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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قضية التحديث بين اإلسالميين والدهريين

 رؤية معرفية ودعوة إلى الحوار
 طه جابر العلواين/ دأ.

 
 ػ  الضيػاثا اما ػ  الػت تضتيػ   ػ  ال ػا     «حتػيث  العػاا االمػ   »تعتػ  ضيػ   

جتا ػات   ت ػارات وااواملفكرث  عناث  تنامب أمه تها، فه  الضي   احملورثػ  ورا  تكػوف أ ػل ال
 عاملنا االم    وانط ضها وتراجعها.

فكل     كو   ضا ت ومضطت، وكل     زب نشأ واهنػار، وكػل  ػ  إجتػاد مػاد   
 جني ضي   التحيث  بارزة ورا  ذلك كله.باد، و   ن ح    عوا ل ذلك وأم ابه 
  لغنػا  ػ  التحػيث ؟  نا، أث  جنا نا، و ا  ػول  ش  فأث  حن  اآلف    التحيث ؟ أث  ف  

يث    العػاا االمػ    ضػي فشػلت. رأي يقػر ثضػوؿ: إهنػا حػالرأي األوؿ: ثعل  أف ضيػ   الت
ا نس  ا، ولكػ   نػاؾ إتفاضػا تا ػا علػا أف التحػيث    جنحت   بعض األ اك  جنا ا حميود  

شػػػل ه   بلػػػياف أقػػػر   شػػػرض  . إف فالعػػػاا االمػػػ    ا ثسػػػر بػػػنفي املسػػػتو  الػػػ ي مػػػار بػػػ
ي   التحيث    العاا االم    بصف  عا   و  العاا العػر  بصػف  قا ػ   كػ  إرجاعػه ض
 :إىل عوا ل عية لعل أبرز ا -  نظرنا–

ف اليعوة إىل التحيث  والعمل  ػ  أجلػه ضػي ت نتهػا النلػب ال ضاف ػ  الػت ت نػت إ أوال:
 ػػ د  هنيػػته.هػػا   عمل ػػ  ت عا  نػػا  اايػػاري واملنػػا   الػػتفكػػر الغػػرب وتضافتػػه وطرثضتػػه   ال

ت واملعا ػػػػي الػػػػت االنلػػػػب الػػػػت خترجػػػػت    ػػػػيارس الغػػػػرب أو تعلمػػػػت   ا ا عػػػػات والكل ػػػػ
أو ا ا عػ  »مست علا النمط الغر    العاا االم      ل ا ا ع  ال سػوع     بػتوت، أ  

لعراؽ، وكل ات بغياد   ، ا ا ع  األ رثك     الضا رة، وجا ع  ااكم    ا«األ رثك    ال ا
العراؽ ك لك.   ا النوع    اخلرجي  و  ا النوع    امليارس الت كانػت تفػرز النلػب العرب ػ  
واالمػػػػ     الػػػػت  كمػػػػت العػػػػاا االمػػػػ    و ال  ػػػػ  الػػػػ  د العرب ػػػػ  بصػػػػف  قا ػػػػ   كمتػػػػه  
ا كحكو ػػات وكمعار ػػ    الوضػػت نفسػػه وولػػت تتػػياوؿ ااكػػل ف مػػا ب نهػػا.  ػػ د النلػػب 

تسػػػتطن أف تو ػػػل قطػػػاب التحػػػيث  إىل ال ػػػم التحت ػػػ  للماتمػػػن املسػػػلل. و ػػػ وع األ  ػػػ    
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اجملتمػػن املسػػلل وفوض ػػ  اخلطػػاب وتعال ػػه وكونػػه قطابػػا  رب ػػا ا جػػ ور لػػه   أذ ػػاف ونفسػػ ات 
ال م التحت   لأل ػ  االمػ     جعلهػا ا تفهػل  ػ ا اخلطػاب وا تكػاد تلتفػت إل ػه أو تتػأتر بػه 

ا علػػػا تلػػػك النلػػػب ال ضاف ػػػ   ػػػا بػػػ   كػػػاـ و عار ػػػ ،  ػػػا بػػػ  رجػػػاؿ أ ػػػزاب صػػػور  فظػػػل  ض
مػ    ونت اػ  وػروؼ فتلفػ  وعسكرث  وحنو ل    املشتغل  بالعمل الس ام    العػاا اال

 نها تفشػ  األ  ػ  جتػي العػا ل    ااضػل الس امػ  ا ثكػادوف جيػاوزوف   أي بلػي  ػ   ػ د 
 %    أبنائه.50ال لياف 

 تاػػاب قطػػاب التحػػيث  عػػ  عا ػػ  األ ػػ  إنعزالػػه عػػ   ا ت ػػا ا ػػ  أمػػ اب  انيااا:ث
وعػػػػ  ال ػػػػم التحت ػػػػػ    ختمعااػػػػا بصػػػػف  قا ػػػػػ  النظػػػػر إىل  ػػػػ ا اخلطػػػػػاب علػػػػا أنػػػػه  ضػػػػػ ف 
باامتعمار. فهو قطاب ثيعو إىل  ب املسػتعمر أو إىل تضل ػيد، وإىل  تابعتػه    ػنه  و  

