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ــاً    ــاً تقريب وخــالل هــذه  . واإلســالم ينتشــر ويتجلــى فــي التــاريخ    منــذ أربعــة عشــر قرن
الصيرورة التاريخية الطويلة، كان اإلسالم من ناحيـة، وبخاصـة فـي القـرون األولـى مـن       
تاريخــه، هــو المســيطر علــى هــذه الصــيرورة والفاعــل فــي تشــكيلها؛ ولكنــه، مــن ناحيــة       

لسياســي فــي أخــرى، كــان مســايراً لهــذه الصــيرورة التاريخيــة وبخاصــة علــى المســتوى ا  
المرحلــة مــا بعــد الكالســيكية، وعلــى المســتوى الروحــي فــي مرحلــة العصــور الوســطى     

والواقــع أن اإلســالم فــي هــذه المرحلــة لــم يقتصــر علــى هــذه المســايرة علــى     . المتــأخرة
لقـد درسـنا   . المستوى الروحي وإنما خضـع، علـى مـا يبـدو، لتيـار الـدين الشـعبي الـرائج        

الصـفحات السـابقة مـن هـذا الكتـاب؛ ونسـتطيع القـول أن        قصة انتشار اإلسـالم هـذه فـي    
اإلسالم، خالل تاريخه المديد هذا، إكتسب ذلك الغنى والعمـق فـي التجربـة التـي مـن      
خاللهــا نمــا وطــور، بوصــفه ظــاهرة تاريخيــة، قدرتــه علــى مواجهــة التحــديات بطريقــة        

 .إبداعية خالقة
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مــا هــي العناصــر الكامنــة فــي : ةوالمســألة المفصــلية اآلن، علــى أي حــال، هــي التاليــ
، ويعيـد اإلرتبـاط بهـا مـن     ]اإلسـالم  [ تاريخ االسالم التي من المفترض أن يؤكد عليها 

أجل توكيد ذاته الفاعلة المؤثرة أزاء التحدي الحالي؛ ومـا الـذي يفتـرض تبديلـه، ومـا      
الذي يفترض رفضه في هذا الصدد؟ من حيث األصل، كل الحركـات األصـالحية مـا    
قبــل الحداثيــة، وكــذلك أغلــب المســاعي الحداثيــة لــم تكــن أكثــر مــن محــاوالت لحــل   

ــة عــن هــذه المســألة وحلهــا،      . شــكلةمهــذه ال ولكــن قبــل أن نمضــي فــي محاولــة اإلجاب
يجب التأكد من السالمة المنطقيـة لهـذه المسـألة، ألنهـا كانـت وسـتبقى التحـدي الـذي         

  . يين كذلكيواجه أغلب المسلمين، ودارسي اإلسالم الغرب

إن نقد المستشرقين إنما هو نقد موجـه حصـرياً، تقريبـاً، إلـى نظـرة الحـداثيين إلـى        
فالحـداثيون متهمـون باإلنتقـاء الـذاتي لحسـاب توكيـد تــأويالتهم       ) 1(.التـاريخ اإلسـالمي  

الخاصــة، وأحيانــاً بانتهــاك أصــول وحــدة الفكــر، وبالجــدال دفاعــاً عــن نتــائج مستحصــلة 
والحقيقة أن هذه الـتهم هـي، إلـى حـد     . انسية الساذجة، وبتمجيد الماضيسلفاً، وبالروم

ـــمــا، تهــم صــحيحة إذا كانــت موجهــة ضــد الحــداثيين الكالســيكيين     نظيــر ســيد أميــر   ــــ
وعلى أي حـال، فـان هـذا مأخـذ علـى ثقافـة البـاحثين وأفكـارهم ال علـى البصـيرة           . علي

وهـي   ـــــــ مـا كانـت العناصـر فـي تاريخـه      ال بد لنا من أن نتذكر أنـه مه . من حيث األصل
فــان الحــداثي يؤكــد علــى أنــه ال يرســم ـــــــ عناصــر تتبــاين فــي الظهــور علــى نحــو متبــادل 

إنـه ال يصـف   . لوحة الماضي وإنمـا يترسـم الخطـى، وعلـى نحـو مباشـر، نحـو المسـتقبل        
. دثفي بعض الحـوا  موضع ايمانه ىمن حيث المبدأ، الحوادث في الماضي وإنما يتبن

ومع ذلك، فانه يجد أن اإلسالم يتجسد فـي أجـزاء مـن تاريخـه بصـورة أفضـل ممـا هـو         
غير أن االعتراض ضد عـدم إتسـاق الفكـر واالفتقـاد إلـى النضـج       . في تواريخ اآلخرين

فـــي البحـــث العلمـــي هـــو، بطبيعـــة الحـــال، اعتـــراض ســـليم؛ هـــذا فضـــالً  عـــن أن العـــالم    
مستوى معايير الغرب الحديث، أو، في الواقع،  اإلسالمي بصفة عامة لم يصل بعد إلى

الخــــاص فــــي المرحلــــة الوســــيطية  ] الفكــــري[ إلــــى مســــتوى المســــلمين فــــي وســــطهم  
ــة  ــيكية العظيمــ ــأريخ     . الكالســ ــى تــ ــالمي علــ ــافظ اإلســ ــاح المحــ ــراض الجنــ ــن إعتــ ولكــ
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 ــــــ حتـى وإن كـان ألغـراض بنائيـة ال ألغـراض أكاديميـة محضـة         ـــــ موضوعي لإلسـالم  
نجم من دافع مختلف جداً، دافع كامن في اإليمان أو في ما أصبح بمثابـة إيمـان   إنما ي

إننــا نتحــدث أساســاً، هنــا عــن تطــورات فــي إطــار العقيــدة الســلفية    . خــالل التــاريخ ذاتــه 
إن العقيدة األكثر أهمية من بين هـذه العقائـد   . حصراً ال عن تطورات في عقائد أخرى

تـاروا، بعـد أن وقـف تيـار التـاريخ، علـى مـا يبـدو،         األخرى هي عقيدة الشـيعة الـذين إخ  
 .للنزعة اإلمامية والمهدويـة  Meta- historicalدراما ما بعد تاريخية اضدهم، أن يدونو

وقد ضم اإلسالم السني العقيدة المهدويـة المفارقـة للتـاريخ فـي عقيدتـه، وأدرج فيهـا،       
يحقــق، فــي  إن تاريخــاً. مــن خــالل التصــوف، سلســلة هرميــة مــا فــوق تاريخيــة لألوليــاء   

المبتغـاة إنمـا هـو أمـل يلهـم المـرء بـال شـك؛          Ideasمرحلة ليست معطـاة، مجمـل المثـل    
تقاد واإلنتباه مـن التـاريخ الفعلـي إلـى مـا بعـد التـاريخ فـان         ولكن عندما ينقل مركز اإلع

ومـع ذلـك، فـان القصـة السـلفية      .  هذا يـدل  داللـة أكيـدة، علـى اليـأس فـي إيمـان المـرء        
الحقيقية تبقى مختلفة؛ فقد ظهرت في تاريخ اإلسالم، في المرحلة المبكرة منه، ومن 

الثـامن المـيالدي، ظهـرت فكـرة     / المرجح في النصف األول من القرن الثاني الهجري 
وتحــدد (، التــي تشــير هنــا إلــى الســلطة المرجعيــة ألجيــال المســلمين األولــى  ))الســلف((

والفكــرة بــذاتها مفهومــة تمامــاً  . )غالبــاً  باألجيــال الثالثــة األولــى فــي التــاريخ اإلســالمي  
سـه فـي   ولها ما يسوغها وذلك ألن دينـاً بحجـم اإلسـالم الـذي ال بـد مـن أن يعبـر عـن نف        

من خالل  )التي يجب أن تتسق ومفهومي الخير والعدل(كل مجاالت الحياة اإلنسانية 
ولكـن عمـل السـلف لـم يلبـث أن نـــُظر       . المؤسسات، ال بد له من نقطة إرتكاز مرجعيـة 

إليه ال على أنه مجرد نموذج ملهم وإنما كشريعة يجب التمسك بها حرفياً  فـي العمـل   
ــأويال  ــة ت أو إمــن دون أي ت ــى الســلطة      . ضــافات تالي ــم اإلســتناد إل وفــي هــذا الصــدد ت

ًعلـى نطـاق    منسوبٍ إليه أصـبح مقبـوال  )) بحديث((عبر التمسك ) ص(المرجعية للنبي 
وبحســب . واســع، ومعيــاراً للتعامــل مــع الحــديث النبــوي الشــريف برمتــه ترتيبــاً وتصــنيفاً  

ــي     و، ...أصــحابي و إن أفضــل الصــحابة هــي  (: (قــال) ص(هــذا الحــديث يــروى أن النب
P.23   . وعلـــى هـــذا النحـــو أصـــبحت األجيـــال األولـــى فـــي اإلســـالم جـــزءاً مـــن مراحـــل

وهكــذا حــدث هــذا التطــور؛ فاألعمــال الفعليــة  . اإليمــان الــديني ال مــن التــاريخ الــواقعي



 فضل الرحمن                             184

 

والواقـع  . إلـى النبـي نفسـه   ) الحديث(لهذه األجيال كانت تــُحول في أغلبها، عن طريق 
حقة كانت قد جعلت جـزءاً مـن اإليمـان    طورات العقائدية والفقهية الالأن بعضاً من الت

ــديني ــا ال نتعــرف، فــي    . ال ــاريخ وإنمــا علــى مــا     )الحــديث(دب أولهــذا كلــه فانن علــى ت
ً عـن   بـديال  وشبه التاريخ هـذا هـو الـذي كـان، مـن ثـم،      . تاريخـــــ يمكن أن يسمى بشبه 

حاولة إرساء تفسير مقبول لإلسالم على نقطـة  وال بد أن الدافع األصلي كان م. التاريخ
؛ ولهـــذا قـــام، كثيـــراً أو قلـــيالً ، علـــى  )ص(ذات ســـلطة مرجعيـــة موثوقـــة، ســـلطة النبـــي  

اإلعتقاد القائل، ضمناً أو صراحة، بان األجيال األولى ما كـان لهـا إال أن تفكـر وتعمـل     
  .  في إطار سنة النبي وتحت هدايتها

ن مـــا قبـــل الحـــداثيين والحركـــات اإلصـــالحية     واآلن، فـــان كـــل مـــن اإلصـــالحيي   
عـــودة إلـــى ((وورثـــتهم المباشـــرين فـــي األزمنـــة الحديثـــة، كلهـــم يتصـــورون اإلصـــالح 

؛ بـل حتـى أن أرواحـاً  متطرفـة نظيـر إبـن تيميـة        ))القرآن والسنة النبوية وتعـاليم السـلف  
ــى القــرآن   ــة الملزمــة    و الــذي ال ينظــر إال إل ــدة، الســنة بوصــفهما الســلطة المرجعي الوحي

يقبل تفسيرسلطة السلف الفعلية لهما بحيث بقي الوضع مـن حيـث المحتـوى مـن دون     
ولكـن المشـكلة هـي أنـه طالمـا كـان األمـر يتعلـق بالمضـمون فانـه مـن المسـتحيل             . تغييـر 

 ـــــ منهجاً يقوم علـى النقـد التـاريخي العلمـي الصـارم       هذا إذا لم نتبن ـــرسم خط فاصل 
 )الحـديث (وتعاليم األجيال األولى مـن المسـلمين يفضـل وسـائلية     ) ص(بين سنة النبي 

ــى مــن            ــة األول ــي المرحل ــار مهــم ف ــع العناصــر أو المبــادىء فــي كــل تي ــذي ضــم جمي ال
وفــــي هــــذا الصــــدد، لعــــلّ مــــن المفيــــد تعليميــــاً مالحظــــة أن  ) 2(. مراحــــل تــــاريخ األمــــة

كـل سـلطة مرجعيـة     الوهابيين، الذين رفضوا وعلـى نطـاق واسـع فـي مـرحلتهم المبكـرة      
، مــا لبثــوا أن إضــطروا إلــى قبــول اإلجمــاع فــي القــرون  )ص(غيــر ســلطة القــرآن والنبــي 

الـذي عـدوه   ) الحديث(الثالثة األولى تقريباً كسلطة مرجعية موثوقة؛ ويعود ذلك ألن 
الحامــل للســنة النبويــة تضــمن فــي ذاتــه تقريبــاً كــل وجهــات النظــر حــول أي مســألة مــن  

