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  : "التجديد في الفكر والعلوم اإلسالمية".رقة مقدمة إلى ندوة األزهر حولو 

 أ.د/ طه جابر العلواني

للمشاركة يف هذه  أشكر فضيلة اإلمام األكرب شيخ اجلامع األزهر على تفضله بدعويت :أوال
 الندوة املوقرة.

بعض أهل ويريد أن يشاركه كبري حيمله األزهر   : عنوان هذه الندوة املباركة يدل على هم  اثاني  
ة يف عصرنا هذا الذي مل يشهد وهو أمر يف غاية األمهي   .يف تناوله من جوانبه املختلفةاملعرفة 

فمهما كانت احلروب عصر قبله ما يشهده من انفجار معريّف وصراع فكرّي وثقايّف وحضارّي 
يف بقي له موقعه املميز الصراع الفكرّي والثقايّف  نّ فإوالفنت واملنازعات وآثارها يف حياة الناس 

بل تعترب األفكار والثقافات واألسس اليت تبىن عليها احلضارات وسائل  .والصراعقائمة اجلدل 
ة لو واألهداف الكربى اليت تتمىن البشريّ  وقواعد النطالق كثري من احلروب الباردة والساخنة

أمن  حتتاج يف مقدمة ما حتتاج إليه: اليت واالستقرار وصلت إليها ويف مقدمتها السالم واألمن
من  وما مل يتحقق ذلك فنستطيع القول بأنّ  ،بالدرجة األوىل حضاريّ  يفّ فكرّي ومعريّف ثقا

االلتفات إىل  ولذلك فإنّ  ؛ة إىل السالم واألمن واالستقرار والطمأنينةاملتعذر أن تصل البشريّ 
، فهو التفات من أهله إىل ته وآثاره يف خمتلف جوانب احلياةته وخطور هذه الناحية له أمهيّ 

 اهلل.، بإذن مستحقه

 

 التجديد:

ماعدا اهلل -نا نؤمن بتعرض كل شيء "التجديد" أمر أصيل يف معارفنا وثقافتنا وديننا، فإن  إن  
ر إىل النقطة اليت يفىن هبا كل ئاسالزمن  لى؛ ألنّ م والب  د  الق   وسنن وآثار لقواعد-شأنه(  جلّ )
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إصالح ما  مقاومة ذلك بسنن لكن البد من ؛شيء ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
 وجتديد ما تقادم حىت يبلغ كل شيء أجله. ثّ ر  

 إىل ذهين عدة أسئلة أمهها: تتبادر  -حفظه اهلل-دعوة اإلمام األكرب وحني تلقيت  

ة التجديد يف الفكر ويف هذا النوع من املعرفة حول مدى أصالة ومشروعيّ  :السؤال األول 
 ؟املتداولةاملنقولة 

 عينا إىل التداول فيه؟: هل من مناذج سابقة يف تارخينا هلذا الذي د  السؤال الثاينو  

 ة أو النقلّية؟ومعارفنا الشرعيّ : ما الوسائل اليت ميكن أن جندد فيها فكرنا السؤال الثالث

ت به فؤاد علينا من أنباء الرسل ما ثب   القرآن اجمليد يقصّ  السؤال األول فإنّ  جواب اأم  
الرسل  أفئدة املؤمنني بعده وتتابع  ت به ( ويثبّ آله وسلمصلى اهلل عليه و املصطفى )

ا ملا ا على الثوابت املشرتكة يف رساالت الرسل وجتديد  يتضمن فيما يتضمنه توكيد  
يف حاجة إىل التجديد والتذكري. ولعل  واوصار  طال عليه األمد فقست قلوب الناس

 ،مثال واضح للتجديد (عليهما السالم)مع رسالة سيدنا موسى منوذج سيدنا عيسى 
من إطار فالسيد املسيح جاء ليعلم بين اسرائيل روح الرسالة ومقاصدها وخيرجهم 