ط  عػػػػػ  تعا لػػػػػه الفوض ػػػػػ  واامػػػػػتك ارث  املسػػػػػتعل  ، وط  عػػػػػ  نظػػػػػل   اتػػػػػه. وط  عػػػػػ  اامػػػػػتعمار و 
جعلػػت كػل  ػا ثػأ  بػػه  ،دد ألبنائهػا و سػه بكرا تهػاامتيػعافه لأل ػ  وتزث فػه الراداػا وا ػػطها

ثنظر إل ه علا أنه  ئ  ش ود ا  ك  ض وله حبس  ن   أو النظر إل ه علا أنه  ئ ج ػي  كػ  
 أف ثكوف    صلح  األ  .

متيػػػعافها وامػػتعمار ا كػػػاف ثعػػػ  عنػػػه الت ػػػار افعػػل األ ػػػ  جتػػػاد عمل ػػػات  ف ردإ ثالثاااا:
تصػػػي ف مػػػا بعػػػي بأنػػػه ت ػػػار األ ػػػال  أو رتػػػاد قصػػػو ه بت ػػػار الػػػ اث أو الت ػػػار ال اتػػػ . االػػػ ي 

فاأل   كأهنا بيأت تستناي مبا  ها، بيأت حتاوؿ أف تفتح كػل  ػا   تراتهػا حب ػا عػ  ومػائل 
وال نػػا  واجت ػػاز  ػػاجز الػػت  كػػ  أف تيػػعها علػػا طرثػػ  النهيػػ  العػػ ج االتهػػا وعػػ  األ ػػور 

التللي    ق ؿ  نظور األ ال  و   قػ ؿ  نظػور الػ اث ا  ػ  قػ ؿ  نظػور التحػيث  
ثصػػػػل إل هػػػػا لألمػػػػ اب الػػػػت الػػػػ ي نظػػػػرت إل ػػػػه نظػػػػرة الرثػػػػب واخلػػػػوؼ والػػػػ ي ا ثسػػػػتطن أف 

 ذكرنا ا. 
رجاؿ اليث  وبعض اجملتمعات اليثن   مبحاول  األ   املتم ل  بالعلما  و  ة نا ضا ت ض اد

اال ػػ ح والض ػػاـ بعمل ػػ  النهيػػ   ػػ   نظػػور يقػػر،  نظػػور اػػاوؿ أف ثسػػتفز   األ ػػ  ال ض ػػػ  
ال اض ػػػ   ػػػ  طاضااػػػا وأف ثووػػػي الػػػيث    حترثػػػك  ا ت ػػػا   ذلػػػك ااجتػػػاد. و نػػػا لألمػػػي 

وتلػك ا مع ػات فهمػا قاط ػا، الشيثي فهمت النل   املتعلم  بالغرب قطاب  ػالا  العلمػا  
ورتعت ف ه  وت رجاؿ اليث    عصر التنػوثر األورو  و ػا ض ػل عصػر التنػوثر واعتػ ت  ػ د 
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األ وات إمنا    أ وات  عادث  للتحيث ،  عادثػ  للنهيػ . وأهنػا أ ػوات تعػ  عػ  العوائػ  
 الت تضي   طرث  النهي . 

 ػات بالرجع ػ  وو ػفتها بػالتللي جتاأف تضػاـو  ػ ا األ ػر وو ػفت  ػ د اافحاولت 
وو ػػفتها بكػػل األو ػػاؼ الػػت امػػتلي ت   عصػػر التنػػوثر  ػػي الكن سػػ  ورجامػػا. فكػػاف رد 
الفعػػل الط  عػػ   نػػا  ػػو أف  ػػ د الف ػػات،  ػػالا  العلمػػا ،  ػػ د اجملتمعػػات بػػيأت تػػيافن عػػ  

م تا نفسػػػػها، تػػػػيافن عػػػػ   نها تهػػػػا   عمل ػػػػ  النهيػػػػ    األ ػػػػ . وكػػػػاف دفاعهػػػػا دفاعػػػػا  سػػػػت
 متمات  دفاع النلب امل ضف  تضاف   رب   ع   واضعها وع   نها تها الغرب     اال  ح.ا

عنصر اليث    األ ر وأال اليث  كما اامػت الف ػات االمػ     والعلمػا  و نا دقل 
ال  الا  بيور ل النلب املستغرب  بالي رثػ  والعلماثنػ  أواملشاثخ ال ث  ثر زوف إل ه بالرجع   و 

  »واالااد واملػروؽ  ػ  الػيث  والنفػاؽ والزنيضػ  ومػوا ا. فكتػب  ػاؿ الػيث  األفغػاين كتابػه 
أو العلمػػان   و ػػػيرت كتابػػػات  ػػ   ػػػ ا النػػػوع   ذلػػك اجملػػػاؿ وا ػػػتي  «الػػرد علػػػا الػػػي رث 