علــى أي حــال، . عطــى طــوره المســلمون خــالل القــرون الثالثــة األولــى  المســائل؛ وهــو م
فقد إستمر الوهابيون في رفضهم وإزدرائهم للنزعة الصوفية علـى الـرغم مـن أن جـزءا     
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مما إنـدمج فـي مجـاميع الحـديث الكالسـيكية ذو طبيعـة صـوفية        ) الحديث(ًمعتبراً  من 
شــكلة التــي يجــب علــى المســلم  ومــن شــأن هــذه المســألة أن تضــعنا فــي قلــب الم . تمامــاً

: مواجهتها وحلها إذا كـان يأمـل فـي إعـادة بنـاء مسـتقبل إسـالمي علـى ماضـي إسـالمي          
على أي نحو سيقوده هذا الماضي، وأي عناصر من تاريخه، تاريخ المسلم، ربما عليـه  
أن يبــدلها أو يؤكــد عليهــا بشــدة أو يــدعو إلــى اإلعتــدال فــي التمســك بهــا؟ ســنحاول           

  . هذا السؤال في الفقرات التالية اإلجابة عن
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ــت فــي           ــة التــي ظهــرت فــي اإلســالم كان ــة والعقائدي إن أغلــب المــذاهب الكالمي
اإلصل حركات سياسية ولكن ما يهمنا هنا بشكل خاص بعض الجوانب األساسية فـي  

إن النظرية السياسية السلفية هي نتاج مباشر للحـوادث السياسـية التـي    . النظرية السياسية
الحـروب الداخليـة المميتـة،    : ه التحديـد حدثت في تـاريخ اإلسـالم المبكـر؛ وعلـى وجـ     

وفـي  . وبخاصة التمرد الدموي للخوارج الذي دفعهم إليه مثاليتهم المتشـددة المتعصـبة  
الوقت الذي وضع فيه السـلفيون نظريـة اإلجمـاع، ضـداً  علـى مطلـب الشـرعية الشـيعي،         

رد الـذي  وسمحوا، نظرياً علـى األقـل، بإمكانيـة خلـع الخليفـة، وهـو أمـر شـدد عليـه التمـ          
ــأخرة    ــب المت ــاده الخــوارج وكــذلك المطال ــائر     ،ق ــذي يرتكــب الكب مــن أن الشــخص ال

والحــــاكم الظــــالم يجــــب أن ال يعتــــرف بــــه تحــــت أي ظــــرف مــــن   ،يجــــب أن يكفــــــّر
الظروف، أقول، في هـذا الوقـت، وجـد السـلفيون أنفسـهم مضـطرين علـى أن يؤكـدوا،         

. ع النظر عن ما لحق به من تغييـر على المستوى الجمعي، موقف المرجئة االساسي بقط
إن هــذا الموقــف المســتمد أساســا مــن الرغبــة فــي تفــادي الفوضــى، وفــي الحفــاظ علــى   
نــوع مــا مــن القــانون والنظــام ووحــدة األمــة، يؤكــد بصــورة أو بــأخرى علــى أن الحــاكم  

أن ال طاعـة فـي   (: (حتى وإن كان ظالماً  يجب أن يطاع علـى الـرغم مـن المبـدأ القائـل     
  ). )ية أوامر اهللامعص
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إن الصــورة المبكــرة نســبياً للتعبيــر عــن هــذه اإلطروحــة نجــدها فــي الحــديث الــذي 
بمعنى أن عليك أن ال ) )لو كان خلف مرتكب الكبيرة )حتى(البد أن تصلي : ((يقول

م ئالمسـلمين فــي صـلواتهم؛ ذلــك ألن مـن يــ    ئمتطلـب إقصـاء مرتكــب لكبيـرة مــن أن يـ    
. ة الجمعـة كوظيفـة خاصـة بـه إنمـا هـو، فـي الواقـع، الخليفـة         المصلين وبخاصة في صـال 

أما حكام الواليات والموظفون اإلداريون مـن أعلـى المراتـب إلـى ادناهـا عنـدما كـانوا        
ممثـلٍ لهـذا الغـرض    )) يصـلون خلـف  ((يؤدون هذه الصالة، صالة الجمعـة، إنمـا كـانوا    

. هــذا األخيــر، والعكــس بــالعكس ويعــد هــذا إعترافــاً بالســلطة السياســية ل  ،للخليفــة نفســه
وعليه، فان هذا الحديث الملفق إنما يعني، في الواقع ، أن على المرء أن يقبل بالسلطة 

ومــن المفيــد الضــروري أن نالحــظ أن هــذا . السياســية حتــى وإن تقلــدها أنــاس ظــالمون
النــوع مــن الحــديث ال نجــده فــي أي مكــان فــي مجــاميع الحــديث األولــى، فــي صــحاح  

وإنمـا   )م799/ هــ  183المتـوفى  (مثالً أو أبو يوسـف   )م895/ هـ179لمتوفى ا(مالك 
حقــة مــن الحــديث علــى الــرغم مــن أنــه كــان يفتــرض أن يكــون  ظهــر فــي المجــاميع الال

ــواء       ــون لـ ــوارج يصـــوغون مـــذهبهم، ويرفعـ ــان الخـ ــدما كـ ــر عنـ ــوداً فـــي زمـــن مبكـ موجـ
مـن حـالين متطـرفين،     )م757/ هـ 140المتوفى (هذا، ويشتكي ابن المقفع . المعارضة

األول يؤكد علـى أن السـلطة السياسـية هـي سـلطة خـارج حـدود النقـد إذا جـاز التعبيـر،           
فــي حــين أن الثــاني يشــدد علــى وجــوب ســحب الثقــة أو الطاعــة مــن الســلطة السياســية      

وقــد أدان ابــن المقفــع، الــذي لــم يعثــر علــى حــديث لحســاب  . اآلثمــة المرتكبــة للكبــائر
  . ن الحالين المتطرفين معاًأحد الطرفين، هذي

حتى  ،وهكذا نرى أن الحديث القائل أن على المرء أن يصلي خلف إمام الصالة
وإن كان هذا األخير مرتكباً لكبيرة، إنما هو حديث يسـعى إلـى تكـريس حـال واحـدٍ       

وهنــا تكمــن المشــكلة األساســية للنظريــة الســلفية ؛ فقــد  . مــن هــذين الحــالين المتطــرفين
ف السلفي من حيـث المقصـد والمضـمون، وإلـى اليـوم، مـن دون تغييـر هـذا         بقي الموق

علــى الــرغم مــن أن الظــروف التــي ظهــرت فــي ظلهــا حركــة الخــوارج قــد إختفــت منــذ   
ــى        . زمــن طويــل  ــرة، إل ــع األمــر، أن حــديثاً جديــداً ظهــر، خــالل القــرون األخي وفــي واق
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ذ نزعـــة اللجـــوء إلـــى وراح يـــدعم نظريـــة الطاعـــة المطلقـــة للســـلطة هـــذه وينبـــ ،الوجـــود
قبلها )) السلطان ظلُّ اهللا على األرض(: (والعبارة التالية، على سبيل المثال . العنف كلياً

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الرأي العام . ابن تيمية كحديث أو شبه حديث على األقل
اإللهيــة الــذي يــرى فــي هــذا تــأثيراً إيرانيــا ، أو آخــر، علــى اإلســالم فيمــا يتعلــق بالطبيعــة  

واذا كـان بعـض مـن الـدوائر الفكريـة مثـل بعـض        ) 3(.للملوكية، هو رأي ال يمكن قبولـه 
الفــرق الشــيعية والنظريــات الفلســفية قــد تــأثرت وال بــد بأفكــار مــن العقائــد والنظريــات    
القديمة فـال إشـكال فـي ذلـك، وهـو أمـر معقـول؛ أمـا عنـدما يتعلـق األمـر بمفكـر سـلفي              

فـان األمـر يختلـف؛ إذ ال     ))السـلطان ظـلّ اهللا علـى األرض   (( نأمثل ابن تيمية يصـرح بـ  
يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مـــن شـــيء مشـــترك بـــين هـــذا القـــول والنظريـــات األلهيـــة فـــي     

والواقع أن مـن شـأن هـذا األمـر، اذا نظرنـا إليـه       . الملوكية سوى الظاهر اللفظي المحض
الـرأي السـلفي الشـائع     بخالف ذلك، أن يؤدي بنـا إلـى نتيجـة غيـر معقولـة؛ فإتسـاقاً  مـع       

الحـاكم  : ، سـيكون ))إن الحاكم حتـى وإن كـان ظالمـاً يجـب أن يطـاع     ((: اآلخر القائل
والحق أن ما يعنيـه السـلفي مـن كـل هـذه العبـارات هـو أن        ! الظالم ظل اهللا على األرض

حكـم أو مـن الحـرب األهليـة؛ والواقـع أن ابـن تيميـة يـورد         هو أفضل مـن الال  أي حكم
سـتون يومـاً  تحـت    (: (الحديث الملفق الذي سـبق ذكـره، مباشـرة، المقتـبس اآلتـي     بعد 

    .))حاكم ظالم افضل بكثير من ليلة واحدة من الفوضى أو الالقانون

علـــى أي حـــال، فقـــد بقـــي الســـلفيون متمســـكين بالنظريـــة المتطرفـــة التـــي تكـــرس    
أمـا  . على تصرفاته الطاعة المطلقة للحاكم، ولم يصطنعوا أي شيء من شأنه أن يسيطر

الشورى المذكورة في القرآن والمغروسة في الحياة العربية فقد كـان مـن الممكـن أن    
من هذا قـد حـدث ال مـن     ال شيءتتطور إلى نوع من المؤسسة الفاعلة المؤثرة، ولكن 

وقـد توقفــت الشـورى نفســها   . وال مــن طـرف اإلرادة الشــعبية العامـة   ،))العلمـاء ((طـرف  
المرحلـــة األولـــى مـــن تـــاريخ اإلســـالم، وربمـــا تكـــون نظريـــة الطاعـــة عـــن الوجـــود بعـــد 

بعــد أن توقفــت الشــورى عــن الوجــود مــع       ،المطلقــة قــد تجــذرت فــي فكــر الســلفيين     
ــالمية    ــريع لإلمبراطوريـــة اإلسـ ــاع السـ ــزي    ،اإلتسـ ــوى الطـــرد المركـ وفكـــرة .  وظهـــور قـ
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ــد نشـــأت مـــن أجـــل إصـــالح الوضـــع السي      ــا كانـــت قـ ــها، التـــي ربمـ ــاع نفسـ اســـي، اإلجمـ
أصــبحت أداة إســتبداد وطغيــان بحجــة الــدفاع عــن اإلجمــاع فــي الماضــي بــدالً  مــن أن   
تكون عملية تطوير للتعبير عن إرادة األمة العامة، وطريقة لحل المشكالت كمـا أريـد   

  . منها في األصل

ومهما يكن من أمر، فان من الواضح الجلي أن نظرية الطاعة ونبذ العنف هذه قد 
ــر مق  ــى غيـ ــى       أدت إلـ ــد ولـــــّدت الفوضـ ــه؛ فقـ ــن أجلـ ــأت مـ ــذي أنشـ ــها الـ ــدها وغرضـ صـ
ــالهزائم  ـــواذا كــان األوائــل الــذين صــاغوا هــذه النظريــة لــم يشــهدوا ذلــك      . وتســببت ب  ـــ

حقــين عــن فــان المــدافعين الال ــــــألنهــم كــانوا فــي قبضــة وضــع حقيقــي يهــدد بالفوضــى  
طاعـة مـن شـأنه أن يخلـق     فالتشـديد المتعصـب علـى ال   . السلفيين قد شهدوا ذلك بالفعـل 

لــيس  ،مبــاالة المطلقــة، فــي نهايــة األمــر، عنــد العامــة مــن النــاس     حالــة مــن الســلب والال 
ولكـن حالـة   . وإنما أيضاً باتجاه الحياة السياسية ككـل  ؛باتجاه السلطة السياسية فحسب

مباالة ما أن تنمو وتتسع حتى تخلق حالـة مـن الشـك التـي تصـبح فيمـا بعـد        الالسلب وال
والحــق أن جميــع األمــراض ال تعــادل فــي تــدميرها شــر نزعــة االستســالم        . ة ثانيــةطبيعــ

