  نقد الرؤية ال . 

 «وبروز أفكار ، وكشف تأثر ىذه الرؤية باؼبواريث التلمودي ة والتوراتيَّة «ة لمفهوم الزمنغربي  نقد الرؤية ال
 . النهايات بناًء على ذلك

 «ة للتاريخغربي  نقد الرؤية ال» . 

 «ة للحضارة والثقافةغربي  نقد الرؤية ال» . 

ُّّ يقابلو وعّ وفكر  الة فيها نقًدا شامغربيَّ براز القضايا اليت البد من نقد الرؤية الإب «منى»وتستمر   إسالم
 . تالفَو ى   والبدائل ؼبا، بأنو معق دقتنع يقد م اغبلول ؼبا ا

  فكري  وضرورة القيام جبهد ، لو وما عليوَما  وتبُتِّ  «أو الاائد غربي  ال علمي  المنهج ال» «ىنم»مث تتناول 
  ّ  . وتوظيفو بصيغ أفضل «المنهج»يساعد على تصحيح مسار  إسالم

  باتمولوجيا الاائدةاإل»عن  البدي «اإلباتمولوجيا التوحيدي ة»مث تقدم» . 

َّ  ات تقفيربتاج إذل شخصَّ  «منى» الكبَتة ىذه اػبطة البديلة اليت تقدمها الفيلسوفة ن  من الواضح أ يف ِى
بدر وصبال ضبدان وفضل ؿب َمَّد  وإذل ميينها حامد ربيع وإذل يسارىا اؼبسَتي  والفاروقّ ومع الثالثة، مقد متها

ون بُت أيديهم عناصر تلقّ جيدة قد ويك، ومالك بن نيب وأمثاؽبمبيغوفيتش  وعزتالرضبن واؼبهدي بن عبود 
 !!.  طروحتها بذلك االستغرابأمن بينها فال غرابة إذا ووجهت  أن أكون نفسّظبح لأ
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 : بين منى والمايري
َّ  إليها «منى»أو تقاس  «منى»قاس إذل ميكن أن ت  ة معاصرة مصري  ة شخصيَّ إن  أقرب  ة اؼبسَتي شخصيَّ ِى

 :  من اؼبفيد التنبيو إليها مع فوارق قد يكون -يرضبهما اهلل-
 من زبص ص يعد أىم التخص صات يف العلوم السلوكي ة أال وىو  غرب  انطلقت لدراسة الفكر ال «منى»ن  إ

 وبُت يديها علم بالفكر «منى»فعند ، «زيكلي  األدب االن»يف حُت انطلق اؼبسَتي  من  «علم الاياسة»
وتوظف معرفتها فيو يف دراساهتا للفكر ، و عليها أن تعرب  عنواتنظريَّ وب «اسةعلم الاي»تكون فيو الَِّذي 

 . غرب  ال

 غرب  أم ا اؼبسَتي  فقد انطلق من أدب يعد تعبَتًا عن أفكار الشعراء واألدباء الذين درسهم باذباه الفكر ال 
 . لو «منى»سة اأيسر عليو من در  غرب  فكر اللفدراستو ل، بعامَّة

  و اؼبسَتي  كبو  ةعرفيَّ ومهمة النماذج اؼب «التفاير»منطلقاتو األدبيَّة تستدعّ ن  إل؛ «ةمعرفي  لنماذج الا»اذب 
 َّ  . أساًسا «التفاير»ِى

  ا تبحث عن وسائل إل؛  «المناىج»كبو  «منى»واذبهت أكثر من حبثها عن وسائل  «التوليد»هن 
 . فالتفسَت عندىا يأيت بعد تكوين ملكة "التوليد". «التفاير»
 ولذلك اذبهت كبو بناء  «األم ة القطب»إعادة بناء  كيفيَّة  يتجو كبو «فكري  التوليد ال»يف  «منى»طلق من