 النزاع ب  الفرثض   ىت حتوؿ إىل  راع. 
اخلطػػاب االمػػ    املعتػػيؿ مػػتطاعت أف تػػتفهل اولػػو أف النل ػػ  امل ضفػػ  تضافػػ   رب ػػ  

قا   ال ي جػا  علػا لسػاف السػ ي  ػاؿ الػيث  األفغػاين وعلػا لسػاف حممػي ع ػيد    ػاوؿ 
ؤد أف جيسػػػيود    ركػػػػ  االقػػػػواف املسػػػلم  وتكاتفػػػػت وتيػػػػافرت جهػػػػود ا سػػػ  ال نػػػػا وقلفػػػػ

  ال ػػياث عمل ػػ  النهيػػ  وتضامػػل الفرثضػػاف األدوار فامػػتطاعت الف ػػات االمػػ     أف الفػػرثض
حترؾ ال م التحت   بوامط  املشاعر االم     وضيراا علا حترثك ا مػا ت حنػو عمل ػ  التضػيـ 
واجت ػػاز  ػػاجز التللػػي، و اولػػت النل ػػ  امل ضفػػ  تضافػػ   رب ػػ  أف تػػتفهل  ػػ ا االجتػػاد وتعطػػ  

اؾ نالف   األقر  اليعل ال ـز علا  ستو  النلب ال ضاف   وعلا  ستو  التنظ ل، أل  ح  
أو «األ ػػال  املعا ػػرة» ػػ  التكا ػػل وأل كػػ   أف نصػػل إىل ت ػػار  كػػ  أف نسػػم ه بت ػػار  نػػوع

ف ثكوف  ناؾ فرثضاف، فرث    ل األ ػال  وفرثػ    ػل املعا ػرة أ. ف يا    «املعا رة األ  ل 
املعا رة »أو  «األ ال  املعا رة»ثصطرعاف، كاف  ك  أف نكوف فرثضا وا يا ونسم ه فرث  

 فتووي األ ال  وتووي املعا رة  عا ال ياث النهي . ، «األ  ل 
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وكػػػاف اكنػػػا ينػػػ اؾ أف حتػػػيث املعاػػػزة وجنتػػػاز  ػػػاجز التللػػػي  ػػػ  نا  ػػػ  ونصػػػل إىل 
حتض ػػ  التضػػيـ بػػاملفهـو املعا ػػر وبػػاملفهـو ال اتػػ  كػػ لك، ون عػػي  ػػ  أجوائنػػا عمل ػػات الصػػراع 

 ا.الت ا تزاؿ تستفرغ كل طاضات األ   تضرث ا بكل فصائله
أ ػػػا الو ػػػن السػػػائي   الوضػػػت ااا ػػػر فهػػػو و ػػػن ا ثػػػزاؿ ثسػػػودد عػػػيـ الػػػتفهل  ػػػ  
الطػػرف ، فػػال  ل  ػػ  اخلمسػػ  و ائػػ  مػػن  الػػت  ػػرت علػػا حمػػاوات التحػػيث  وأت تػػت فشػػل 

روف علػا الػنه  نفسػه ص ػ عت   إجػرا  عمل ػ  التحػيث  ا ثػزاؿ التحػيث  وف ث  تاملنها   الت ا
تلػػػك. وا ثزالػػػوف ثصػػػروف علػػػا عمل ػػػ  تضل ػػػي الغػػػرب بوجو ػػػه  هل ػػػتهاوا ثغػػػتوا  ػػػ  ا  ػػػ   ن

 ػ اك  الػيثكتاتوري امللتلف  موا     ق ؿ النظاـ الل  ايل الرأرتايل أـ    ق ؿ النظاـ اا
 أو اازب الوا ي أو  تد. 

ا تػػزاؿ  ػػ د النلػػب ال ضاف ػػ  تػػيور  ػػم  اخل ػػارات الغرب ػػ  ا تكػػاد ختػػرج عنهػػا، وا 
  ػػاف أقػػر  حنػػو املنحػػم أط االمػػ    ثسػػتيرج   بعػػض األ  ػػاف وثنزلػػ  بنفسػػه   ثػػزاؿ اخلػػ

العضائػػػػيي التكفػػػػتي أو الفضهػػػػ  الت ػػػػػيثع  وث تعػػػػي  كر ػػػػا أو طائعػػػػػا عػػػػ  الطػػػػرح أو التضػػػػػي  
 ااياري ف لسر النلب ال ضاف  .