ــة  ــم تخفــق هــذه األمــراض فــي خلقهــا      Centrifugalالكلبي ــان   . التــي ل علــى أي حــال، ف
كثيراً من قالقل عدم اإلستقرار السياسي التي تشـهدها البلـدان اإلسـالمية اليـوم مرتبطـة      

بهـذا الموقـف    ــــــ امل أخـرى مسـاهمة فـي ذلـك     حتى وإن كانت هناك عو ــــفي األصل 
ولهــذا فاننــا نــرى أن الجهــود التــي بــذلت لخلــق نــوع مــن   . الســلفي المتجــذر فــي التــراث

[ = التعــاون واإلســتقرار السياســي إنتهــت، نظــراً  ألنهــا أعتمــدت علــى جانــب أحـــادي          
  . ، إلى خلق الخصومة أو المعارضة ليس إال]نظرية الطاعة 

العاشـرالميالدي فصـاعداً، ومـع إتسـاع     / ء مـن القـرن الرابـع الهجـري    وهكذا، فإبتـدا 
عــدم فاعليــة الخالفــة، بــدأت الســلطة الحقيقيــة تنتقــل إلــى أيــدي األمــراء والســالطين،       
الرجـــال الطموحـــون الـــذين ال تنقصـــهم الرغبـــة بالمبـــادرة وإمـــتالك الحكمـــة السياســـية 

للخالفـة إال فــي االسـم ال غيــر،   ) )والؤهــم((أو / النافـذة، والـذين لــم يكـن إرتبــاطهم بــ     
علــى أن المغــامر السياســي . مــن أجــل إضــفاء الشــرعية علــى ســلطتهم الفعليــة فــي الواقــع  
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العســكري النــاجح البــد لــه مــن أن يملــىء خزائنــه مــاالً لكــي يــدفع لعســاكره الجشــعين؛  
وقـد سـاهم   . األمر الذي أدى إلى أن يصبح عبء الضرائب ثقيالً علـى النـاس أجمعـين   

 ،ر وأصــحاب المهــن الحــرةاذا األمــر، مــع أســباب أخـرى معــه، مباشــرة بإضــعاف التجـ  هـ 
والحق، إذا ضـعفت الطبقـات الوسـطى فـال يمكـن أن      . ومن ثم إفقار الحياة في المدينة

وهكــذا . نتوقــع مــن حضــارة ذات مســتوى راقٍ اإلســتمرار، دع عنــك توســعها وإنتشــارها
السـلفية قـد   ) )الطاعـة المطلقـة للحـاكم   ((قيـدة  نرى أن محاولة التخليد غيـر المتـروي لع  

  . ساهمت بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، بانهيار الحضارة اإلسالمية ذاتها

إن المهمة الملقاة على المسلم فـي الميـدان السياسـي، بعـد أن يقـوم بتقيـيم صـريح        
كافيــة  لتاريخــه، هــي أن يعيــد النظــر فــي هــذه العقيــدة الســلفية، وأن يبتكــر مؤسســات         

المشـــــاركة الفاعلـــــة : التضـــــامن وإســـــتقرار الجماعـــــة والدولـــــة، وثانيـــــاً : ً أوال ؛لضـــــمان
هـذان شـرطان، إذا   . واإليجابية والمسـؤولة لغالبيـة النـاس فـي شـؤون الحكومـة والدولـة       

توفرا، فان صورة مستقرة للدولة اإلسالمية سـتظهر؛ أمـا المناقشـات الـدائرة اآلن، وهـي      
فيمـا إذا كـان اإلسـالم ديموقراطيـاً أم ال     : ية في اغلبهـا، حـول  مناقشات سطحية وتحكم

نعـم، إذا شـارك معظـم النـاس وبمسـؤولية فـي شـؤون        . فانها ستصل إلى نهايتها الطبيعيـة 
ــة        ــد أن تكــون صــورة مــن صــور الديموقراطي ــة الب ــان هــذه الدول ــة، ف ولكــن مــن  . الدول

بعيـداً عـن    مـن الـداخل،  ا الضروري للمسـلمين أن يقـرروا إجـراء هـذه العمليـة وإنجازهـ      
 )التـي تـأتي بصـورة دعايـة إعالميـة     (مباشـرة كانـت أم غيـر مباشـرة      ،الضغوط الخارجية

إن المســلمين . مــع اإلســتفادة مــن دروس تجــارب الشــعوب األخــرى فــي هــذا الصــدد       
ــار     ــاتير متباينـــــة، ضـــــمن إطـــ ســـــيجدون أن المبـــــادىء اإلســـــالمية رحبـــــة وتتســـــع لدســـ

  . ت إجتماعية وسياسية حاصلة بالفعلديموقراطي، تقوم على مناخا

òîÓý�þa@Þì•þa@Z@@

القــرآن تعلــيم دينــي معنــي ، أوالً  وقبــل كــل شــيء، بتحديــد الموقــف األخالقــي      
 والعمل الصالح سواء كان سياسياً أم دينياً أم إجتماعياً، يعتبر. الصحيح للعمل اإلنساني
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خالقيــة والعوامــل النفســية  األ لــذلك فــان القــرآن يؤكــد علــى كــل العالقــات  )). عبــادة((
 ،القـرآن يحــذر مـن التكبــر اإلنســاني  . التـي تكــون العقـل الســليم المالئـم للعمــل الصــالح   

والـدناءة   ،ومن اإلحساس باإلكتفاء الذاتي، بمعنى النزعة اإلنسـانية الخالصـة مـن ناحيـة    
ثابـت   ويؤكـد علـى نحـو    األخالقية الكامنة في نزعة اليأس واإلنهزام من ناحية أخـرى، 

وباســتمرار علــى أن وجــود المــرء الحــق إنمــا يقــوم علــى التقــوى والخشــية مــن اهللا مــن        
ومـــن . وعلـــى رحمـــة اهللا وخيريـــة اإلنســـان الفطريـــة مـــن جانـــب آخـــر؛ وهكـــذا  ،جانـــب

ــة          ــن الطاقـ ــم مـ ــم األعظـ ــرر الكـ ــو أن يحـ ــا هـ ــرآن إنمـ ــي للقـ ــدافع األساسـ ــح أن الـ الواضـ
ومن خـالل   ،لشائع على نطاق واسع بين الغربيينإن الرأي السائد وا. األخالقية الخالقة

ن اإللـه القرآنـي إلـه    أهؤالء فـي الـدوائر الفكريـة األخـرى عنـد غيـر المسـلمين، القابـل بـ         
أكثر من أي شيء آخر إنما هـو، ربمـا يعبـر عـن الفهـم األكثـر        ،مستبد إعتباطي مخيف
ــة للقــرآن نفســه   ــد     . طفولي ــاريخي بعي المــدى عنــد   واذا كــان فــي هــذا الفهــم اجحــاف ت

هوتيــة الوســيطية  الغــربيين، فانــه مســتمد، فــي جــزٍء منــه علــى األقــل، مــن الصــياغات الال     
ــلمون أنفســــهم   ،لإلســــالم ــعها المتكلمــــون المســ ــلمون   ،التــــي وضــ ومــــن مواقــــف المســ

إن الصـياغات الكالميـة اإلسـالمية السـلفية هـذه تقـدم       . المحسوسة الناتجة عنها كـذلك 
. جديـد نـوع مـن األخـالق يسـعى القـرآن إلـى إستنهاضـها        مقاربة غير مناسبة إلنعـاش وت 

تخليـد غيـر   : إنها القصة ذاتها التي مرت بنا سابقاً ونحن نناقش مسـألة العقيـدة السياسـية   
والموقـف أو  . تواجه في النهاية بموقف متشدد خـاص  ،للحلول التقليدية القطعية متروٍ

كـان تحـدي المعتزلـة، والـذي     التحدي المتشدد، فـي هـذه الحالـة التـي نحـن فيهـا، إنمـا        
أكد فـي بعـض صـياغاته علـى أن اهللا لـيس خالقـاً للشـر وإنمـا الخيـر وحسـب، بهـذا فقـد             

ومــن المعــروف أن المعتزلــة كــانوا أنصــاراً     ). )الزرادشــتية اإلســالمية ((إكتســبت لقــب  
أوفياء لفكرة حرية اإلرادة اإلنسانية والمسـؤولية اإلنسـانية؛ ولكـن هـذه الفكـرة جعلـت       

. ألن فكـــرة القـــدرة اإللهيـــة المطلقـــة  ،عتزلـــة فـــي نـــزاع مـــع فكـــرة قـــدرة اهللا المطلقـــة  الم
ولهـــذا قـــد أديـــن المعتزلـــة بوصـــفهم . تنـــاقض، كمـــا بـــدت لهـــم، لفكـــرة العـــدل اإللهـــي

فكــرة عــن ] تعــالى [ يســعون إلــى أن يفرضــوا علــى اهللا  ،أصــحاب نزعــة إنســانية خالصــة
  . ناسالعدالة والخيرية يصل إليها تفكير بعض ال
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واآلن، فان المضمون األخالقي في علـم الكـالم السـني القطعـي نـاتج مباشـرة مـن         
. كعربة لتجهيز هـذا المضـمون بمـا يريـد    ) الحديث( هذا الموقف؛ ومرة أخرى، وظف

هـــذا اذا لـــم يكـــن كلـــه علـــى اإلطـــالق المتعلـــق بخاصـــة ) الحـــديث(والحــق، أن معظـــم  
يقبـل إال كنتيجـة لهـذا الوضـع التـاريخي،       بمشكلة حريـة اإلرادة والجبريـة يجـب أن ال   

وقــد خضــع الحــديث  . أصــالً ) ص(وال يمكــن القــول، مــن ثــم، بانــه مســتمد مــن النبــي    
إلـى عمليـة إسـتدالل    )) المؤمنـون بـاإلرادة الحـرة هـم زرادشـتيو هـذه األمـة       (: (المشهور

). ص(ي عقلي إصطالحي متعالم، وإن كان ال يخلـو مـن عمـق، لـرده تاريخيـاً إلـى النبـ       
ال : والحقيقـة هـي  . على أي حال، فان معظم الحديث السني هو حديث جبـري متشـدد  

وال المذهب السني، بدوره، قد توفر على مفـاهيم فلسـفية وأدوات    ،المذهب المعتزلي
لكي يكون قادراً على صياغة موقفـه العقائـدي الخـاص بنجـاح؛ والنتيجـة       ،عقلية كافية

؛ وبعـد صـراع مميـت     Anextremإتخـذ صـورة متطرفـة    المستحصلة أن كالً  منهمـا قـد   
إال فـي المـذهب    ،خرج المـذهب السـني منتصـراً، أمـا المـذهب المعتزلـي فلـم يبـق حيــا         

  . الشيعي العقائدي غير المنسجم معه وال المالئم له

لقد رأينا، في الفصل الرابع، كيف إسـتمر التفسـير السـلفي لعقيـدة القـدرة اإللهيـة        
. رية ونما بمرور الزمن، وبخاصة بعـد البيـان الـذي قدمـه األشـعري لحلهـا      المطلقة والجب

وعلى الرغم من أن االشعري أراد من وراء هذا الحل تحقيـق نـوع مـن التوفيـق، إال أن     
، اوذلـك، أوالً  وقبـل كـل شـيء، لعـدم كفايـة جهـازه الفكـري؛ هـذ          ،محاولته لم تـنجح 

لتــأثير ابــن حنبــل، فقــد تفــوق علــى جانــب بينمــا تــأثيره األخالقــي، الــذي كــان إســتمراراً 
على إننا رأينا كذلك ما حدث الحقاً عنـدما جهـزت   . نزعة القضاء والقدر في محاولته

مثـل   الحركة الفلسفية المسلمين بثروة ضخمة من المفاهيم الفلسفية، كيف أن متكلمـاً 
ء والقـدر  فخر الدين الرازي إستفاد من رصيد هذه الثروة ووظفها في دعم نزعة القضا

. التــي أصــبحت، فــي الواقــع، أكثــر فأكثرتشــدداً، قرنــاً بعــد قــرن ] أو المــذهب الجبــري [ 
ــه    ــرة إرادة اهللا وقدرتـ ــرى أن فكـ ــذا نـ ـــوهكـ ــذهب     ـــــ ــرض للمـ ــي المفتـ ــاس المنطقـ األسـ

