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 *مصطفى بنزروالة

 

التجددد ااجة اائة، س�ورة اجت�عية وثقافية، بدونه تتجمد الحياة وتفقد رونقها . وتدخل الثقافات نفق "

يف بعث الروح يف  يف توصيفه ملوضوعة التجديد وأهميتها زيد  هكذا ينطلق نرص حامد أبو )1( "االندثار واملوت

منهج  "فمنهج التجديد ال يستقيم  الثقافة اإلنسانية ، قبل أن يؤكد عىل أن كل إبداع وخلق وتجديد ال بد له من 

 وال يصلح إال بعد قتل القديم بحثا ألن التجديد ، دون فحص القديم فحصا نقديا ، من شأنه أن يضيف أفكارا إىل

فلكل تجديد ) 2أفكار ، فتتجاور األفكار القد�ة واألفكار الحديثة دون أن يزحزح الجديد القديم ويحل محله " (

وأهم هذه السياقات التي وله سياقات محددة ودوافع ناظمة  "سياقه التاريخي واالجت�عي والسيايس والفكري " 

زيد تعيش  فاألمة اليوم حسب أبواملربر التاريخي،  _ترديدإىل حتى ال يتحول _تربر رضورة بل حتمية التجديد 

التي _ 1967هز�ة  معتظهر يف الفرتة املعارصة  تأزما عىل جميع األصعدة ، واكتشاف هذه األزمة بشكل جيل 

كشفت عن بنية مرتسخة يف الفكر وامل�رسة  هذه األزمةلكن اإلشكال الذي طرح إبانها هو أن  _كانت متوقعة

يف بناء األمجاد  تي فشلة _التالثوري  ةسواء التغي�يالعربية اإلسالمية   يولوجياالتاوية يف كل جوانب الفكر واإليد

لرجوع إىل املايض بغية االستعادة. إن الكشف عن األوجه واالنتصارات الثورية أو حتى أصحاب فكر العودة وا

زيد أمام خيار وحيد وأوحد أال وهو التجديد الشامل الذي يجب أن �س  ألزمة البنيوية يجعلنا حسب أبوالجلية ل

التجديد  المسةجميع الجوانب الفكرية والسياسية واالجت�عية ، وكل الحقول والتخصصات املعرفية ، ناهيك عن م

هذا الجانب األخ� أي الفكر الديني وجد  يف إطار الفكر الديني بشقيه الرسمي والشعبي . فرضورة التجديد يف

أنصار ويف طرق تحليل مدخالتها وعوامل نشأتها ، إ  ل يجد  .الذي ينهجه حيال األزمة  رملحاحيته يف طرق التربي

 البعد''بعياري تفس�ا للهز�ة الحضارية التي كشفت اللثام عن األزمة البنيوية إال  مومن شايعه الخطاب الديني

، من الدين والتدين  "فاآلخر" أي املرشوع اليهودي متشبث بقيمه الدينية والروحية املسطورة يف التوراة  "أو القرب

وهو ما أكدته خطابات رواد النهضة إ  ''تم إرجاع  رس  يف ح� أن العرب واملسلم� اتبعوا "الغرب العل�� الكافر" 



يكن الطهطاوي يجد يف باريس ما يتناقض مع قيم اإلسالم التخلف واالنحطا  إىل البعد عن اإلسالم، من هنا ل 

  )3(الصحيحة ، بل حاول أن يرد التقدم إىل مفاهيم وقيم إسالمية '' 

إن  جر أ يال الهز�ة . لهم من جزاء إال كان  هم مادينوبابتعاد املسلم� عن  ،فالتقدم ره� بالعودة إىل الدين

التفاس� ينصب عىل بث روح جديدة تقطع مع موجة إنتاج األساط� هذه مثل رضورة التجديد باالستناد إىل 

صصبا بدى شيوع النفس الديني  تأخرالهز�ة ، واالبتعاد عن إلصاق كل  والخرافات عوض التقييم الواعي ملدخالت

  لدى األمة من عدمه، 

للوطن العرب واإلسالمي إعادة النظر يف ما اعترب مسل�ت فكرية  األسطرة والتخاريف تفرض اليوم عىل املنتسب�

 وعقدية ينطلق منها هكذا خطاب. 