 ػ  فإذا كانت النلب ختسر ال م التحت      األ     طر ها، فاالم   وف   ك ػت 
األ  ػػػاف وسػػػروف النلػػػب امل ضفػػػ    طرثضػػػ  تضػػػي هل لإلمػػػ ـ أو   تضػػػي هل لإلمػػػ ـ  ػػػ  

ا إىل  نظػػور إمػػػ    وحتػػيث   تشػػػ ؾ ف ػػػه  نظػػور الفضهػػػ  والعض ػػيي. فػػػنح  حباجػػ   امػػػ  إذ  
األ   وثسهل ف ه الفرثضاف، فرث  النلب ااا ل  ل ضاف  الغرب وفكرة  ػ  أبنػا  املسػلم  وفرثػ  

ألقػػػػػر  الػػػػت حتمػػػػػل الػػػػػوع  االمػػػػ    والػػػػػت حتػػػػػاوؿ أف تووػػػػي الػػػػػ اث   عمل ػػػػػ  النلػػػػب ا
 التحيث . 

ا بي    اتفاؽ أو تفا ل أو تفهل  ش ؾ      ث  الفرثض  جيعل كػ   نهمػا ثػيرؾ 
ألنه ثعزؿ ضطاعا  ا ا    األ ػ  ا  ؛أنه بضير  ا امل    عنا ر النااح امل عنا ر فشل

ا ا بػػي  ػػ  بنػػا  املنظػػور ال الػػ  الػػ ي  ػػو  نظػػور فػػإذ    ػػن إمهالػػه. كػػ  إ ػػياث هنيػػ  لأل ػػ  
 كما  ك  أف نسم ه.  «ملعا رة األ ل  »أو  «األ ال  املعا ر»
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إف اليارس    الغرب   اال  املنطض  االم     بط  ع  اااؿ ثستليـ  ضاث ي قا   
ا  ض ض ػا عػ  أف تعط  تصور   ليرام  وحتل ل الظوا ر ااجتماع     العاا االم    وا  ك 

 االم ـ واملسلم .
إف املنها ػػػػ  الػػػػت ثسػػػػتعملها املفكػػػػر الغػػػػر  لض ػػػػاس ضيػػػػاثا العػػػػاا االمػػػػ    وحتل ػػػػل 

ألنػػػه ا ثسػػػتط ن أف ثصػػػل بػػػنفي  ؛ شػػػك ته و سػػػائله املتشػػػابك ، ا بػػػي أف توضعػػػه   اخلطػػػأ
ب ػػ  إىل ااضػػائ  الػػت حتتػػاج املنها ػػ  وبػػنفي  سػػتوثات التحل ػػل وأدوات التحل ػػل و ػػروطه الغر 

إىل ك ػػت  ػػ  اخلػػ ة   الػػ اث االمػػ   ، وإىل  زثػػي  ػػ  اخلػػ ة   ال ػػم التحت ػػ  للماتمعػػات 
االمػػ     وطرثضػػ  تكوثنهػػا وطرائػػ  التػػأتت ف هػػا وتضػػيثر كػػل عا ػػل  ػػ  تلػػك العوا ػػل وإعطائػػه 

لػػ ي ث ػػيو   ك ػػت  ظػػه املنامػػب، ولػػ لك ثغلػػب علػػا تلػػك اليرامػػات الغرب ػػ  ر ػػل العمػػ  ا
 نهػػػا  ػػػ    ػػػ  أدوات التحل ػػػل واألمػػػال ب واملػػػنه  ال عػػػي عػػػ  النتػػػائ  الصػػػح ح  املطابضػػػ  

 للواضن.
حن  حباج  إىل تغ ت املنا   الت نت عها   درام    د ال ضع     العاا و ا ثيور ف ها 

 و ا جيري علا أر ها. 
 «األ ػال  املعا ػػرة»ت ػػار –ت ػار االمػ   وف   ااض ضػػ  اآلف بػيأ ثسػػود ب ػنهل  ػػ ا ال

إذا  ػػح التع ػػت  نػػ  أف بػػيأ  ػػاؿ الػػيث  األفغػػاين وحممػػي ع ػػيد    -«املعا ػػرة األ ػػ ل »أو 
 ت مها  س  ال نا بعي ذلك لتاس ي تلك األفكار    رك .

لضػػي أرمػػل  سػػ  ال نػػا رمػػال  إىل رئػػ ي وزرا   صػػر   األربع ن ػػات  صػػطفا النحػػاس 
 ػػػػاوؿ ف هػػػػا أف ث ػػػػ  أنػػػػه لػػػػ ي بػػػػ   «ا    ػػػػو  النظػػػػاـ االمػػػػ    شػػػػك تن» ػػػػ  رمػػػػالته 

قطػػوة حمػػيودة وبسػػ ط  جػػيا    ضػػيور ااكو ػػ   ااكو ػػ    ذلػػك الوضػػت وبػػ  االمػػ ـ  ػػت
أف تفعلهػػػا وذلػػػك بتعػػػيثل بعػػػض الضيػػػاثا الػػػت تصػػػادـ االمػػػ ـ  صػػػاد    ػػػرا  أو تصػػػطيـ 

األ ػ  علػا اال ػاف بإمػ  ها  لحتمػ را  لك  تتصي ااكو   بالصف  االم     و بنصوص 
 وإق  ها وبالتايل فإهنا تستط ن أف تفار طاضات األ     عمل   ال نا . 