 «القضي ة الفلاطيني ة»وانطلق اؼبسَتي  من ، «مرجعي  واإلطار ال قياسي  والناق ال حضاري  المنظور ال»
عمالو أوبقي ة  «ةيهودي  الموسوعة الب»فخرج اؼبسَتي   «األم ة القطب»ات أو أزمات إشكالي  باعتبارىا أبرز 

مناىج التعامل مع مصادر التنظير وإعادة »و «باألم ة القطب» «منى»وخرجت ، اؽبامَّة يف ىذا اإلطار
 . «بناء علوم األمة

  و ، ُت يف قضايا األم ةإسالمي  من وعّ والتزام  «منى»انطلقت  ّ عاطفة وانطلق اؼبسَتي  من وعّ قوم
 . ةإسالميَّ 

 وكان اؼبسَتي يرى ، وجدل، تالزم «منى»تفصل بُت الدين واغبضارة إذ بينهما يف فكر  «منى»كن دل ت
 . «لالتجاىات الوظيفي ة»إمكان الفصل بينهما من خالل رؤيتو 

أم ا ، تُت وإبراز مزايا كل منهماشخصيَّ سل يف ذلك فقد يكون غَتي أقدر على دراسة الاسًت  ال أود أن
 ةتيَّ مَّ مرض واحد ويف سنة واحدة ويف وقت متقارب كارثة أ يف علمُت  إن  وفاة ىذين ال:  أنا فحسيب أن أقول
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 الذين قد علمُت  قومّ يعلمون قيمة كل من ىذين ال ؼبثلها يعلن اغبداد وتنك س األعالم لو أنَّ ، ومصيبة عامَّة
 . ال يربز مثل أي منهما أحد قبل عقود

 : للتمث ل دبا قال اػبنساء بتصر فطفة الزوج والزميل والصديق بعافأجدين مسوقًا  «منى»يا أنت  أم ا
 وأذكرىا لكل غروب مشس ***   (1)«من من»يذكرين طلوع الشمس 

 . نفسّعلى أحباهبم لفقدت  ***    ولوال كثرة الباكُت حورل
الًتاث »ؽبا يف ن  إل «ةغربيَّ والعلوم ال غرب  الفكر ال»ة دل تكن ؿبصورة يف فكريَّ ال« مٌت»إن  قدرات 

ّ  اإل وما أمتع اغبوارات اليت كانت تدور بيننا . ومعارفو غرب  أبًدا عن قدراهتا يف الفكر ال-باًعا ال يقل« سالم
ّ  ال:  كنت أعرض عليها أفكارًا ورؤى ألمثال األئمةَما   ثَتًافك، يف ىذه اجملاالت والقاضّ الباقالين  شافع

ؼباين أو األ فك روإمام اغبرمُت والقاضّ عبداعببار والغزارل فتذىب يف تفكَت عميق لتقوم إذن يكون اؼب
فتخرج   كتًبا تقرؤىاوقد تطلب مٍت...  أو أو قد أخذ فكرتو اليت اشتهر هبا من ىذه الفكرة .... زيكلي  االن

 . ال مٌتا إبأفكار ال خيرج دبثله
ولو وضعت مٌت يف كفة ميزان ووضعت جامعة كربى مثل ىارفارد أو ، لقد كانت مٌت وحدىا أم ة

-وال يضر الفيلسوفة مٌت أن جيهلها الكثَتون فعلم اهلل ، أوكسفورد أو بيل لرجحت كفة مٌت دون أيَّة مبالغة
 . هبا يكفيها -تعاذل

                                           
(1)

ىو االسم احملبَّب الذي كنت أناديها بو، مث اكتشفت أن أمها كانت تناديها بو أيضا، ولذلك كانت رببو يرحم اهلل   
 اعبميع. 
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 ؟! كيف استشهدت منى
وا أسلوهبم ووسائلهم مع مٌت وزوجها  من القتل غيلة  الفبد-يبدو أن الذين اغتالوا فاروقّ وزوجتو غَت 

ة اقتحام عمليَّ وعلى الساعة العاشرة جرت  (م2002مارس )أخذوا بوسيلة القتل البطّء ففّ العشرين من 
ة والقائمُت عليها كان من بينها بيتنا مٌت سالميَّ سات اإلمنظمة لبيوت ومكاتب ترجع جملموعة كبَتة من اؼبؤسَّ 