والتي كرسها المذهب السني لمواجهة تحدي خـاص فـي التـاريخ، مـا لبثـت       ــــ الجبري
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المـــذهب الســـلفي كجـــزء جـــوهري ثابـــت فـــي إرثـــه       أن أصـــبحت مغروســـة فـــي بنيـــة    
لــيس هنــاك مــن . العقائــدي واســتمرت لمــدة ليســت بالقصــيرة بعــد زوال ذلــك التحــدي  

شك في أن الحال المتطرف أو التأكيد الغالب على عقيـدة القضـاء والقـدر، هـو تأكيـد      
اني ويخــدر التصــميم اإلنســ   ،يضــر بالنســيج األخالقــي؛ فهــو يبطــل المبــادرة األخالقيــة      

ولكــن الــذي هــيج اآلثــار المترتبــة علــى عقيــدة   . الــذي يعــد، بحــق، ماهيــة الحيــاة نفســها  
أمـا  . على الرغم من أنه، في روحه، قريب الـوالء لهـذه العقيـدة    ،الجبر كان أمراً مختلفاً

هذا األمر فقد كان الموقف الذي تبناه السلفيون رسمياً من مشكلة اإليمان واألعمـال؛  
لقــد مــرت بنــا فــي   . ة أخــرى، ردة فعــل الســلفيين علــى عقيــدة الخــوارج   وهنــا نجــد، مــر 

الفصل الخامس عقيدة الخوارج القائلة أن مرتكـب الكبيـرة كـافر ، وموقـف الخـوارج      
ــين اإليمــان والعمــل     ــربط المطلــق ب وقــد كــان مــن الضــروري، بطبيعــة    . المؤكــد علــى ال

إذ بخالف ذلـك، فـان األمـة     ،الحال، العثور على رد مناسب على هذه النزعة المتشددة
ــر؛ وبالنتيجــة ســتدمر          ــة بالفســوق والتكفي ــت ســتدمر نفســها بنفســها بإتهامــات داخلي كان

ــة   ــة مميتـ ــها بحـــرب داخليـ ــى    . نفسـ ــدفاع علـ ــأ الـ ــع عبـ ــرى وقـ ــرة اخـ ــن ). الحـــديث(ومـ عـ
محمـــد (إن ال إلـــه إال اهللا : مـــن يشـــهد(: (قـــال) ص(ر يـــروى أن النبـــي ذالصـــحابي أبـــو 

فيمـا اذا كانـت الجنـة تمـنح     : وجوابـاً  علـى سـؤال الصـحابي    ). )ل الجنـة فسـيدخ  )رسـوله 
ومــن ) 4(. باإليجــاب) ص(حتــى وإن كــان زانيــاً وســارقاً، أجــاب النبــي     ،لهــذا الشــخص 

ألن القــرآن نفســه يؤكــد  ،)ص(الواضـح أن هــذا الحــديث ال يمكــن أن يــرد إلــى النبــي  
ولكـن، مـع ذلـك،    )). اإليمـان ((و )) أعمال الخير((باستمرار وإصرار على التساوق بين 

تكمن فـي أنـه يقـدم لنـا تعريفـا شـرعياً للمسـلم         ،فان هذا الحديث يؤدي وظيفة أساسية
ولم ينظـر إلـى التعريـف،    . ضداً على موقف الخوارج، والمواقف األخرى المتسقة معه

وإنمـا كـان يفتـرض،     ،على كل حال، على أنه يحـدد المعنـى الشـرعي للمسـلم فحسـب     
والنتـائج الخطيـرة، أخالقيـاً، المترتبـة علـى      . ء الحظ، أن يحدد أيضاً ماهيـة اإلسـالم  لسو

هذا الموقف واضحة؛ فعندما يتبنى، رسمياً، هـذا الفصـل القـاطع بـين اإليمـان الـداخلي       
. والسلوك األخالقي، فان كالً  منهمـا البـد أن يعـاني مـن هشاشـة أمـان شـكلي وحسـب        

مبــدأ [ وعلــى نحــو دقيــق مــع هــذا المبــدأ  ولــن يتفــق دائمــاًوالواقــع أن العمــل الفعلــي لــم 
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صـــلية كـــانوا خالقيـــة األواإلصـــالحيون والوعـــاظ والشخصـــيات الدينيـــة واأل  .]الفصـــل 
ومــع ذلــك فــال . يمارســون باســتمرار أثــرهم الحــي الفاعــل علــى األمــة علــى نطــاق واســع  

يــة كــان يكمــن فــي يمكــن إنكــار أن التــأثير العــام لهــذا المبــدأ علــى مواقــف النــاس الفعل
توكيــد الجوانــب الرســمية والشــكلية لإلســالم عنــد إتســاع مضــمونه األخالقــي الروحــي  

  . البين

هذا النـوع مـن المواقـف أزاء هـذه المسـألة الجوهريـة، مسـألة العالقـة بـين اإليمـان           
عندما يـرتبط بعقيـدة    )اإليمان يبرر اإلعتقاد الديني: ويوازيها في المسيحية (والسلوك 

والمؤكـد أن لـيس هنـاك،    . المتشددة يؤدي إلى هـالك مؤكـد للحـس األخالقـي     الجبر
وال شـك أن فكـرة   . في القاموس العقائدي السلفي إال القليل مما يوازي هذه المباديء

حرية اإلرادة اإلنسـانية، فـي المـذهب الشـيعي، تعـد علـى المسـتوى العقائـدي إسـتمراراً          
ن تنسـجم هـذه الفكـرة مـع العقيـدة الشـيعية       للتراث المعتزلي، ولكن يبدو من الصـعب أ 

ــة ــة المــذهب         ،اإلمامي ــل لبني ــة المــذهب الشــيعي التراتبــي المقاب أو علــى العمــوم، مــع بني
الســني؛ ويبــدو أن المــذهب الشــيعي قــد تبنــى هــذه الفكــرة كمعارضــة للمــذهب الســني    

زودنـا  ولكن اذا كانت وظيفة أي عقيـدة مـن العقائـد الدينيـة هـي أن ت     . السلفي ليس إال
بدستور لجماعـة دينيـة بحيـث يمكـن للتطـورات الدينيـة أن تجـد لهـا مكانـاً  فـي إطـاره            
العام الواسع، فان العقيدة السنية، بقدر تعلق األمر بالمبادىء األخالقية، غير قادرة على 

  . إنجاز هذه الوظيفة؛ بل هي، في الواقع، تضليل للقرآن نفسه

ــر    ــرة تظهـ ــرى، أن فكـ ــرة أخـ ــرى، مـ ــذا نـ ــه بعـــض      وهكـ ــي تواجـ ــا لكـ ــرف مـ ــي ظـ فـ
وفـي واقـع   . واذا بها قد تحولت إلـى عقيـدة سـلفية دائمـة     ،التفسيرات التاريخية الخاصة

األمر، نجد أن الظروف الواقعة التي أدت إلى ظهور المـذهب الجبـري وفكـرة العالقـة     
بين اإليمان والسلوك، قد إختفت بمرور الزمن؛ وفيما بعـد، نظـر إلـى مـذهب الجبـر أو      

أو علـى األقـل، ممكـن رده،     ،أما جزء من الوحي ذاتـه  ،قدرة اإللهية المطلقة على أنهال
وقــد رأينــا، فــي الفصــل الخــامس، كيــف اســتمرت عقيــدة الجبــر    . اســتثناًء، إلــى القــرآن 

علـى يـد    ،المتشددة في التطور بعد المرحلـة الغزاليـة متـوفرة علـى حجـج أكثـر معقوليـة       



 فضل الرحمن                             194

 

بفضل الغنى الواسـع باإلفكـار الـذي خلقتـه الحركـة       ،مفكرين أمثال فخر الدين الرازي
ولكن ماهو أكثر أهمية حتى من علم الكالم الرسمي، الحركة الجديدة، بل . الفلسفية

 ،الروحية القوية، للنزعـة الصـوفية التـي اتخـذت طابعـاً نظريـاً واعتنقـت العقيـدة الجبريـة         
ل علـــى المســـتوى ثـــم تحولـــت بالفعـــل إلـــى نظريـــة وحـــدة وجـــود، النظريـــة التـــي تشـــك 

إذ إنهــا  ،األخالقــي ضــرراً أكثــر بكثيــر مــن أي نظريــة أو عقيــدة أخــرى يمكــن تصــورها 
فالمحصــلة هنــا هــي أن النزعــة    . تزيــل الفــرق وتلغــي التمييــز الجلــي بــين الخيــر والشــر       

، ))كــل األفعــال مخلوقــة مــن قبــل اهللا  (: (الصــوفية إنتقلــت مــن القضــية الكالميــة القائلــة   
: ، انتقلــت إلــى النظريــة القائلــة))كــل األفعــال هــي أفعــال اهللا(: (قائلــةوبوســاطة القضــية ال

فالمؤكد أن المذهب السلفي في حاجة إلى إعادة النظر في هذه ).  )ال يوجد إال اهللا((
ــة الجبريـــة يجـــب أن يـــدمجا      ــألة؛ والتشـــديد القـــديم علـــى القـــدرة اإللهيـــة والنزعـ المسـ

  . وح القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةويوازنا بالمفهوم المضاد الذي عرضه بوض

òîyëŠÛa@Ýr&½a@Z@@

إن التــدهور األخالقــي العــام الــذي أحدثتــه التطــورات، والتــي عرضــنا لهــا بإيجــاز    
والواقع أن الفراغ األخالقـي  . سابقاً، لم يخفق في أن يتجلى على المستوى اإلجتماعي

بحيـث أصـبحت دينـاً     ،الذي ظهر في المجتمع اإلسـالمي حـرك نشـاط النزعـة الصـوفية     
الحركـــة الروحيـــة الشـــعبية فـــي الفصـــل الثـــامن  لقـــد وصـــفنا نشـــوء وتطـــور هـــذه  . شـــعبياً

لهــذه الظــاهرة الشــعبية  ةأمــا اآلن فاننــا ســنفحص بإيجــاز الفحــوى العامــ. والفصــل التاســع
الهائلة وأثرها على حياة األمة األخالقية ككل؛ ألن من الواضح أن أي محاولة إلعادة 

البلـدان اإلسـالمية    بناء المجتمع اإلسالمي وتجديد االسالم، المهمة التي يبـدو أن كـل  
المهمة منخرطة فيها كل بطريقته الخاصة، يجب أن تأخذ بالحسبان الحطام االخالقي 

  . والروحي الهائل الذي تركه التراث الصوفي الشعبي

وغــرس  ،ال أحــد يمكنــه أن ينكــر ضــرورة أن يشــكل التنــوير األخالقــي األصــيل       
اإلسالمي، وقـد كـان ذلـك القـوة     الجزء األساسي في التعليم  ،اإليمان الداخلي الصادق
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الدافعة االولى للتصوف، ألن التشديد المفرط على المظاهر الخارجية للدين ال يخلـق  
ولكن التصوف خلق، بالكيفية التي تطـور فيهـا، هـوة بـين     . سوى متحجرات دينية بآلية

. ىوالحدود التي تفرضها الشريعة من ناحية أخر ،اإلرتقاء الروحي الداخلي من ناحية
لقد وضع التصـوف نفسـه، وقـد إبتـدع هـذا الفصْـل وجعـل مـن نفسـه دينـاً، لـيس ضـمن             

والحركــات )) التطهريــة((وقــد تحالفــت الحركــات . الــدين وحســب وإنمــا فــوق الــدين 
ولكـن وبعــد مئتـي عـام مـن إســتهالك     . الحداثيـة بهـدف إستئصـال هــذه النزعـة الصـوفية     
ن شـواطيء األطلســي حتــى أندونيســيا،  الـدافع الحــداثي مــا زالـت الجمــاهير المســلمة، مــ  

فــي قبضــة تلــك الروحانيــة الصــوفية التــي هــي، علــى العمــوم، ليســت بأفضــل مــن ذلــك        
الــذي إســتغله الزعمــاء المتصــوفون     ،الشــكل مــن أشــكال الجنــوح الروحــي المتطــرف     

وقــد قــام الزعمــاء السياســيون بــاجراء إصــالحات كبيــرة    . األذكيــاء ألغراضــهم الخاصــة 
ــــوكثيــرة ناجحــة   ـــزراعيــة وصــناعية وإجتماعيــة   ـ وحشــدوا لهــا الجمــاهير والجيــوش،    ـــ

ن يمسك بزمام هذه الظـاهرة الصـوفية الشـعبية    أولكن ال أحد منهم قد بدأ، لحد اآلن، ب
والســبب، فــي هــذه الحالــة، هــو أن الجمــاهير    . وأثرهــا العميــق والمتنــوع علــى المجتمــع  