كػ لك جنػي اخلطػاب الػ ي ضي ػه  ػاؿ الػيث  األفغػاين للسػلطاف ع ػي اام ػي و ػػاوؿ 
حممي ع يد ور ػ ي ر ػا وك ػت  ػ  العلمػا    أحنػا  فتلفػ  أف ثتضػي وا بػه، جنػي  ػ ا  اخلطػاب 
االم    اآلف ثتكرر وبصورة أفيل وأك ر و و ا وأك ر  ػرا   علػا أثػيي ض ػادات  رك ػ  
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  السػوداف والشػ ل  حممػي الغػزايل وثومػي الضر ػاوي    صػر،  إم       ل  س  ال ا 
   ا زائػر وقلفائػه ع ػاس  ػيين وحمفػون النحنػاح، يبورا ي الغنو ػ    تػوني، و الػك بػ  نػ

وجنػػل الػػيث  أربكػػاف   ترك ػػا، والنورمػػ     ترك ػػا كػػ لك، وأنػػور إبػػرا  ل    ال زثػػا، وا ماعػػ  
 ا، وم   لعلػ   ػرثعت أف ضي ػه   إثػراف. فكػل  ػالا  جنػي  االم       ال اكستاف إىل  ي

لتللػػي وتوو ػػي ا رمػػل قطابػػا اػػاوؿ أف ثعمػػل علػػا إجػػرا  عمل ػػ  التحػػيث  واجت ػػاز  اػػ
االم ـ   حترثك طاضات األ   باجتاد  عرك  اايارة وحماول  اخلروج     ػأزؽ عمل ػ  النضػاش 

 اثل األ   األقر .صالعضائيي  ن ف
حوارات الت جرت وا تزاؿ جتري كػااوار الػ ي جػر    عمػاف ض ػل ت تػ  والرا ي لل

و ػػػا جػػػر   ػػػ   ػػػوار   النػػػيوة الػػػت  ،«الصػػػحوة االمػػػ     ومهػػػـو الػػػوط  العػػػر »مػػػنوات 
 ،ـ بػػػػػػ  بعػػػػػػض االمػػػػػػ     وبػػػػػػ  بعػػػػػػض الضػػػػػػو   9191ضػػػػػػيت   الضػػػػػػا رة    ػػػػػػ ي ع  
  االمػػػ      ػػػو األك ػػػر ضػػػيرة علػػػا جيػػػي أف  ػػػ ا النػػػوع  ػػػ ،وا ػػػنط   لحػػػوارات املسػػػتمرة ل

ملشػػاعر االمػػ       حترثكهػػا للض ػػاـ بعمل ػػات احترثػػك طاضػػات ا مػػا ت  ػػ  نا  ػػ  وتوو ػػي 
 ػػػم  أنظمػػػ   ا رجػػػا   أف ثعملػػػو  وفجيػػػيا و ػػػل  ،جتمػػػاع ال نػػػا  والعمػػػراف واال ػػػ ح اا

عػػػ   ػػػ د  اف ثػػػيافعو أو  ضراط ػػػ  وأف ثتض لػػوا التعػػػاوف  عهػػػا بصػػػ غها الضائمػػ و ضراط ػػ  و ػػػ ه د و د 
األنظم  وجيعلوا    أنفسهل حما   و ػيافع  عنهػا أ ػاـ الف ػات ذات اخلطػاب العض ػيي الػت 

 تكفر بعض فصائل اجملتمن وتستيرج اخلطاب االم    حنو املأزؽ العض يي واخل  .
 ػػ د الف ػػػات االمػػػ     املعتيلػػ  ضػػػي جنحػػػت ك ػػػتا و ضضػػت جنا ػػػا ك ػػػتا   أف تضػػػاـو 

هػػا ن ػػات االمػػ     األقػػر  وسطػػاب إمػػ    ا تسػػتط ن تلػػك الف ػػات أف تتاا لػػه، ولكالف
حاولػػػػ  كسػػػػب ر ػػػػا  النػػػػاس أو حنػػػػو ذلػػػػك، ولكػػػػ  ا تسػػػػتط ن أف تصػػػػفه أ  انػػػػا بالل ونػػػػه ومب

 تتاا ل أو تنف  أنه قطاب إم   .
رد ف ثفهػػل دو أإف  ػػ ا الت ػػار املعتػػيؿ  ػػ  العػػا ل  لإلمػػ ـ ا بػػي أف ثفهػػل قطابػػه، و 

ث النهيػ  و شػي طاضػات األ ػ  مػا، وعلػا الػ ث  ثرثػيوف مػ د اف لك  رط     ػروط إ ػي
اخلػػت وثرثػػيوهنا أف جتتػػاز  ػػاجز التللػػي أف ا ثعنػػوا  وف مػػانػػاأل ػػ  هنيػػ   ض ض ػػ ، والػػ ث  ثتم