وىّ دل تكن تنام قبل الصباح ، ( دل أكن يف اؼبنزلG. S. I. S. Sتنا األكادمييَّة للدراسات العليا )مؤس سوأنا و 
، ا مدججُت بالسالحشرطيِّ  (61) من أكثرباب اؼبنزل كسرًا واقتحم اؼبنزل  «أمريكان كستم»فكسرت قوات 

وكانت مستغرقة يف النوم أحاط بسريرىا شبانية من ، وؼبا وصلوا إذل غرفة نومها ،جتاحوا كل غرف اؼبنزلوا
ا ترى كاب، بعنف يقظوىاأو إليها  سلحتهمأرجال األمن وجهوا   دل تكن نظارهتا على عينيها، وًساظن ت أهن 

َّ   أم ،نأىّ أصوات أشخاص موجودي ؛ لتتأكد من األصوات اليت تسمعها مد ت يديها  ،كابوس فحسبِى
ّ  ظبعت من يزجرىا ويطلب منها عدم التحرك ّ  أو شرطيَّة حقيق طلبت . فوقعت يدىا على صدر شرط

فألقوا  طلبت منهم البعد عن سريرىا الرتداء مالبسها والذىاب إذل اغبمام ،موىا ؽبا بصعوبةلنظارهتا فس
وأفسحوا ؽبا ، ارتدت قميص نومها، اػبروج من الغرفةورفضوا التنحّ أو ، وجدوه من اؼبالبسَما  بأقربإليها 

والذي يعرف مٌت  ،وأوقفوا اثنُت من اغبراس على باب اغبمام، الطريق إذل اغبمام لكنهم رفضوا إغالق الباب
مث أنزلوىا  ،الأو قو ، فهّ حالة ال ميكن أن توصف كتابة، ة يف موقف كهذانفسيَ يستطيع أن يدرك حالتها ال

ّ  إذل الدور األ خطر يف أذىاهنم عن األكل والشرب واؼبوارد َما  ة استجواب عن كلعمليَّ يف البيت ليبدأوا ب رض
وجيمعون كل ، كل ذلك وآخرون جيوسون خالل البيتجرى   ننا أو نزورىم واعبَتانو ر و ز واألصدقاء الذين ي

ألربعة اليت كانت يف البيت أجهزة الكمبيوتر ا مث صبعوا، ورقة أو وثيقة يف تصورىم ورسالة ورقم تلفون ونقود
العشرين عاًما فخرجت اغبملة من بيت  وكل ها مألى ببحوثها ودراساهتا ؼبدة قاربت، وكانت مٌت تعمل عليها

ال وأعطى رقًما إودل يبق ركن من البيت أو دوالب أو مكتب ، الكارتون صندوقًا من ثالثُتالزوجُت باثنُت و 
مت فحصو وتفتيشو َما  وبعد شهرين أعطوا موافقتهم إلعادة !!«مانةلأل»أخذوه الَِّذي  يطابق رقم الصندوق

أعيد يصلح َما  فلم يكن «اؽبارد دسك»وردت صناديق اغباسوب أو الكمبيوتر األربعة دون ، بطريق احملامُت
 . «صناديق القمامة»يلقى يف ألن   إال

ماؽبا يف اغباسوب اػباص هبا ة رقيقة مثلها وكانت أعإنسانفهّ فوق ربم ل ، كانت الصدمة ال تطاق
يزيد عن َما  حيث أخذوا، تعرض لو البيتَما  ة قد تعرضت ؼبثلجتماعي  ة واالسالميَّ يف جامعة العلوم اإل

وخرجوا دبا يزيد عن سبعُت صندوقًا ، ساتذة والعاملُتملفات ووثائق الطالب واألإليها  وضم وا، جهازًا ثالثُت



 - 12 - 

فعلوه َما فائدة أو نفع بعد و دل يكن فيها أي  ن  إلم إذل صناديق القمامة وأعيدت األجهزة منه ،من الكارتون
 . هبا