ر ذلك ألّن األفكا ؛ث باألشكال والرسوم الظاهرة واحلرفّيةنسيان املقاصد والتشب  
وبني محلتها حتدث بينها واملعارف إذا طال األمد عليها وقست القلوب وتغري الزمن 

واملستفيدين األوائل منها ثغرات البد لألجيال املتعاقبة من غلقها وإال فستنعدم 
 ا ممابنو اسرائيل حني طال عليهم األمد وقست قلوهبم ونسوا حظ  و  .االستفادة منها

 انساني  إا ال محال ذكروا به صاروا حيملون الكتاب الذي نزل هدى ونور محال محاري  
 حي ْم ل   احلْ م ار   ك م ث ل  حي ْم ل وه ا مل ْ  ث    الت  ْور اة   مح ِّل وا ال ذ ين     (﴿م ث لشأنه جلّ )ولذلك قال ؛

وانتشر فيهم التمزق غريت بينهم العداوة والبغضاء أ   و ،(5أ ْسف ار ا﴾)اجلمعة:
ا و رفض وبعد أنّ  .واالختالف وضعفت شوكتهم واهنارت دولتهم وتفككت روابطهم
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ة ظلت حاهلم على ما كانت عليه االستفادة بتجديد سيدنا عيسى ورسالته التجديديّ 
آخر و  اهلل بنزول رمحته العامة الشاملة بابتعاث خامت النبيني أذن اا وملبل ازدادت سوء  

ن يؤمنوا أ( حممد بن عبد اهلل استكربوا وأبوا لى اهلل عليه وعلى آله وسلمص) املرسلني
رسول اهلل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم فزادت غلظة أكبادهم  به وهم يعلمون أنه

 .شأنه( ومتردوا على شريعته واشتدت احنرافاهتم وجتاوزوا حدود اهلل )جلّ 

ة حفظ ن توىل بنفسه وبذاته العليّ أأنعم اهلل علينا وعلى البشرية كلها ب فقد ن املسلمنيحنأّما  
تب اهلل السابقة ستحفظوا على ك  ني ا  انيّ ربّ و الكتاب الذي أنزل ومل يكله إىل أحبار 

وأعفى نبيه وجيل التلقي وسائر املنتمني هلذه األمة من سائر املهام املتعلقة  ،عوهافضي  
ن ا :﴿إ ن  وقال (شأنه جل  )مع تكفل به ، فمن حيث اجلهبذا الكتاب  و   َج ْع ه   ع ل ي ْ

ن ا   إ نّ  فقال )جّل شأنه(﴿ث    وكذلك البيانق  ْرآن ه ﴾ بل تكفل حبفظه يف  ب  ي ان ه ﴾ ع ل ي ْ
ن ا   إ نّ  ، فقال )جّل شأنه(﴿ث   قلب نبيه وحفظ قلب نبيه من نسيان شيء منه  ع ل ي ْ

هذا الكتاب هو الكتاب اخلامت حامل الرسالة اخلامتة واملصدق املهيمن  ألنّ  ب  ي ان ه ﴾
شيئ ا من  شأنه( فلم يكل )جل   ،على كل ما سبقه من كتب وصحف ورساالت

 .ةالعليّ   إىل ذاتهإاّل  شأنه

فالعرب  ،وقد تشكلت أفكارنا منذ جيل التلقي ومعارفنا على اختالفنا حول هذا الكتاب 
اليت أتقنها والكتابات القليلة  ،ال تشريعاتو ا ة مل تعرف قبل هذا الكتاب علم  أم  

ا من احلساب شيئ  فلم تكن تتجاوز ة بعض الكاتبني العرب ارتبطت بالبيئات التجاريّ 
وكل ذلك كان ة املعروفة وشيء من التاريخ واأليام األماكن اجلغرافيّ واألنساب وبعض 