كانـت، وهـي كـذلك، تحـت تـأثير       والجيوش نفسها تكـون عـادة ضـد اإلصـالح، طالمـا     
  . الخ... المخاريق الصوفية وممارسات طقوس األولياء 

إن بعــض المعتقــدات التــي تــــُرد، مــن حيــث األصــل، إلــى النزعــة الصــوفية أو إلــى   
مصادر أخرى حليفـة لهـا، أصـبحت جـزءاً مـن منظومـة المعتقـدات السـلفية، مثـال علـى           

المنتظــر،  خلــص مالاد بعــودة الســيد المســيح واإلعتقــ: ذلــك فكــرة المخلــصّ أو المنتظــر
ومـــن الواضـــح إننـــا إذا أخـــذنا هـــذه  . الـــخ... واإليمـــان بمعجـــزات للقديســـين واألوليـــاء  

المعتقدات بالمعنى الحرفي فانها ستكون مضرة عملياً؛ وبالفعل فقـد أحـدثت ضـرراً ال    
فقد تبناها فـي   وبالنسبة إلى فكرة المخلــّص المنتظر. يمكن حسابه للمجتمع اإلسالمي

اإلسالم، من حيث األصل، الشيعة أو الصوفية، ووصلت إلى اإلسالم السني من خـالل  
أو باألحرى المبشرين بالتصوف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجـري   ،الصوفية

الثامن الميالدي، الذين كانوا يتوقون إلى التحرر السياسي، والجمهـور الفقيـر الجـائع    / 
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، فـان  ) 5(وكما بينا في مكان آخر . لذي كان ينحو نحو التعلق بآمال الخالصأخالقياً ا
الحديث المبكر الـذي ظهرإلـى الوجـود ألغـراض مختلفـة تمامـاً، يتعلـق األمـر بالسـلطة          

ــة الدينيــة لنشــاط األجيــال األولــى، مــنح أخيراًحيــاة جديــدة       وذلــك بتوظيــف   ،المرجعي
الشــرف ألصــحابي ثــم الجيــل    ((حــديث وهكــذا فال. الفكــرة المســيحية عــن المخلــص   

أفضـل األصـحاب   ((أصبح في نسـخته المشـهورة اآلن   ) )....التالي ثم الجيل التالي بعده
وقـد كـان ينظـر إلـى هـذا األمـر علـى أنـه يعنـي أن          ). )....هم أصـحابي، ثـم الجيـل التـالي    

يح أو التاريخ البد من أنه يسير من السـيء إلـى األسـوأ، ويبقـى مـداناً حتـى ظهـور المسـ        
ــاريخ ؛ والنتيجــة نزعــة تشــاؤم تاريخيــة الخــالص      . المنتظــرخلــص الم وهكــذا أديــن الت

مبــاالة بالملكــات األخالقيــة متشــدداً، فــان الال فــاذا تــم تبنــي معتقــد مثــل هــذا، تبنيــاً. منهــا
والمـرجح أن سـبب   . سـتعود، ولـن يلتفـت، إال بالكـاد، إلـى المبـادرة اإلنسـانية وتحليلهـا        

سلفي لعقيدة عودة المسيح أو المهـدي هـو أن هـذه العقيـدة أصـبحت،      تبني المذهب ال
عن هذا التـراث  الـذي    وبعيداً.  سعامن المعتقدات المقبولة على نطاق و مسبقاً،  جزءاً

تبنــاه اإلســالم، فــان التصــوف كمــا تطــور فــي مجمــل العــالم اإلســالمي هــو المســؤول            
يــة المشــوهة الكامنــة فــي اإليمــان الوحيــد عــن غــرس وإنتشــار وإدامــة المعتقــدات الخيال

إن هذه الشبكة من الخرافات التي مارسـتها هـذه المعتقـدات شـلت     .  بكرامات األولياء
عقــول وأرواح الجمــاهير الســاذجة وســيطرت عليهــا، بــل أن العقــول المتعلمــة والمثقفــة   

ولــيس مــن المبالغــة القــول أن القــوة . عــداد كبيــرة جــداًأوقعــت فريســة تحــت تأثيرهــا وب
الثالـث عشـر   / الفعلية المؤثرة والسائدة في اإلسالم عملياً ما بين القـرن السـابع الهجـري    

المــيالدي والقــرون الحديثــة إنمــا كانــت تــــُرد إلــى مجمــوع المعتقــدات والممارســات       
فالقــدرات اإلعجازيــة علــى الحيــاة  . الخارقــة للمــألوف التــي إبتــدعتها الحركــة الصــوفية 

وليـاء القديسـين تحكمـت بجمهـور العامـة، بـل وحتـى بالعـدد         والموت المنسوبة إلى األ
  . جعلت المسلمين عاجزين عن فهم التعاليم اإلسالمية ، و))العلماء((الكبير من 

شـك أن التصـوف خلـق، مـن     ولكن ما الجانب االيجابي الذي قدمه التصـوف؟ ال  
خالقــي، أنــاس فــي غايــة الرقــي الروحــي واأل ـــــــ وقــت آلخــر، شخصــيات عظيمــة مــؤثرة  
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لكـن هـذه الحـاالت نـادرة ومعزولـة؛       .وفي بعض الحاالت أبدو قدرات عقليـة واضـحة  
أمــا فــي الحيــاة السياســية حيــث تســود فيهــا النزعــة اإلنتهازيــة فقــد أنتجــت شخصــيات           

ــان  . عظيمـــة ورجـــال مـــن أصـــحاب المبـــادرات المـــؤثرة الكبيـــرة    ــبة للعامـــة، فـ ــا بالنسـ أمـ
م للهروب من مشـقة حقـائق الحيـاة المـرة، بمـا      النموذج الروحي الصوفي يعد فرصة له

ولكــن . الفقــر اإلقتصــادي والتفــاوت الطبقــي اإلجتمــاعي والقالقــل السياســية  : فــي ذلــك
التصوف عمل كل ذلك علـى حسـاب نمـوذج النظـام اإلجتمـاعي اإلسـالمي الصـحيح؛        

ـــفبــدالً  مــن هــذا النظــام االجتمــاعي     ــون ت    ـــ ــاس فن ــم التصــوف الن غييــب األخالقــي ، عل
التنـويم المغناطيسـي اآللـي، واإلنغمـاس المفـرط، الجمـاعي، فـي عمليـة تـدين          ــــ  الوعي 

هـذه هـي   . بحيث أصبح الدين ال يمثل سوى هستيريا روحية جماعيـة  ،عاطفية إنفعالية
خــوارق  ــــــالظــاهرة التــي وصــفناها ســابقاً، وقلنــا إنهــا تمثــل الحطــام األخالقــي والروحــي  

الظــاهرة التــي يجــب علــى المجتمــع المســلم   ــــــالــخ ... معجــزة، هســتيريا جماعيــة، دجــل 
وهـذا هـو التحـدي الـذي لـم يجـرؤ       . التخلص منها لكي يسترد الوجه الصحيح لإلسالم

ــتثناء        ــه باسـ ــى مواجهتـ ــى اآلن، علـ ــالمي، حتـ ــالم اإلسـ ــي العـ ــي فـ ــيم إصـــالحي سياسـ زعـ
أتـاتورك، وبخاصـة فـي هـذا     ) )إصـالحات ((ن ومع ذلـك ، فـا  . مصطفى كمال أتاتورك

ونظرا . المجال، اليمكن النظر إليها على إنها أفضل من إجراءات قمعية فرضت بالقوة
والواقـــع أن هـــذا . ً إلـــى جـــرأة هـــذه اإلجـــراءات فـــان المجتمـــع لـــم يكـــن مهيئـــاً  لتقبلهـــا 

ادة الحدث يضعنا في قلب مشكلة اإلصـالح فـي قطـاع أساسـي وملـح مـن قطاعـات إعـ        
فأي جانب من جوانب هذا الدين الجماعي الشعبي يجـب أن  : بناء المجتمع اإلسالمي

  يستأصل، وكيف؟ 

أو، علـى األقـل، لـم     ً،الواضح أن أتاتورك ورفاقه لم يولـوا هـذه المشـكلة إهتمامـا     
يفكروا فيها تفكيراً كافياً؛ في حـين نجـد، فـي أمـاكن أخـرى مـن العـالم اإلسـالمي، أن         

صــالحية إتفقــت باإلجمــاع، تقريبــاً، فــي برامجهــا اإلصــالحية اإلجتماعيــة  الحركــات اإل
ضد التصوف؛ ثم أن آثار التعليم الحديث شكك في مصداقية طريقة الحياة الصوفية، 

ــا يكمــن، بالضــبط، الخطــر؛ فكنتيجــة للنشــاط اإلصــالحي الشــامل        . وأقصــتها ولكــن هن
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أخوانيـات،  : يماتهـا المختلفـة  ظهرت في العالم اإلسالمي حركات ناشـطة خالصـة، بتنظ  
، أن ))العقيـدة المحمديـة  ((وكما أشار اإلستاذ جيب، فـي كتابـه   . الخ.... نوادي، خاليا 

ــي الكـــامن فـــي األخوانيـــات الصـــوفية          ــذه التنظيمـــات كانـــت تتجنـــب العمـــق الروحـ هـ
والواقـع أن هـذه التنظيمـات    . فاصبحت لذلك، تشـكل حلقـات ضـيقة متعصـبة     ؛القديمة

وتهـدد، غالبـاً، وجـود     ،يمها اإلصطالحية من المذهب الفاشي أو الشـيوعي تستعير مفاه
إن هــذه المجــاميع الجديــدة، الناشــطة عمليــاً وحســب، الضــحلة عقليــاً وروحيــاً،   . الدولــة

والتي تتصرف على المستوى السياسي كأي حركـة نفعيـة أخـرى، ال يمكـن أن تكـون      
  . بديالً  عن الطرق الصوفية

ــامج إعــادة ال  ــاء يجــب أن يوضــع ضــمن اإلطــار األساســي العــام للمــذهب      إن برن بن
الســلفي؛ وذلــك ألن الهــدف الجــوهري الــذي يجــب أن ينجــز مــن خــالل اإلصــالح هــو 

وهـذا  . إشباع الجماهير بدافع أخالقي من أجل بناء النظام االجتماعي الصـالح المنشـود  
ليــه علــى األســاس األخالقــي موجــود فــي المــذهب الســلفي الــذي إســتطاع أن يحــافظ ع 

إن ما قلنـاه فـي هـذا الفصـل ضـمن نقـدنا لـبعض        . الرغم من الضغوط الثقيلة عبر القرون
من أن هذه قد سـاهمت فـي خفـض مسـتوى اإلهتمـام األخالقـي، ال        ،المبادىء السلفية

فما نقوله اآلن هو، باإلجمـال، أن المـذهب السـلفي    . ينهض ضد أطروحتنا الحالية هذه
عنـــدما أبقـــى، كجـــزء مـــن محتـــواه، بعـــض النظريـــات أو    ،قـــد إرتكـــب أخطـــاًء خطيـــرة 

وعلينـا أن نضـيف    .األفكار التي كانت مصممة أساساً  لمواجهة أوضاع تاريخيـة معينـة  
هنـــا أن علـــى علـــم الكـــالم الســـلفي أن يعيـــد النظـــر هـــو أيضـــاً  بنفســـه إذا كـــان عليـــه أن   

وائــد التـــي  يســتوعب فــي ذاتـــه الــدافع الصــوفي األصـــلي ويشــذب هــذا األخيـــر مــن الز       
مــن . بحيــث ال يــدعي وال يعمــل كــدين مســتقل بذاتــه بفضــل هــذه الزوائــد  ،ألحقــت بــه

ناحيـة أخـرى، أن أغلــب النقـاد وصــفوا علـم الكـالم اإلســالمي بانـه علــم كـالم متطــرف        
وهـــذا النقـــد، مـــن حيـــث األصـــل، صـــحيح، . بالجانـــب العـــاطفي يوغيـــر مبـــال ،بعقالنيتـــه