بتايثػػي اخلطػػاب التغػػرثيب فضػػي ت ػػت فشػػله، فػػإف األ ػػ  ضػػي أ ػػ ح لػػيثها  ػػ  ااػػي وااسامػػ   
و  ػػت  عػػيؿ. و ػػ  حتػػ  أاب وجتػػاد ر ػػوزد امللتلفػػ   ػػا  نعهػػا  ػػ  ض ولػػه  عػػيا د  ػػ ا اخلطػػاجتػػ
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االمػػػػ    املعػػػػيؿ. اخلطػػػػاب االمػػػػ    املعػػػػي ثعػػػػ  اخلطػػػػاب وتشػػػػت  وتض ػػػػل علػػػػا اخلطػػػػاب 
 ا وكرا ػ  اآلقػرة ناالم    الػ ي ثسػتط ن أف ثضػوؿ للعػا   إنػ   سػتعي أف أعط ػك أجػر الػي

و متد، و  اته كلها  نفعل  هبػ ا األ ػر فػإف امػتطعنا أف ألف ج ورد،  ؛ف بح دن اؾ ويقرتك
نعػػزز  ػػ ا الت ػػار، وأف نعػػزز  ػػ ا االجتػػاد، وأف نػػتفهل  طال ػػه وضيػػاثاد، وأف نع نػػه علػػا اجت ػػاز 

نػػػادي الفرثػػػ  اآلقػػػر الػػػ ي فشػػػلت جتاربػػػه قػػػ ؿ  ائػػػ  و سػػػ  عا ػػػا نالعض ػػػات أ ا ػػػه، وأف 
جتربتػػه وأف ثع نػػه علػػا  ػػ ا فلرمبػػا تسػػتط ن  فرثػػ  فر ػػ  ل اػػرب  ظػػه وأف ثػػيعللل عطػػ   ػػ ا ا

 األ   بالفعل   وضت  نامب أف جتتاز  اجز التللي.
ف االمػػ      ػػ   ػػ د الف ػػات الػػت ذكرنا ػػا  ػػاركوا   ال ملانػػات  ػػ  أت حػػت مػػل إ

الفر ػػ ، و ػػاركوا ف مػػا ثسػػما بعمل ػػات املصػػاا  الوطن ػػ  وانيػػموا إىل ضػػو   اكمػػ  و ت ػػا 
ازوا إىل  ػػػفوؼ الػػػ ث  حنػػػا بػػػأي  ػػػرج أو تػػػردد، ودوف أف ثشػػػعروا بػػػأهنل ضػػػي ادوف أف ثشػػػعرو 

ألهنػػػل ثعتػػػ وف أف  ػػػ ا العمػػػل إمنػػػا  ػػػو جػػػز   ػػػ  قطػػػاهبل  ؛لمػػػوا أو ركنػػػوا إىل الػػػ ث  ولمػػػواو
 ي  األ   علا أماس االم ـ.هنااياري ا يثي ال ي ااولوف أف ثض موا به 

طػػاب التحػػيث   الػػ ي تضي ػػه النلػػب إ ػػا   كػػ  أف ثضػػاؿ: و ػو أف اخل    نػاؾ  ػػ
ا ثػػزاؿ ثػػيور    رف ػػات الػػت حتمػػل الفكػػر الغػػر  وال ضافػػ  الغرب ػػ  ر ػػل كػػل جتارهبػػا وق ااػػا 

اخلطػػاب الغػػر  والفكػػر الغػػر  وال ضافػػ  الغرب ػػ  وأهنػػا نصػػوص ا تض ػػل تعػػيث ت. فتحػػاوؿ أف 
 ػػىت    ػػتحل لالدوات أا اػػه، بػػمبن ،تأقػػ   ػػ ا اخلطػػاب حبروفػػه، بظروفػػه التارو ػػ ، بكػػل ر ػػوزد

ه ضػػائل علػػا عضل ػػ  رمبػػا نػػبصػػراعاته ومػػل  اته، بسػػائر الفر ػػ ات الػػت ف ػػه و ػػ ا قطػػأ فػػادح أل
دوف نظر للفوارؽ الك تة املوجودة    علا الش    ن كل الفوارؽ ، الش -كما ثضاؿ–تض ي 

حػػيث  كهػػيؼ ف ػػه. فلػػو أهنػػل نظػػروا إىل أ ػػياؼ التحػػيث  إىل  ضا ػػي التحػػيث  أو إىل الت
و اثػػػػ  وا ثتشػػػػ  وا هبػػػػ د اارف ػػػػات لرمبػػػػا زاؿ  ػػػػ  أنفسػػػػهل ااػػػػرج  ػػػػ  التعػػػػاوف  ػػػػن أ ػػػػضائهل 

أل ر ل ي اأف  ااالم     ال ث  ثستهيفوف   د األ ياؼ ومليوا أثيثهل ألبنا  األ   وألدركو 
أ ػػر أ ػػكاؿ وا  ػػور كمػػا  ػػيث، فػػإف  عظػػل التاػػارب الفا ػػل   ػػ  جتربػػ  أتػػاتورؾ إىل مػػواد 