ا نزل فلمّ  ،ومن إليهمبني الرواة والقصاصني ة جيري تناقلها جيري يف إطار ثقافة شفويّ 
( صار الكتاب املنزل صلى اهلل عليه و آله وسلمالقرآن اجمليد على قلب رسول اهلل )

 "قال اهلل قال رسوله :العلم" العلم واملعرفة ل عليه الكتاب مصدري والرسول املنزّ 
( يعمل على تالوة الكتاب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلموكان سيدنا رسول اهلل )
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ه وأحكامه م  ك  واستخراج ح  استقاء املعرفة منه ة عليهم وتعليمهم إياه وتعليمهم كيفيّ 
 اكيفّية العمل مبا جاء فيهمهم  مهم عشر آيات إال ويعلّ ومل يكن يعلّ  ،وتزكية الناس به

مهم العلم ة استخالص العرب والدروس مما مل يشتمل على أحكامه فكان يعلّ وكيفيّ 
والعمل مع ا وبعد انتقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله وسلم( إىل الرفيق األعلى 

جيل التلقي نفسه على حمجة بيضاء ليلها كنهارها  القرآن الكرمي وجد نزول واكتمال
 أيّ  -عد وفاته )صلى اهلل عليه و آله وسلم( حاول جيل التلقي أن يكون مثله وب

يف تعليم األجيال الطالعة لكن الفرق   -سلم( مثل رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله و
بني ذكر يتلوه عليهم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( وبني ما ينقله كبري 

 .)صلى اهلل عليه و آله وسلم(إليهم أصحاب رسول اهلل 

ا ودخلت أمم كثرية وانتشر الصحابة يف بقاع ث بدأ الناس يدخلون يف دين اهلل أفواج   
تدخلها نتيجة  وبدأت اللغة  وبدأت تتكون علوم ومعارفاألرض، ونقلوا ما تعلموا 

 ةغري مدونوانتشرت يف بادئ األمر معرفة  كل تلك التحوالت لغات وألفاظ أخرى
ه  جيمع السنن يف 83وبدأ عبد العزيز والد عمر يف سنة  .ةت فرتة من الزمن شفوي  بقيّ 

عمر بن عبد العزيز فأمر جبمع اخلليفة ا عليها وجاء بعده ولده حني كان والي  مصر 
زهري وغريه لعند النظر يف أمره ل (رضي اهلل عنه)بن عبد العزيز  روعم ،السنن واآلثار

 ، وَجع كلمتهمبني املسلمنية قلقه ظهور االختالفات الفقهيّ جبمع السنن كان قد أ
بني َجهرة املسلمني والفرق اليت نشأت وهو اخلليفة الذي جنح يف رأب الصدع 

ه أراد َجع كلمة املسلمني فكأنّ  واستعمل بعضها العنف ضد الدولة وضد اآلخرين
صلى اهلل إىل سيدنا رسول اهلل ) تهلزام ونسبإففقه السنن مبا فيه من  ،على فقه الس نة

 ( كان كفيال  بإذابة أهم االختالفات الفقهّية بني املسلمنيعليه و آله وصحبه وسلم
  .صالحّي هذان يستكمل مشروعه اإلألكن املنّية عاجلته فلم يستطع  وَجع كلمتهم،

الختالفات الكالمّية وإعادة بناء اكما مل يستطع استكمال مشروعه يف تذويب 
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فقهي ا ومحلت أحاديث التجديد على  التجديد بعد ذلك منحى اختذو ، ةوحدة األمّ 
جمدد الثالث  وابن سريجالفقه والفقهاء فعّد اإلمام الشافعّي جمدد القرن الثاين 

 وهكذا.