لذلك نجد أن العديد من املهتم� منهم حسن حنفي وعابد الجابري وص�هم  بنو مشاريعهم النقدية والبحثية "

ت واملرتسب من الرتاث يف أفق فأسسوا ملقاربات متعددة ومختلفة بهدف خلخلة الثاب )4(" من هذا املنطلق

املهتم� والدارس� إلشكالية الرتاث عىل مدخل أسايس كبديل وكإجابة عىل  هؤالءوقد اعتمد  تجديد الفكر الديني .

 العرب لهم "الحداثي�زيد هو أن  أزمة األمة البنيوية وهو مدخل الحداثة لكن املشكل يف هذا املدخل حسب أبو

تحويلها إىل واقع، دون أن يتم  لك وبالتايل فنحن نتحدث عن حداثة نظرية هدهم منظومة فكرية يحاولون ج

 5ثقافية "

ومن املعلوم أيضا أن املنهجس� بسؤال التقدم والحداثة يف الوطن العرب اختلفت خلفيات تقييمهم ألسباب 

اديغ�تهم" املنهجية ، فإ ا كان  نظرا لتباعد خلفياتهم الفكرية و "بر ، األزمة،فاختلفت مدخالت تقو�هم تبعا لذلك 

"عبد هللا العروي" يدعوا إىل " اجتثاث الفكر السلفي من محيطنا بدعوى أنه أكرب عائق أمام تحقيقنا للحداثة 

بدعوى أن كل ما هو عتيق وقديم ميت وبالتايل تحقيق ما يسميه  بالقطيعة اإلبستيمية مع الرتاث  6املنشودة " 

ومجتمعنا ، لذلك كان لزاما "التحرر من الرتاث " جملة وتفصيال وهذا ما يخالفه "محمد  ومميت يف  هننا وسلوكنا

عابد الجابري" يف رده عىل العروي بالقول " إن الرفض امليكانيك للفكر االسلفي ، ينطوي شئنا أم أبينا ,عىل رفض 

ألننا ال نعيشه فحسب، بل يعيش فينا  معتربا عىل أن هذا األخ� ال �كن االنفصال عنه كليا 7م�ثل للرتاث ككل"

أي من خالل النظر فيه  "التحرر بالرتاث"ويسكننا . ك� يرد عىل دعوى العروي للتحرر من الرتاث برضورة 

الحداث الذي يكون طريقا ومعالجته والوقوف عىل لحظاته التاريخية املستن�ة من خالل مقاربة الرتاث الليب�ايل 

نحو التقدم . بعيدا عن النزعات امليكانيكية االختزالية واإلسقاطية التي تعترب أنه "با أننا متأخرين زمنيا عن أوروبا 



ينبغي البحث يف تاريخها عن النهضة التي توازي املرحلة الراهنة من تاريخنا، حتى إ ا وجدنا هذه اللحظة ، 

   8 أثر األوربي� متتبع� ملس�ة تاريخهم خطوة خطوة" انطلقنا منها ، مقتف�

إن الجابري ومن خالل مرشوعه النقدي لبنية التفك� العرب يؤسس لعملية صربلة الرتاث ورضورة اسرتجاع بعض 

اللحظات التنويرية فيه، خصوصا لحظة املعتزلة و لحظة ابن رشد رصم أن منتقدي الرجل عابوا عليه التوظيف 

ولوجي لهذه اللحظات ضد املد األصويل ،  ويستمر الجدل ب� املهتم� بشكلة الرتاث واآلليات الكفيلة اإليدي

بقراءة واعية علمية لثقل التاري،، وما خلفه من أزمات بنيوية ، خصوصا يف الفكر املغرب املعارص وب� أحد أهم 

  العروي   أقطابه الجابري و

يسوق نرص حامد أبو زيد مربرا ال يقل أهمية عن املربر  ،لحتمية تجديد الخطاب الديني ،فضال عن املربر التاريخي

أال وهو املربر املعريف الذي يهدف إىل إنتاج عملية "التواصل الخالق" الذي ليس الهدف منه الربط  .التاريخي

طوعيا عن "التقليد األعمى" خروجا  ،املتهافت ب� املايض والحارض بقدر ما يكون الهدف من عملية التواصل هذه