لتحيث  أو  ضا ػيد  ػا امنا دتت بالر وز واأل كاؿ ذات الع ض  بالتحيث  وا تعط  ضائ  إ
 حتتاج إل ه.
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األ ر اآلقر أف االم     أنفسهل  ل    اج  إىل أف ثيركوا أف الواضن التارو  ا 
 عا ػػػرة إا  ػػػ  قػػػ ؿ فهػػػل  اثػػػات االمػػػ ـ و ضا ػػػي الشػػػرثع  ثسػػػتط ن أف  ػػػي ل بنمػػػاذج 

سػػتضا  ػػيافها واملنظػػور اايػػاري مػػا. و ػػ ا أ ػػر  ػػ  الصػػعب جػػيا أف ث  أ  و كمهػػا و االمػ   
تصػػور التػػارو  لكنػػه ثسػػتض   ػػ  ل ػػ  قػػ ؿ املنظػػور الفضهػػ ، و ػػ  قػػ ؿ الواضػػن التػػارو  أو ا

جتهػػاد إمػػ     عا ػػر،  ػػ  قػػ ؿ إدراؾ دض ػػ  لل وابػػت وللمتغػػتات   املنظػػور االمػػ    ا
عل ػه   ػلا ا –أو عصػر رمػوؿ ا   «عصػر الػن »رتػه اعصػرا و   ق ؿ  عرف  أف  ناؾ 

الػػ ي نػػزؿ الضػػريف كلػػه وجػػا ت ف ػػه السػػن  كلهػػا وقػػتل  ػػ ا العصػػر بوفػػاة الرمػػوؿ  -ويلػػه ومػػلل
  لا ا  عل ه ويله وملل.

و و عصر  ك  أف نضوؿ: إنه عصر بنا  النظرثات االم    . لك  العصور الت تلتػه  
لما  وضػادة الػرأي وضػادة اجملتمػن ف هػا أف النصػوص  تنا  ػ  والوضػائن كلها عصور كاف ثيرؾ الع

مػتااب  مػ د الوضػائن و ػ طها بيػوابط االمػ ـ ا بػي  ػ  فهػل  تنا    وأنػه  ػ  أجػل اا  ت
ا    وأف الوضائن  ت  تنا    وأنه ا بي    ااجتهػاد نأف النصوص  ت - ض ض –  د ااض ض  

ل  كاف مبحاولػ   ػ ط املتغػتات  ػ  قػ ؿ  نظػور ث  ػ    كل عصر و  كل وضت و  ك
م ـ وكل اته وثتااوز التفكت ا زئ  أو الفهل املعام   ضا ي الشرثع  و كمها و اثات اال

لغػػوي  ػػم  خموعػػ   ػػ  الشػػروط الالضا ومػػ  اللغػػوي احملػػيود للنصػػوص وإ ػػا ثووػػي الفهػػل 
  واضعها املنام  . األقر  حتتل املضا ي والغاثات والنظرة الكل   ف ها

الغر  أو املسلل ال ي تػر     ػيارس الغػرب متشراض   أو نظرة االنساف إف النظرة اا
طلن علػا الػ اث االمػ     ػ  الصػعب عل ػه أف ثػيرؾ الفػرؽ بػ  يػوا تتح له الفر   بأف ث

  صػػػادر الػػػػيث  وبػػػ   صػػػػادر ال ابػػػت واملتغػػػت، بػػػػ  الفكػػػر االمػػػػ    وفكػػػر املسػػػلم ، بػػػػ 
لتػػػيث   ػػػو تلػػػك املمارمػػػ  ا، و (مػػػ حانه وتعػػػاىل)التػػػيث ، فالػػػيث   ػػػو ذلػػػك الػػػ ي أو ػػػاد ا  

ث  وحتوثلػػه إىل مػػلوؾ وإىل  نهػػاج   اا ػػاة.  ػػ ا فعػػل بشػػري يارمػػ  الػػم   ملنوا هػػود االنسػػا
 فعل إم . وفرؽ ك ت ب  الفعل ال شري والفعل االم . ا  و 

 ػ  أبنػا  املسػلم  الػ ث  ا تػتح مػل فر ػ  ف افال ع ي ع  الػوع  علػا  ػ د مػوا  أكػ
الفػوارؽ اليض ضػ    و ػعها  واأف ثتفهمػ ل ػ  الصػعب علػ ه ،ال ضاف  االم     أو  ػ  الغػرب  

الكا ػػػػل بػػػػ  ال وابػػػػت واملتغػػػػتت، بػػػػ   صػػػػادر االمػػػػ ـ ال ابتػػػػه وبػػػػ  املتغػػػػتات الػػػػت ثيػػػػعها 
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اا اة    ق ؿ  وابط ااجتهاد.  املسلموف كاز      نها   ملواجه   تغتات و تايدات 
   االدرؾ ودتمه جهود املسلم     ف  الػيث  و نها ػتهل  واف ثيركأ لكما ثصعب عل ه