 تدوين المعارف:

من أحد عشر مل ميض على قيامها أكثر ت الدولة العباسية وهي ما تزال يف عنفواهنا ألقد ر 
سائر العلوم املوروثة تدوين ا رمسي ا فبدأ التدوين الرمسّي لعلوم التفسري أن تدون عام ا 

ت تنمو وتتكاثر مائة وثالثة وأربعني هجرية وبقي وأصول الفقه والفقه سنة واحلديث
على سوقها يف القرن الرابع اهلجرّي ومل يكد القرن السادس وتتمايّز حىت استوت 

كتب ف ؛بلغت العلوم النقلّية املتداولة حوايل مائة علمبعد أّن إال اهلجري ينقضي 
 منو  ،اإلمام الرازي فيها موسوعتني للتعريف بتلك العلوم واملعارف وبيان مبادئها

فعلى مستوى م أن اإلمام الغزايل قد محل هّم جتديد تلك املعارف يف عصره و علامل
معروفة أدخل املنطق يف مقدمات تلك العلوم واملعارف وكتب فيه كتب ا كثرية املنهج 

 تب كتابه املوسوعيّ ككما    "القسطاس املستقيم" و "معيار العلم"ومتداولة منها: 
إىل رؤية اإلمام الغزايل  الدين" والعنوان يشري بوضوححياء علوم إ"ب   املعروف الشهري

 ةوطاقاهتا العمليّ تها إليها فاعليّ  وهي رؤية تقوم على أّن هذه املعارف حتتاج إىل ما يردّ 
من باخلوف   -مثل كثري من معاصريه-حيث شعر وإعادة روحها ومقاصدها إليها 

بين اسرائيل حبيث حيملون  أن يتحول املسلمون إىل مثل ما أصاب من سبقهم من 
املقدسي الذي   شامة يبأويف القرن التايل له وجدنا حماولة أخرى عند  ،كتاهبم الكرمي

 من ) احملققكان مؤرخ ا وفقيه ا أصولي ا يف الوقت نفسه وقد كتب كتابه املعروف "
ا يف ا يف حجمه هام  ث كتب كتابا صغري   "الرسول ( بأفعال يتعلق فيما األصول علم

ة اليت َجعها ملخصه نشر ضمن الرسائل املنرييّ  "الرد إىل األمر األول"الالته وهو د
 ادعوطبعت يف أوائل القرن املاضي ومحل الكتاب دعوة صرحية  حممد منري الدمشقيّ 
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إىل ما كان عليه جيل التلقي من حصر املرجعّية يف كتاب فيها املسلمني إىل العودة 
( ومنهجه يف تالوة اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلمصلى ) اهلل وهدّي رسول اهلل

ى ك  ز إلجياد اإلنسان املسلم املوالعمل به واستنباط حكمه الكتاب وتعليم الناس آياته 
 "مفاتيح الغيب"ث جاء اإلمام الرازي فجعل تفسريه  .النبويّ  بكتاب اهلل وباهلدي

اطلع عليها يف الفرتة اليت عاشها ما ا ربط فيه أكثر فنون املعرفة اليت تفسريا موسوعي  
للبناء مبحاوالت  يف القرن الثامن وتالمذته ةوقد قام بن تيميّ  .ه606 إىل 543 بني

بعد ذلك و  .والدعوة إىل تصحيح مسارات بعض املعارف مه السابقونما قدّ على 
ليقدم أطروحة كاملة استهدفت ربط هذه  لدون القاضي املؤرخخبن يف مقدمة جاء 

يف جتديد تلك املعارف ميكن البناء عليها بعلوم العمران وبيان معامل كثرية العلوم 
ل ا تبدّ األحوال َجلة فكأمنّ  تحيث قال يف مقدمته: "وإذا تبدل ،وإعادة صياغتها

ه خلق جديد، ونشأة مستأنفة، وعامل اخللق من أصله، وحتول العامل بأسره، وكأن  
حمدث. فاحتاج هلذا العهد من يدون أحوال اخلليقة واآلفاق وأجياهلا والعوائد والنحل 

 اجملال هذا يف رشد بناو  حزم بنا جهود نسيان والميكناليت تبدلت ألهلها." 
 ان ةغراب وال عديدة وجتارهبا أصيلة املعرفة ويف الفكر يف لغرض التجديد فاملراجعات