الم، الحــافز الــذي يعتــاش علــى العاطفــة الدينيــة؛  ويعــري قــوة الحــافز الصــوفي فــي اإلســ 
على الرغم من أننا يجب أن نذكــّر أن علم الكالم فـي اإلسـالم ال يشـغل ذلـك المكـان      
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على أي حال، فربما علينـا أن  . وت المسيحي في المسيحيةهالمركزي الذي يشغله الال
م الكـــالم نشـــك فـــي نوايـــا هـــذا الموقـــف النقـــدي؛ فعنـــدما يصـــف الناقـــد المســـيحي علـــ

ويكيـــل هـــذا الناقـــد المـــديح   ،بالجانـــب العـــاطفي اإلنفعـــالي ياإلســـالمي بانـــه غيـــر مبـــال
ومرد ذلـك إلـى حقيقـة    . لتصوف، فانه ال يعد مراقباً نزيهاً محايداً رغم تلميحاته بذلكل

، وينظر، من ناحيـة  )ص(أن هذا الناقد يمدح، من ناحية، تعبد الصوفي لشخصية النبي 
وهو يجد فـي  . بصفة عامة ) ص(إلى تبجيل المسلمين لشخصية النبي أخرى، بازدراء 

حالـة مخالفـة للتعـاليم القرآنيـة ومـن المحتمـل أنـه         )!ولـيس األولـى   (هذه الحالـة الثانيـة   
  . من اآلثار المسيحية على اإلسالم يعدها أثراً

مضـمون  فيما يتعلق بالحالة األولى؛ إننا نسلــّم بان وجود التصوف هـو بمثابـة نقـد ل   
له ـقاً، في هذا الفصل، عن محاوالت . علم الكالم السلفي الفعلي وتحدوقد دافعنا مسب

إعادة النظر في بعض التأكيدات المهمة على المضمون السـلفي، ونحـن نعتقـد إننـا فـي      
وفي جميع هذه المسائل، يجب . هذا السياق يجب أن ننصف العاطفة الدينية الحقيقية

ــمون ال  ــون المضــ ــه   أن يكــ ــرآن نفســ ــار القــ ــي إطــ ــلفي فــ ــيس   . ســ ــرآن لــ ــان القــ واآلن، فــ
إن الكـالم اإللهـي،   . فحسب، وإنما ممتلـيء أيضـاً بالعاطفـة الدينيـة األصـيلة     ) )عقالنياً((

ومــع ذلــك فــان القــرآن ال يســاوم الــدافع   . فــي مطلــق إلهيتــه، هــو وثيقــة إنســانية بالكامــل  
ــأي حــال مــن األحــوال      ــادة الشخصــية ب ــه يبشــرنا ال بقــدرة اهللا   . األخالقــي بطقــوس عب إن

ــر،         ــه يــرفض، فــي التحليــل األخي ــه الواســعة، ولكن الشــديدة فحســب وإنمــا أيضــاً برحمت
غير أن المذهب السلفي المتأخر . من النمط المسيحي Soteriologyالهوت الخالص 

واكتسـت بهـذا اإلمتيـاز الخـارق      ،تقبل فكرة الشـفاعة التـي عربـد بهـا المهـرة الصـوفيون      
وبقـدر تعلـق األمـر بشـخص الرسـول الكـريم، فـان مبـدأ         . ند أربـاب الصـوفية  للمألوف ع

ــين        ــر اإللهيـ ــو لـــإلرادة واألمـ ــم عضـ ــفه أعظـ ــاء بوصـ ــانية جمعـ ــاء اإلنسـ ــين أعضـ ــه بـ فرادتـ
إن . محفوظ بالضرورة في اإليمان الذي يجب أن يبقى اإلعتراف بـه هـو المبـدأ األول   

، نحو هذا اإلعتراف؛ والشرف الذي ءبطعقول العالم غير المتغيرة تتحرك اآلن، إنما ب
  ).ص(يعود إلى هذا اإلعتراف سيكون ممنوحاً، وإلى األبد، إلى محمد 
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  . شياء أخرى، وحذر بشدة من تأليه اإلنسانألم يدع ب) ص(إن محمداً

هــذا إذا كــان مــن الممكــن  ــــــعلــى أن مضــمون المــذهب الســلفي المعــاد النظــر فيــه 
، مـرة أخـرى، تلـك الموهبـة     ))العلمـاء ((أن ينجز ما لـم يتبـين   لهذا أن ينجز، وال يمكن 

التي تــُدرك الحاجات الدينية لألمة، والتـي أظهروهـا بنجـاح خـالل النصـف الثـاني مـن        
 ـــــ التاسـع المـيالدي   / الثـامن المـيالدي والقـرن الثالـث الهجـري      / القرن الثـاني الهجـري   

فالتصـوف فـي مظـاهره    . لمشـكلة الصـوفية  سيساهم جزئيـاً، وإن كـان أساسـياً، فـي حـل ا     
بــل كــان اســتمراره فــي الحيــاة يقــوم أيضــاً علــى    ،المتباينــة لــم يبــق تصــوفاً  دينيــاً محضــاً 

إجتماعيــة وسياســية وتجاريــة وفنيــة، كمــا كــان الحــال مــع كثيــر مــن  ــــــمهــارات مختلفــة 
ليـوم بآثـار   الديانات األخرى؛ ومثال على ذلـك الديانـة الهندوسـية التـي إحتفظـت إلـى ا      

وال بد لهذه الخيـوط مـن أن تفكـك وتــُميــّز بوضـوح، وتسـتأنف فـي        . قوية مماثلة لهذه
ينبغـــي أن ينفـــذ هـــذا البرنـــامج  أال. الحقـــول الخاصـــة ببرنـــامج إعـــادة البنـــاء اإلجتمـــاعي

حـداً أثـر   أإن الخطر، كل الخطر، هو أن تقع البلدان األسـالمية، و ! التعليمي اإلصالحي
سيطرة أنظمة شمولية من النمط الشـيوعي، تلـك األنظمـة التـي سـتفرض،      اآلخر، تحت 

ــذ إال هـــدف واحـــد، هـــدف       ــفاً، ولـــن يكـــون عندئـ ــر والعمـــل متعسـ ــاً للفكـ ــا، نظامـ حينهـ
  . معروف جيداً لنا جميعاً

ÝjÔn�½aë@Š™b§aZ@@

الواقعــة األساســية بالنســبة لإلســالم فــي القــرن الحــالي هــي اإلســتقالل مــن الحكــم       
ــه الشـــعوب اإلســـالمية فـــي بلـــدانها المختلفـــة    ــا تبـــدو هـــذه  . األجنبـــي الـــذي حققتـ وربمـ

الواقعة، بالنسـبة للسياسـي المحنـك حقيقـة مبتذلـة ألن النزعـة اإلسـتعمارية تختفـي اآلن         
حــت الحكــم األجنبــي أمــا أنهــا أصــبحت حــرة وبســرعة، وأن كــل البلــدان التــي كانــت ت

بالفعل، وأما أنها آيلة إلـى التحـرر؛ وكـل هـذا يحـدث واإلسـالم يشـكل الجـزء األكبـر          
علــى أي حــال، أن مــا جعــل هــذه الواقعــة ذات داللــة هــو أن   . مــن شــعوب هــذه البلــدان 

اية اإلسالم كان يؤدي في جميع هذه البلدان، من المغرب حتى أندونيسيا، دوراً في غ
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وفـي بعـض البلـدان وبخاصـة فـي باكسـتان وفـي        . األهمية في الصـراع مـن أجـل الحريـة    
ولـذلك فـان اإلمكانيـات الواعـدة فـي      . حاسماً ومهيمنـاً  الجزائر أيضاً أدى اإلسالم دوراً

، ))العالم اإلسالمي((هذه البلدان تقترب أحدها من األخرى لتشكيل صورة من صور 
لحافز، وهو حافز قوي أصيل، لتحقيـق مثـل هـذا الهـدف     ألن ا ،وهي أمكانيات حقيقية

ــدان     ــة فــي القــرن      . موجــود فــي قلــوب شــعوب هــذه البل ــر أهمي ــة األكث أمــا الواقعــة الثاني
ــالي ــاب    ،الحـ ــال ، غيـ ــالم اإلســـالمي ((فهـــي علـــى أي حـ ــدقيق  ) )العـ ــالمعنى الـ الفعلـــي بـ

ــاً أيضــاً      ــاً وإجتماعي ــيس فقــط سياســياً وإنمــا ثقافي ــالواقع   وبقــدر ت. للكلمــة، ل علــق األمــر ب
لــم يكــن غائبــاً  كمــا هــو اليــوم، ونحــن نجــد   ) )العــالم اإلســالمي((الحــالي الفعلــي، فــان  

ــيادة   ــات ودول ذات سـ ــا قوميـ ــق     . أمامنـ ــن أن تتفـ ــو يمكـ ــى أي نحـ ــدى وعلـ ــإلى أي مـ فـ
القوميـات، وهـي واقعـة مؤلمـة؛      ــــ عواطف الشعوب األصلية هذه مع واقعة هـذه الـدول   

ــزم    ــرك لل ــه ســؤال يت ــا، إال أن نالحــظ أن الكــالم الســاذج       . نإن ــا نحــن فــال يســعنا، هن أم
ــا كانـــت األســـس    ) )الوحـــدة اإلســـالمية ((المتكـــرر حـــول   ــاً طالمـ ــد، حلمـ ــيبقى، والبـ سـ

عـن هـذه المسـألة التـي تواجههـا       ولكن بعيداً.المادية لم تــُنضج أو تخلق بعد ـــــالواقعية 
داً توقع ما سـتؤول إليـه، فـان كـل جماعـة      ومن المبكر ج ،البلدان اإلسالمية بصفة عامة

. كيــف تصــلح أو تعيــد بنــاء نفســها : وهــي ،إســالمية البــد أن تواجــه بالمشــكلة الداخليــة 
ــا ــتثناء تركيـ ــا زالـــت      ،فبإسـ ــاتورك مـ ــا أتـ ــة التـــي أدخلهـ حيـــث نجـــد أن األســـس العلمانيـ
بينـت لنـا   على الرغم من إننا نجد هنا أيضاً أن تجارب العقـود الماضـية   (مستمرة رسمياً 

ــائي    ــو الحـــل النهـ ــع قـــد ال يكـــون هـ ــذا الوضـ ــات اإلســـالمية  )أن هـ ــوم المجتمعـ ، أن عمـ
ضـرورة   )مع أن بعضهما، مثل أندونيسياً، تشهد اآلن صراعات داخلية طاحنة(أدركت 

وبعـض هـذه   . أن يكون اإلسالم مرجعاً فعلياً تستند إليه في برامجها لإلصالح الـداخلي 
علـى  . تأسسـت مباشـرة علـى دعـوة إسـالمية      )مـع باكسـتان  كما هـو الحـال   (المجتمعات 

أي حــال، فــان المشــكلة الحقيقيــة فــي هــذه البلــدان اإلســالمية إنمــا تكمــن فــي صــياغة       
أو بالتحديـــد ترجمـــة مـــا علـــى اإلســـالم أن يقولـــه للمجتمـــع   ،اإلســـالم المعطـــى الفعلـــي

ل هـذه  آذا كـان مـ  والمشكلة هي، حقـــّا، مشـكلة مفصـلية ذلـك ألنـه إ    . والفرد الحديثيين
المجتمعــات إال الفشــل فــي العثــور علــى إجابــة كافيــة علــى هــذه المشــكلة، فــان البــديل   
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الوحيد أمامها سيكون صـورة مـن صـور العلمانيـة؛ وال شـك أن مـن شـأن هـذا الحـل أن          
  . يحدث تغييراً على طبيعة اإلسالم الخاصة

ل لإلســالم حيــث مــن الطبيعــي للمــرء مــن أن يتوقــع، فــي ضــوء هــذا التــاريخ الطويــ 
روحيـة وفكريـة وإجتماعيـة،    : واجه فيه اإلسالم تحديات وأزمات من مختلف األنـواع 

أن اإلسالم سيستطيع أن يحل التحدي الحالي بنجاح إن أعطي الوقت لتطوير أجهزتـه  
ولكـن مـن الضـروري، ضـرورة مطلقـة، أن يكـون المسـلمون علـى         . الداخلية الضرورية

علـى أي حـال، فـان الرؤيـة الصـحيحة إذا      .  حدي الحـالي وعي واضح دقيق بمكامن الت
 مــن حاجــة ضــرورية، فــان مــن المتعــذر، اســتناداً إلــى مــا أنجــزه المحــافظون            لــم تــأت