 بحجة املعارصة . االستالبللسلف بنطق األصالة والتبعية الشاملة للغرب إىل درجة 

ة دون تحليل نقدي تاريخي إن التواصل الخالق بعيد كل البعد عن منطق التلفيق ب� طريف الرتاث والحداث

لدى مفكري النهضة ، إ  أن الرباديغم املعتمد لدى وهو األمر الذي نتج عنه يف ما بعد تقاطب ثنائ  9، لكليه�

تخلف علميا وماديا مفكري النهضة �تح من ثنائية الغرب املادي العلمي املتقدم واملفلس روحيا ، والرشق امل

: " وجدت هناك إسالما بال مسلم� ، بين� يحيا هنا والغني روحيا، وهو ما يفرس مقولة اإلمام محمد عبده 

 والتي ترص عىل جعل الدين إطارا وحيدا للتفس� التي تأسس عليها فكر النهضة  الثنائيةهذه  إسالم "مسلمون بال 

  حسب أبو زيد ، ينبغي تحريرها من الطابع التلفيقي  من خالل العودة إىل مراجعة الرتاث

وجبة املؤسسات  مظاهر املدنية زدواجي الذي تعيشه األمة "قرشة حداثية وروح جاهلية" والوقوف عىل الطابع اال 

القبلية والهدر املستمر لكرامة اإلنسان ناهيك عن قهرية يف مظاهر التقليدانية املتمثلة  جنبا إىل جنب معتتعايش 

واستبدادية النظم السياسية ، من هنا تكون عملية املراجعة الشاملة لجذور التقليد وأصول االرتكاس ، العودة 

د بالتواصل النقدي إىل التكرار بقدر ما تهدف نقد تلك الجذور ، وهو ما س�ه أبو زي حسب نرص حامد ال تهدف

، أما التواصل لغاية التواصل فهو ال يتجاوز كونه تقليدا  ال ص� يستمر معها العيش بنفس   10املبدع والخالق 

 بيننا وب� الرجل�.الغزايل وجبة ابن تيمية بتعب� حسن حنفي رصم الفارق، والهوة الزمنية الفاصلة 

نتاجاته الفكرية والسلوكية ليس بسبب التفس�ات  ات الحمولة إعادة النظر يف الخطاب الديني وإ  إن رضورة

األسطورية الالواعية التي يخلفها الفهم السقيم لروح الدين فقط بل رضورة التجديد الشامل نابعة أيضا من 



االستخدامات النفعية للدين من طرف املاسك� بزمام السلطة ، فاالستخدام اإليديولوجي النفعي للدين من أهم 

سواء من طرف ج�عات أو  جي للدين تمع العرب ، فاالستغالل اإليديولو التي تواجه املجاإلشكاالت والتحديات 

تزاله يف وظائف وصايات  ات طبيعة دنيوية سلطات سياسية بعينها، تحول الدين إىل "أداة من األدوات واخ

ك� يحول النص إىل " مجرد تكئة إلنتاج اإليديولوجيا ، فينطق مع املد القومي ... بقيم االشرتاكية   11متدنية" 

والحرية واملساواة و�جد قيمة العمل، لكن النص  اته يعود يف بداية السبعينات مع سقو  املرشوع القومي 

زية الطفيلية عىل مقدرات الشعب املرصي لينطق بقيم املرشوع الفردي الخاص ، ويكرس الحرية وسيطرة البورجوا

املطلقة للنشا  االقتصادي، ويكتشف خطأ القوان� والترشيعات السابقة، بل ويكتشف مخالفتها لقوان� الرشيعة 

مقولة شمولية الدين م� يقدم  ل تسلم املقوالت الناظمة للفكر الديني من نقد أبوزيد خصوصا 12اإلسالمية" 

لتنظيم الحياة االجت�عية لألفراد بدءا من الشأن السيايس وانتهاء بأبسط امل�رسات  تصورا عن صالحية الدين

، وتغي� طابع الفردية املتمثل يف القدرة عىل الحياتية العامة ، م� ينزع طابع اإلنسانية بشكل قرصي عن اإلنسان 