تبقى يف مالبس اػبروج وىّ َما  فكانت كثَتًا؛  يف حالة ذىول «مٌت»حدث كانت  ابعد كل مَ 
التطمُت من ا ومن  وكل ؿباوالت، وخوفًا من ؾبيئهم مرة أخرى، داخل البيت توقًعا وانتظارًا ألي ة مفاجأة

وقد بذلت جهوًدا كبَتة إلعادة . كان يعتمل يف داخلهاالَِّذي   ؿبامينا وأصدقائنا دل تكن كافية إلزالة ذلك
اعًتض قافلة كان الَِّذي  (ى505مام أب حامد الغزارل )ت جرى لإلَما  كنت أردد عليهاَما   وكثَتًا، الثقة إليها

، غزارل  يرجو كبَت اللصوص ليعيدوا لو كتبوفأخذ ال. فسلبوىا كل شّء لصوص، من بُت اؼبسافرين معها
ا لن تنفعكم بشّء:  ويقول لو الَِّذي  العلم أتزعم أن  »: ة رل فقال لو كبَت قطاع الطريقضروري  وىّ ، إهن 

كنت  !! أن يسلبوه منك ال خَت يف علم يستطيع اللصوص: قال  ؛نعم : قال؟  تعلمتو كل و يف ىذه اؼبخالة
 «.اليت فيها أوراقو وكتبو ةباؼبخالإليو  لقىأمث  !! وقلوهبم لم ؿبفوظ يف أدمغة أصحابوالع أظن قبل اليوم أن  

ّ  وقر رت أن أحفظ ، وقد استفدت كثَتًا حبكمة ىذا اللص»: يقول الغزارل يف رأسّ ويف صدري حبيث  علم
أدمغتنا فأقول ؽبا البد أن يكون يف ، فتعجب بذلك !!وال يتمكنون من سلبو مٍت، ال ينالو اللصوص

  !! تعرضنا لوَما  إذا تعرضت ؼبثل، حبيث نستطيع إعادة كتابتها «فكارناأخالصات »
ن إتها فاعليَّ فذلك دليل على أمهيَّة ىذه األفكار و ، وإذا كان ىناك من يعمل على إضاعة أفكارنا

أن يكون صفحة من حدث ميكن الَِّذي  فهذا، ال تصميًما وصالبةإوينبغّ أن ال يزيدنا ذلك تعاذل  شاء اهلل
ضبل ىذا الَِّذي  كما عرض ذلك مالك بن نيب يف كتابو-صفحات صراع األفكار يف البلدان اؼبستعمرة 

وتعود حالة الوعّ ، أن نواصل السَت حىت يظهر الفجر الصادق بل علينا ؛ فال ينبغّ أن نستسلم. العنوان
  ّ كانت   «جامعة القاىرة»رت العودة إذل التدريس يف وحُت قر  . تعاذل اؼبسلمة إن شاء اهلل أم تناإذل  اغبقيق

فهم األوذل  ،على أن تنقل علمها وخرباهتا وذبارهبا وفكرىا إذل طالهبا يف اعبامعة -حريصة اغبرص كل و 
 . يف نظري ونظرىا ليوإبذلك وىم األحوج 

يستطيع  ،ةأو أي ة وسائل متاحة يف جعل أفكارىا متاح البالنسبة رل سوف لن أدخر وسًعا أو ما
وأن تكون حبوثها ودراساهتا صدقة جارية ، تعاذل ويبنوا عليها إن شاء اهلل، الباحثون اعبادُّون أن ينهلوا منها

وأملّ كبَت بأن قبد العون من سائر زمالئها . تعاذل وامتداًدا ؽبا وؼبدرستنا بإذن اهلل، عن نفسها الطاىرة
 . اؼبوفقتعاذل واهلل . تعاذل ج أعماؽبا الكاملة بإذن اهللوزميالهتا وتالمذهتا لتحقيق ىذا اؽبدف وإخرا 