أما بالنسبة إلى التحديات . والحداثيون إلى اليوم، إصالح التدمير الذي ربما قد حدث
 ــــــ ) )الحديثـة ((عـة الحيـاة   مـن طبي  األول متـأت : فاننا، في الواقع، أمام تحديين أساسـيين 

ومـــع أن هـــاتين  . والثـــاني مـــن طبيعـــة النزعـــة المحافظـــة اإلســـالمية      ــــــــالنزعـــة الماديـــة  
ن تمـام اإلنفصـال أحـدهما عـن األخـرى؛ ولكننـا نجـد        االمسألتين، كمـا سـنرى، منفصـلت   

ــة        ــة المحافظـ ــة النزعـ ــة طبيعـ ــي معالجـ ــرع فـ ــوح، أن نشـ ــاً للوضـ ــب، توخيـ ــن المناسـ أن مـ
  . ية أوالًاإلسالم

تمثل النزعة المحافظة، في كل مجتمع ينمو، الحد األول من حدي التوتر الفعلي 
الذي تتحرك ضمنه؛ أما الحد الثاني من التـوتر فهـو النزعـة الليبراليـة، نزعـة التحـرر، أو       

ولكـن النزعـة المحافظـة، فـي جميـع أوضـاع النمـو        . النزعة الحداثية كما سـميناها سـابقاً  
ب أن ال تسعى إلى الحفاظ على مجرد الماضي وحسب وإنمـا إلـى مـا    اإلجتماعي، يج

ــا فــي بدايــة هــذا الفصــل أن علــى المســلمين أن    . هــو جــوهري وذو قيمــة فيــه  وقــد ذكرن
يقــرروا مــا الــذي يجــب أن يحــتفظ بــه بالضــبط، ومــا الــذي يعدونــه جوهريــاً  وذا عالقــة  

) )التـاريخي ((ل ، ومـا هـو   ببناء المستقبل اإلسالمي، وما هو اإلسـالمي مـن حيـث األصـ    
ــرى     ــارة أخـ ــيس إال؛ وبعبـ ــض لـ ــة     : المحـ ــة محافظـ ــوروا نزعـ ــلمين أن يطـ ــى المسـ أن علـ

ـــوأشــرنا كــذلك إلــى أن نوعــاً مــن الحكايــات الدينيــة    . مســتنيرة ـــد   ـــ التاريخيــة كــان يؤبـ
والواقــع أن . مــن التــاريخ، ووصــفنا، بايجــاز، العمليــة التــي حــدث فيهــا هــذا   جــزءاً كبيــراً
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حركــات اإلصــالحية األصــولية، مثــل الوهابيــة، التــي كــان مــن المتوقــع منهــا تحقيــق          ال
الفصل بين المحتوى األصولي والمحتوى المسـتحدث، فشـلت فشـالً ذريعـاً فـي إنجـاز       
ــة بعــض اإلدعــاءات         هــذه المهمــة حتــى وإن كانــت قــد ســاهمت، مــن جانبهــا، فــي إزال

في هـذا الفشـل إنمـا يعـود إلـى أن هـذه       والسبب الرئيسي . الخرافية والممارسات السيئة
الحركات حصرت األصولية في اإلسـالم بـالقرآن والحـديث، وبهـذا فقـد شـملت، فـي        
الواقــع، مجمــل التــاريخ الــديني؛ ففــي هــذا التــاريخ نجــد أن كــل تطــور، تقريبــاً، وصــل      

هيـة  مـن التفاصـيل الفق   ــــوقائية، يستند إليها ويحتمي بها ) أحاديث(بالفعل إلى إمتالك 
  . إلى التصوف، ومن إجماع السنة إلى مبدأ الشرعية الشيعي

فلــن  ،نقــدياً وتاريخيــاً وبنائيــاً) الحــديث(واســتناداً إلــى ذلــك، إذا لــم تعــالج مشــكلة 
ولكـن  . تكون هناك، على ما يبدو، فرصة لتمييز األصلي في اإلسالم عن التاريخي فيه

. ، رفضاً قاطعاً، القيام بهـا وإنجازهـا  ))العلماء((هذه هي، بالتحديد، المهمة التي يرفض 
إذا عرض، على التحقيق العلمـي علـى هـذا النحـو، فـان      ) الحديث(فهم يخشون من أن 

، األصل الثاني في اإلسالم بعـد القـرآن، سـيدمر، وسـيكون مـن      ))سنة الرسول((مفهوم 
ــه؛ ألن الـــذي يرســـي القـــرآن إ    ــالقرآن نفسـ ــاك بـ ــتحيل حينئـــذ اإلمسـ ــنة  المسـ ــا هـــو سـ نمـ

ــنة النبويـــة جملـــة    . الرســـول وال شـــك أن الـــبعض مـــن إتجاهـــات رفـــض الحـــديث والسـ
. يالً ، من المسلمين الحاليين ومن غير المسلمين، يغذي هذه المخـاوف ويقويهـا  صوتف

ولكــن الواضــح الــذي يرتقــي إلــى مرتبــة اليقــين هــو أن المســلمين ال يمكــن أن يســتغنوا 
. موقفاً منيعاً على النقـد )) العلماء((لحال، يبقى موقف ، وفي هذا ا))سنة الرسول((عن 

، أيــــاً يكــن مضــمون الحــديث، ال    )للحــديث(ومــن ناحيــة أخــرى، أن النقــد الحقيقــي     
؛ وإنمـا يمكنـه وحسـب، علـى العكـس، أن يسـاعد       ))سنة الرسـول (( مفهوم يمكنه إزالة

روري، بطبيعــة ولــيس مــن الضــ. )6(فــي شــرحه وتبيانــه كمــا أشــرنا هنــا وفــي مكــان آخــر   
بوضـوح، أو  ) ص(إن لم يتبـين صـدوره عـن النبـي     ) الحديث(الحال، أن يرفض بعض 

أن مــا هــو ضــروري هــو أن . يتبـين أن معظمــه يعــود إلــى مرحلــة مــا بعــد المرحلــة النبويــة 
الوظيفـة التـي أداهـا أو    : المعطـى بقصـد الكشـف عـن    ) الحـديث (نعرف تكوين وتطـور  
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ا، وفيما اذا كانت الحاجات اإلسالمية ماتزال مطلوبة التي كان من المفترض أن يؤديه
  .  كهذه الوظيفة أم ال

إن مهمة إعادة النظر في اإلسالم وصياغته في الوقت الراهن هـي مهمـة أكثـر دقـة     
التاســــع / وجذريــــة مــــن تلــــك التــــي واجهــــت المســــلمين منــــذ القــــرن الثالــــث الهجــــري 

بعبـارة  . القـرنين والنصـف األولـين   الميالدي، واإلنجاز المطلوب تحقيقه يساوي إنجـاز  
أخـــرى، أن علـــى المســـلم المفكـــر أن يـــذهب إلـــى مـــا قبـــل مرحلـــة التكـــوين المبكـــرة     

وهـذا هـو بالتحديـد لـيس     . النبوية ذاتها ويعيد بناءها كلها مرة أخرى ـــــللمرحلة ما بعد 
لقيام فقط ما رفض المحافظون، الذين ما زالوا يسيطرون على مصادر القوة في األمة، ا
إن . بــه، وإنمــا فشــلوا أيضــاً، وعلــى نحــو تــام، حتــى فــي أن يــدركوا الحاجــة إلــى عملــه      

األحـرار الـذين دفعـوا    ) )نيالتقدمي(: (أفراداً ومجاميع صغيرة عارضت هذا كله؛ وأعني
أحــد مــن  والحقيقــة هــي أن ال. إلــى إتخــاذ موقــف متشــدد ضــد ســنة الرســول بمجملهــا  

ور التاريخي للحديث بحيث يكون لـه رأي متـوازن   هذين الحزبين قد عرف بحق التط
والواقـــع أن الحاجـــة إلـــى تثقيـــف الفكـــر . حولـــه، ومـــا تـــم، مـــن ثـــم، إنجـــازه حتـــى اآلن

باإلســالم ، تثقيفــاً  تاريخيــاً صــحيحاً، هــي األمنيــة األولــى، والشــرط المســبق ألي عمليــة   
ــده    ــالم وتجديـ ــياغة اإلسـ ــادة صـ ــة إلعـ ــدرة علـــ   .  ناجحـ ــي القـ ــذه هـ ــن هـ ــر ولكـ ى التفكيـ

بـالمعنى الـذي عرضـته بوضـوح مناقشـاتنا وحججنـا؛ اذا لـيس         ــــــ  التاريخي في اإلسـالم  
  ـــــ المقصود من هذا التفكير مجرد التحليل التاريخي للنصوص بالمعنى الضيق للكلمـة  

ــي ال فلــم يكــن هــدف   . يمكــن أن تــأتي مــن نظامنــا التعليمــي القــديم فــي المــدارس      الت
كمؤسســة منظمــة، خلــق أنظمــة مــن التعلــيم متجــددة وإنمــا كــان  المــدارس، منــذ نشــأتها

ولهـــذا لـــم تكـــن هـــذه المـــدارس مهتمـــة . مجـــرد إعطـــاء منظومـــة مـــن األفكـــار الجـــاهزة
بترسيخ روح البحث والفكر المستقل؛ بل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فقـد كـان إهتمامهـا        

لــك بعــد أن  منصــباً علــى التــدقيق فــي أبعــاد تلــك الــروح ومراقبتهــا، وقــد نجحــت فــي ذ      
ــه، بخــالف ذلــك، ســتختفي علــة وجودهــا        ــذلت كــل المســتطاع ألن .  Raison d’êtreب

والواقـــع أن هـــذه الـــروح المطلوبـــة ال تحتـــل، حتـــى اآلن، المكانـــة التـــي تســـتحقها فـــي     
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عنـد   ــــــ نجـد، كمـا أشـرنا فـي الفصـل الحـادي عشـر         :فأوالً . مؤسساتنا التعليمية الحديثة
ــيم اإل   ــة هــو نظــام        مناقشــة نظــام التعل ــا الحديث ــيم فــي جامعتن ســالمي، نجــد أن نظــام التعل

متممــاً  وطــرق البحــث والدراســات اإلســالمية لــم تــــُشكل، ابــداً، جــزءاً ،تعليمــي علمــاني
فيه؛ وبالنتيجة فان منتجات نظامنا التعليمي الحديث لـيس لهـا مرجعيـة فكريـة مدرسـية      

أن أولئــك المتخــرجين مــن هــذا النظــام التعليمــي الــذين لــم يهتمــوا   :وثانيــاً. فــي اإلســالم
بدراســة اإلســالم بطريقــة علميــة كــانوا دائمــاً مــن تالميــذ المستشــرقين، علــى الــرغم مــن    
أنهم قدموا مساهمات تستحق اإلعجاب، وكانوا، بـالتعريف، رواد الدراسـات الحديثـة    

وحســب، وتعــاملوا معــه، اذا حــول اإلســالم، ولكــنهم درســوا اإلســالم كمعطــى تــاريخي 
ــيال ً    ــد ميـــت يتطلـــب تحلـ ــر، كجسـ ــاز التعبيـ ــلمين   . جـ ــي أن تالميـــذهم المسـ ــة هـ والنتيجـ

يفت ووضــعت جنبــاً ضــفحقيقــة كــونهم مستشــرقين قــد أ. أصــبحوا مستشــرقين هــم أيضــاً
ولـم تـؤثر هاتـان الحقيقتـان أحـدهما      . إلى جنب آلياً مع حقيقة كونهم مسـلمين كـذلك  

وال شك كانت هناك إستثناءات هنا وهناك، ولكن لـم يكـن   . ماراًفي األخرى فتنتج إث
إن الدراسـات اإلسـالمية لـم تـدخل، اإل مـؤخراً، فـي       . لها ال داللة أصيلة وال أثر مستمر

بــرامج بعــض الجامعــات، وحتــى هنــا، فــي هــذا الــبعض مــن الجامعــات، تبقــى المشــكلة      
في لتأســيس هــذه الدراســات  الرئيســة، وهــي مشــكلة اإلفتقــاد إلــى الكــادر الكفــوء الكــا   

حـدثت  ] هذا الكتاب [ = وحالياً، وبالتزامن مع العمل الراهن . وإنتاج كوادر للمستقبل
فـي  ) معهـد البحـوث اإلسـالمية   (بعض التطـورات الجديـدة، إنمـا المهمـة، مثـل تأسـيس       