وهو األمر الذي  " وما ال يجيزه ،الرشع" الحالل والحرام ن ومدى تطابق الفعل مع ما يجيزه اتخا  القرار بعاي�

يف أبو ال تدخل يف صميم اختصاصاهم ، ويض أمور قدسيفتح الباب حسب أبو زيد أمام رجال الدين ليتحدثوا يف 

عرب التاري، توضح تهافت رجال الدين عىل الحديث يف كل املجاالت طبقا ملقولة "شمولية الدين" إ  ال  ه وزيد أن

نجدهم قادرين عىل القول " بأن هذا األمر ال شأن للدين به " وإال سيكون تناقضا رصيحا مع مقولة "شمولية 

، عىل الرصم من وجود طرف ثالث يف  الدين " والتي يستمد منها رجل الدين رأس�له الرمزي وسلطته املادية

املعادلة يرى عىل أنه ال وجود لسلطة دينية فعلية عىل أرض الواقع ك� هو معمول به يف أوروبا القرون الوسطى ، 

والفكر الكنيس.  عىل العكس من  لك يؤكد أبو زيد عىل أن الفهم السقيم لتعاليم الدين اإلسالمي تنتج يف 

ة باسم الدين تارس الدين وتحنطه يف إيديولوجيتها . " الخطر الذي يجب التحذير منه مخرجاتها م�رسات سلطوي

 .إ  حمل الدين ما قامت به الكنيسة من جرائم وتجاوزات 13هو أن يحدث يف اإلسالم ما حدث يف املسيحية" 

لسلطوي أو نقيضه الديني  و البعد اأي ب� الخطاب  ة :تحذير أبو زيد ال �يز ب� تعارض الخطابات الديني

املعارض ، حيث يعترب عىل أن مخرجات كال الخطاب� هو فرض الهيمنة ، مع إمكانات التحالف مع خطاب اإلرهاب 

خطابها باملوادعة وتسويق نفسها كدين  والتخويف مستقبال ، ويستشهد أبو زيد باملسيحية التي بدأت بدورها 

عل التاري، االجت�عي ، إىل الجمع ب� السلطت� الدينية للتسامح مع املخالف ، لكن رسعان ما تحولت  بف

 والسياسية فعا� املسيحيون ما عانوا .

�كن استلهام فكرة أساسية منها ، وهي ، أن اعتبار الدين كمعتقد حسب أبو زيد تجربة صنية تاريخيا،  إن اإلسالم

ن التحديات االجت�عية واالقتصادية ، التي وكتعاليم ينبغي تجديده وحفظه من الصدأ ، حتى يتمكن من اإلجابة ع



أما االكتفاء باملقاربة االختزالية سيؤدي ال محالة إىل " االستفحال الرسطا� لسلطة الخطاب . تواجه املعتقدين به 

 14الديني" 

فكري أي تحريك املقاربة االختزالية اإليديولوجية النفعية  للدين ال �كن مواجهتها إال بتثوير الدين عىل املستوى ال

ب أبو زيد أن التنوير ص� كاف يسقا  تجربة التنوير األوروب الغرب؟ يجد باستع�ل العقل . لكن ما ا عن إ الراك

وص� ممكن ملا ا؟ ألن التنوير يفرتض أرضية أولية، حدا أد� من الفكر، أي يحتاج إىل حالة من االستنارة، وهو  أمر 

ال نتوفر إال عىل قدر من  ، وألننا بعيدين كل البعد عن وضعية الفكر والتفك�ص� حاصل يف واقعنا الفكري  

نشأته ، وأصول مولده ، ناهيك عن صياب الجرأة  "الرتديد" الذي استبد بنا لقرون دون القدرة عىل استيعاب ظروف

من أسس التنوير، ومثال والتفك� العقال� وحده، والذي يعد أساسا اشات والقضايا عن طريق التفك� يف حسم النق

 لك ك� هو موظف عند أبوزيد قضية قدم القرآن أو حدوثه ، والتي ثم الحسم فيها استنادا إىل سلطة رجل الدين 

وهو ما يؤكد استفحال الطابع اإليديولوجي النفعي عىل حساب الفهم واالجتهاد عوض "الحوار الفكري الحر" 

 اإلنسا� .
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