 الصحيح. السليم مساره يأخذ لكي املبارك اجملال هذا ورجاله األزهر يتصدر

ا جبهود حممد عبده واملراغي العطار ومرور   الشيخ ا منحاول كثريون من شيوخ األزهر بدء  قد و 
وآخرين حتقيق هذا اهلدف وكان لكل منهم نصيب يف جتديد أو مراجعة أو إعادة 

 الداخل إطار يف جرت قد احملاوالت تلك كل  إنّ  .رفاقراءة لبعض هذه املع
 توجهات أو ايقافها يراد خطرية احنرافات أو غالبة حضارة من ضغوط دون اإلسالمي

 هلا. االستجابة طرائق وأساءت املعارف بعض فهم أساءت

 نتيجة ةاألمّ   هبا أصيبت وتراجع ختلف عصور يف إال تتوقف أو اجلهود هذه تنقطع ومل
 .خمتلفة وعوامل عديدة ظروف
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ة القرآن كانت جتري برد هذه املعارف إىل أصوهلا وحماكمتها إىل مرجعيّ كل تلك املراجعات  
الكرمي والتصديق عليها واهليمنة بالقرآن الكرمي على جوانبها املختلفة حىت تعود إىل 

صلى اهلل )ث الرجوع إىل جيل التلقي وسنن رسول اهلل  العطاء السليم والنتائج املتميزة
 ا وبني قراءة الوحي وقراءة الكون.وربطت بينه( اليت سددت أفهامهم عليه وآله وسلم

دعى إىل وألول مرة ن   .كانت املراجعات جتري باملناهج الرتاثية وبأدوات الرتاثي نفسها
ا ة املراجعة شاقة جد  ة مغايرة جتعل عمليّ ظل هيمنة حضاريّ يالتجديد واملراجعة ف

. ا إىل املراجعات نظرة شك وارتيابوحمفوفة باملخاطر وجتعل الكثريين ينظرون مسبق  
وحتت مظلة األزهر نا حني نقوم بذلك مبنهج واضح وأسس معرفّية سليمة لكن  

سالمته وضرورته وأنه لن و ة إىل صحة ما نقوم به ن األمّ ئالشريف فإننا سوف نطم
ائب شابته من خالل قصور البشر وضعفهم ة شو تنقّية الرتاث من أيّ  إىل يؤدي إال

ومعاول انتحاالت املبطلني ما خيدم الرتاث وجينبه وعجز غالبّيتهم عن الوصول إىل 
تصل لتصحيح املفالبعمل اجلاد لني وتشويهات احلاقدين هاوحتريفات اجلاهلّدامني 

صلى مهتدين بسنة رسوله ) (نهأش جلّ )مسار الفكر واملعارف النقلّية مستعينني باهلل 
، وعرف مناهجه وسريورته حىت وصل وسري من محل تراثنا وعلى آله وسلم( اهلل عليه

 إلينا. 

 )جلّ اهلل  أكرمه الذي الطيب أمحد الدكتور األستاذ األكرب اإلمام ينهض أن غريب ا فليس
 وغينّ  ثريّ  إرث على اهلل بفضل هلكنّ  الصعبة الظروف هذه يف األزهر مسئولّية شأنه( بتحمل

 الفكر يف والتجديد بالبعث والفضل والفكر العلم أهل من املخلصني اهلل( مع شاء ّكنه )إنمي  
 وجتديد املرجوة األهداف وحتقيق األمان بر إىل هبا والوصول ةاإلسالميّ  واملعرفة االسالمي

 وسلم( سائلني وصحبه آله وعلى عليه اهلل اهلل )صلى رسول وهديّ  اهلل كتاب  بنور املعارف
 السامي اهلدف هذا بتحقيق معه للتعاون اهلل هيأه ومن األكرب اإلمام يوفق أن القدير العليّ 

 اجلليلة. املهمة هذه بأعباء والقيام