  التفاعػل  ػػن نصو ػػه وجهػػود ل    نها ػ  التػػيث  الػػت  ػػ  جػز   ػػ  اجتهػػادال الفضه ػػ ، 
امتحسػػاف ومػػي س واملصػػاا املرمػػل  واافهنػػاؾ الكتػػاب والسػػن  وإ ػػاع املسػػلم  و نػػاؾ الض ػػ

ال رائن والعرؼ والعادات وأ  ا  أقر  دت ل جز ا      د املنها   الت حتتػاج إىل  ػ ا النظػر 
 وات ك لك.د، وحتتاج إىل ضيرة علا التفرث  ب  املصادر واألاليض   لتتم ز

إف  نطل  الصراع الس ام  والعضائػيي والفضهػ  الػ ي مػاد العضػود السػابض   ػ    ػاة 
جهود أبنائنػا وأ ػاع طاضػاال ومػاعي إىل  ػي ك ػت   الو ػوؿ إىل  الػ  التمػزؽ  أ تنا ضي بيد

عمل علا  عا   األز ػ  الفكرثػ  واال ػ ح املعػر  وال ضػا   ف اأوالي اع الت نع شها ال ـو و 
ا رة نػوااوار اليائل املش ؾ موؼ ثساعي ك تا علا تصح ح املسار وإقراج فصائل األ ػ  املت

شػ ؾ واألر ػ   لصراع والتناضض ال ي تزك ه األطرو ػات األقػر  إىل دائػرة الفهػل امل   دائرة ا
الوامع  املش ك  الت تساعي علا تيافر ا هود وتكاتي الضػو  خلي ػ   ػ د األ ػ  وإقراجهػا 

    أز تها.
إف ا  ػػػ  أجػػػوا  ااػػػوار والفهػػػل املت ػػػادؿ بػػػ  فصػػػائل األ ػػػ  ثسػػػاعي علػػػا إعػػػادة و ػػػية 

 لن  ل  لأل  .ا ياؼ اد األجتالصفوؼ با الكلم  و ن
ا جتػػادلوا إف جتػػادلتل   »ت   ػػ د وثضػػوؿ: حثنصػػ -رمحػػه ا –كػػاف اال ػػاـ الشػػافع  

ئ جتػػػادلوا   الفضػػػه فغاثػػػ  األ ػػػر وضصػػػارد أف وط ػػػ ل أفالكػػػ ـ فسػػػ كفر بعيػػػكل بعيػػػا ولكػػػ
وارا فكرثػا. فػااوار . وحن  نضوؿ ا تتاػادلوا هبػ ا وا بػ اؾ، ولكػ  حتػاوروا  ػ«بعيكل بعيا

ـو إىل بيع  أو فس  ولكنه ثو ح الرؤثػ  وثض ػ هالفكري ا ثسمح بتكفت وا بتلط   وا بنس 
 املستة وثنت الس  ل.

إف العػػػػاا املعا ػػػػر ا ثعػػػػي ف ػػػػه خػػػػاؿ القيػػػػاع أ ػػػػ  الدارة األ ػػػػل األقػػػػر  بػػػػالضوة أو 
 يػػػػارات و ػػػػوار أفكػػػػار  زاع ااػػػػايل  ػػػػو  ػػػػراعنػػػػالسػػػػ طرة العسػػػػكرث  بػػػػل أ ػػػػ ح الصػػػػراع وال

فػػات. فصػػا ب الفكػػرة السػػل م   ػػو الػػ ي ثسػػتط ن أف ثسػػود وأف ثكػػوف األضػػو ، ولػػ ي اوتض
 ػػا ب الضن لػػ ، فلضػػي انتضػػل الصػػراع ااػػر   نػػ  عضػػود وامػػتضالت الضػػوة لتفسػػح اجملػػاؿ فضػػط 
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سػاف     ػ  للفكػر وال ضافػ ، فاالندضتصػاد، وضػي تصػ ح الغل ػ    العضػود الضاللفكر وال ضافػ  ول 
 كل  كاف ثشعر بالضل  واي باألز  .

 ػػتمل عل ػػه كتػػاب ا  ومػػن  املسػػلم  فػػزوف امياثػػ  و كنػػوف الر ػػاد الػػ ي اإف لػػي  
ضػػير النػػاس إذا  ػػلح فكػػر ل وامػػتضا ت أ ػػور ل أو ػػل  - ػػلا ا  عل ػػه ويلػػه ومػػلل–رمػػوله 

  ض ػل وتضػي  االمػ ـ لػه نض ود  ػأذ أنفسهل وإنضاذ العاا ال ـو كما انضإعلا بنا   يارال و 
                         ا و نهاج   اة و ا ذلك علا ا  بعزثز. ا وعض ية وتصور     جيثي فكر  