باكســتان بهــدف إعــادة تفســير اإلســالم، وإعــداد بــاحثين مبــدعين للمســتقبل؛ وكــذلك      
ــامج األزهــر فــي القــاهرة، وبخاصــة إنشــاء هيئــة للبحــث العلمــي     إعــادة تنظــي  ومــن . م برن

ولكــن إذا كانــت .  الواضــح أن هــذه التطــورات ســتأخذ وقتــاً  لــيس بالقصــير كــي تــــُثمر  
النزعة المحافظة اإلسالمية إلـى هـذا الحـد مـن الخطـورة، فـان مـا هـو أخطـر منهـا بكثيـر            

ففــي جميــع . يــة المحضــة والنزعــة الماديــةإنمــا هــو التحــدي الــذي تشــكله النزعــة العلمان
المجتمعــات، حتــى فــي تلــك المجتمعــات التــي تقــوم أو تــزعم أنهــا تقــوم مباشــرة علــى     

مباليــة أو رؤيــة أو دافــع دينــي مثــل المجتمــع اإلســالمي، نجــد أن هنــاك، دائمــاً، قــوى ال  
ولكــن هــذا . والمجتمــع اإلســالمي لــم يكــن بمنجــى مــن هــذه القــوى أو الفئــات . دنيويــة
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بطريقة ال نظير لها في المجتمـع اإلسـالمي فـي األزمنـة الحديثـة       اإلتجاه أصبح مترسخاً
بحجـة غريبـة كـان يعبـر عنهـا، غالبـاً، بصـراحة ووضـوح، ولكنهـا تعمـل بقـوة بطريقــة ال            

روحـانيون مـن حيـث األصـل،      )أو الشرقيين(والحجة هي أن المسلمين . واعية وصامتة
كـل مـا علـى الشـرق أن يفعلـه لكـي يتطـور هـو أن         و. في حين أن الغـرب مـادي خـالص   

؛ ومع الروحانية التي يمتلكها مسبقاً، فان )المادية(يستعير مهارات الغرب التكنولوجية 
وقـد دافـع عـن هـذه الحجـة فـي الغـرب أيضـاً، وسـوغ          . كل شـيء سـيكون علـى مـا يـرام     

وال (علـى أيـة حـال    أمـا فـي الشـرق فقـد كـان لهـذا الـرأي        . إستمرارها كثير من الغربيين
ففـي الشـرق، كــان   . ، نتـائج مؤسـفة حقـاً   )شـك مـن أن اإليمـان بـه كـان ألغـراض دعائيـة       

هذا الرأي، إضافة إلى اإلحساس الزائف باألمان وتفوق الحلقـات المحافظـة، مسـؤوال    
 التــي ســمي أصــحابها بـــ  ،ًعــن نشــوء صــورة مــن صــور النزعــة الماديــة الخالصــة المخيفــة  

علـى  . ، التـي ال تعتـرف إال بالكـاد بـأي مطالـب أخالقيـة مهمـا تكـن        )الفئات المستغربة(
إننا نجد، مرة أخرى، أن الشيوعية، مـن بـين هـذه الفئـات المسـتغربة، وكـردة فعـل ضـد         

مسؤولة، تطورصورة من صور النزعـة المثاليـة، جذابـة    مبالية الالهذه النزعة المادية الال
مــة غيــر فاعلــة، والمثقــف المعلــّمـــَن الــذي  وفــي أي حــال، فــان الروحانيــة القدي . ومثيــرة

يستغل، من دون تردد، إسم اإلسالم متـى مـا إعتقـد    ) )المجتمع الجديد((يتحدث عن 
  . أن الوقت مناسب لذلك

شـرعية، يتراجـع المحـافظ    الال) )الحداثـة ((وأيضاً، وكردة فعل ضد هذا النوع من 
دداً علـى الـرغم مـن أنـه قـد      ويجد نفسـه مـدفوعاً إلـى إتخـاذ موقـف أكثـر محافظـة وتشـ        

يقــدم هنــا وهنــاك تنــازالت، إنمــا تنــازالت ســطحية يغلــب عليهــا الطــابع اللفظــي ، إلــى       
المحـافظين  )) العلمـاء ((والواقع قد ال نكون بعيـدين عـن الصـواب إن قلنـا أن     . الحداثة 

ن، جــداً، بمعنــى مــا، عــن التشــدد، وربمــا هــم محــافظون بطريقــة غيــر واعيــة   واليــوم بعيــد
الســابع عشــر / ثــر ممــا كــان عليــه أســالفهم، لنقــل، فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري   أك

وهذا ناتج جزئيـاً   . الثامن عشر الميالدي/ الميالدي، أو في القرن الثاني عشر الهجري 
مــن واقــع مقاعــد التعلــيم التقليــدي المتســم بــالفقر الفكــري الواضــح؛ فأفضــل المواهــب، 



 207                                                                                    التراث والمنظورات المستقبلية

ل، وعلى نحو متزايد، إلى التعليم العلماني؛ ولكنه ناتج في األزمنة الحديثة، كانت تمي
جزئيــاً كــذلك مــن ردة الفعــل القويــة لقســم مــن المحــافظين ضــد اإلتجاهــات العلمانيــة      

ــيس ضــد النزعــة        . الحديثــة ــى إتخــاذ موقــف متعصــب ل لقــد دفــع العلمــاني التقليــدي إل
ــة فحســب  طالمــا كــان   ،صــيلةوإنمــا حتــى ضــد النزعــة الحداثيــة اإلســالمية األ      ؛العلماني

وهكـذا، أثـار المحـافظ    . التقليدي غير قادر على تحليل الوضع وتشـخيص التـذمر بدقـة   
بـد أن تسـعى وبالضـرورة، بصـورة     ن آثار الحداثة مهما تكن الأأو التقليدي شكاً قوياً ب

، إلـى أن تضـحي بـالوعي    )النزعـة الحداثيـة  (أو بصـورة متسـترة    )النزعـة العلمانيـة  (علنية 
  ).  )التقدم((لى مذبح الديني ع

إن العالج الحقيقي الوحيـد لهـذا الوضـع يكمـن فـي عمليـة إصـالح أساسـي لنظـام          
 ،وفـــي إشـــاعة القـــيم اإلســـالمية األصـــيلة فـــي المـــدارس والجامعـــات ،التعلـــيم الحـــديث

وبهــذه الطريقــة وحســب يمكــن أن ينــدمج، علــى نحــو . إضــافة إلــى موضــوعات أخــرى
ديث فــي الثقافـة اإلسـالمية الشـاملة، ويبـدع؛ وبخــالف     ذي معنـى، التعلـيم الـدنيوي الحـ    

. يلصـق بطريقـة إعتباطيـة، بجسـم عضـوي حـي       ،ذلك سيبقى أشبه بجزٍء من مادة غريبة
مـا الـذي يقدمـه اإلسـالم بمـا هـو       : ولكن المشكلة التي تواجهنا، مرة أخرى، ها هنا هـي 

م ليســت مقبولـــة  كــذلك؟ ذلــك ألن الصـــياغة التقليديــة لإلســـالم فــي إطـــار علــم الكـــال     
. فــي منــاخ الوضــع الــراهن    بمجملهــا بالنســبة للعقــل الحــديث، ولــيس لهــا داللــة تمامــاً       

ــاً، وتطــور           ــم الكــالم هــذا كــان قــد ظهــر فــي ظــروف خاصــة تمام والحقيقــة هــي أن عل
إستجابةً لمسائل أخالقية ودينية ملموسة ومحـددة، وبالتـالي فهـو يحمـل أثـراً مـن آثـار        

إلجابة عن هذا السؤال، إنما تكـون بتقـديم اإلسـالم بصـورة تكـون      ولهذا فان ا. التاريخ
وإن فعلنــا ذلــك، فــان بعضــاً مــن القضــايا   . وذات معنــى بالنســبة للعقــل الحــديث  ،مقبولــة

وقـــد ضــربنا بعـــض  . المهمــة فــي علـــم كالمنــا الوســيطي، ســـيتوجب تغييرهــا أو حــذفها      
ــا ســبق مــن هــذا الفصــ         ــة المهمــة علــى هــذه القضــايا فــي م شــرنا علــى ســبيل   أو ،لاألمثل

  وربمــا . اإليضــاح والتوســع الــى المســارات التــي قــد يتبعهــا عمــل جديــد فــي هــذا الصــدد
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وتجربتـه   ،ليس أمامنا، على أي حال، سوى هـذه الطريقـة إلحيـاء قـيم اإلسـالم الخالـدة      
  . التاريخية التي تخفيهما الطبقاتوإظهارهما من تحت ركام ثقل  ،الدينية األصيلة

علم الكالم وعلم الفقه اإلسـالميان، فـي مهمـة إعـادة الصـياغة هـذه،       اذا لم يكتف 
ن علــى إنقــاذ اإلنســان   وإنمــا يعمــال  ،بمواجهــة متطلبــات اإلنســان والمجتمــع الحــديثين    

والمجتمــع الحــديثين مــن اآلثــار العدميــة المثيــرة لإلحبــاط الناتجــة مــن النزعــة العلمانيــة   
. رية أهمية وإلحاحـاً قـد أشـبعت ولـــُبيت    البليدة ، فان واحدة من أكثر الحاجات الضرو

خاصــاً  ويجــب أن يعطــى، فــي إعــادة الصــياغة أو البنــاء الجديــدة هــذه، مكانــاً مرموقــاً         
متممــاً لهــا ومتكــامالً   بحيــث تــــُدمج فيهــا بوصــفها عنصــراً  ،للعاطفــة الدينيــة واألخالقيــة

ــا ــالم   . معهـ ــابقة لإلسـ ــياغتنا السـ ــع أن ال صـ ــريع  ،والواقـ ــوم الشـ ــةوال علـ ــت  ،ة القديمـ كانـ
وتعطيه ما يستحقه من إهتمام، ولهذا السبب تطـورت  ] العاطفة [ =تعترف بهذا العنصر 

) )العلمـاء ((وأصبح فـي موقـف معـارض إلسـالم      ،النزعة الصوفية إلى دين شبه مستقل
فــان يكــن التصــوف قــد ذهــب إلــى تلــك الحــدود الخاطئــة جــذرياً فــي مســيرة   . الرســمي

عوامل إجتماعية متشعبة وعميقة، ولكنه، مع ذلك، قـد نشـأ مـن     تطوره، فإنما يعود إلى
والحركـات  . حيث األصل من حاجات دينية أساسية، وهذه حقيقة ال يمكن أن تـــُنكر 

اإلصالحية فـي اإلسـالم، وبخاصـة فـي األزمنـة الحديثـة، تركـت لنـا التـراث العـام، إنمـا            
الرسـمي، بطرقـه وتقنياتـه     والواقـع أن التصـوف المـنظم   . المتطرف، المناهض للتصـوف 

الخاصة، والمنعزل إجتماعيـاً، قـد سـمح بـه، وأمـا وجـوده كشـبه ديـن مسـتقل فمـن غيـر            
ــة      ــاة الحديث ــه بالنســبة لكــل مــن اإلســالم والحي ــة أخــرى    . الممكــن قبول ولكــن مــن ناحي

 حيوية التصوف الحقـة وجذوتـه   ــــ) )القلب((مغايرة، فان الحياة الباطنية األصيلة، حياة 
ــــ البــد منهــا، ويجــب أن تــــُدمج فــي الشــريعة وال تــــُهمل، علــى المــدى البعيــد، تحــت        ـــ

  . ضغط  ألم اإلستسالم للهجوم المدمر من طرف النزعة العلمانية الحديثة

ــذ الحتمــي ألمــر اهللا  : ، بمعنــى))الخضــوع إلرادة اهللا((اإلســالم هــو   أو األمــر  ،التنفي
ــادة اهللا   . المطلــق األخالقــي فــي فضــاء العــالم المحســوس     ــادة، عب . وهــذا التنفيــذ هــو العب

وأنـه  . والمؤكد أن المسلم على إيمـان راسـخ بقدرتـه علـى إنجـاز هـذه العبـادة ولزومهـا        
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ليحاول اآلن أن يكشف عـن معنـى أعمـق لهـذه العبـادة ممـا كـان يتصـور فـي الماضـي،           
ثير رؤيتــه التــي لــه اآلن، قــد تــؤثر لــيس فقــط فــي مســتقبله         ودرجــة وغــزارة ونفــاذ وتــأ   

   .الخاص وإنما في مستقبل العالم المحيط به
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