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 ..أكثر أجوبتها ورمبا كثرية،  النهضة أسئلة 

( ننهض كيف  شروطها' )كيف'  الـ على غالبا تركزت أجوبتها وابلتايل األسئلة لكن
 على'.. النهضة ةماهي' على تركزت مما أكثر(.. الغرب؟ وتقدم املسلمون أتخر ملاذا')ملاذا'والـ

 .األجوبة على وابلتايل كمفهوم  النهضة على ما بطريقة شّوش وهذا وفهمها تعريفها

 على التغطية إىل يؤدي ذلك وإن ونتائجها تطبيقاهتا ابلرتكيزعلى غالبا النهضة تقدم بينما
 .األساس يف' ثقافية عملية' كوهنا  على جوهرها،

 هو البعد هذا يكون واسع، اجتماعي تغيري ليةعم يف الثقايف' البعد' على النهضة تركز
 حديث ابلثقافة أقصد ال هنا وأان هلا، وميهد هذه التغيري عملية يطلق الذي الزاند مبثابة

 بل ،'ومهمة عميقة' تبدو لكي والغموض ابلتعقيد إغراقها يتعمدون اليت وثرثرهتم املتثاقفني
 الثقافة ومواقفهم، رؤيتهم وتشكل العاديون سالنا يعتنقها اليت لألفكار التحتية البنية أقصد

 العدة أهنا ذلك، يدرك أن دون ما جمتمع يف فرد كل  هبا يزود اليت' العدة' هي أقصدها اليت
 جمموعة يف:  اجملتمع إايه يلقنه ما عرب ما، جمتمع يف نشأته مبجرد فرد كل  يف تغرس اليت

 يف نقاش، إىل حتتاج ال بدهيات يعدونه ما يف اجملتمع، هلذا االنتماء متيز اليت والقيم املبادئ
 من فرد كل  إىل تنتقل ما، أمة أو شعب وجتارب معارف خالصة ميثل الذي' العام احلس'

 العام، وتوجهه اجملتمع هذا نبض تشكل وأعراف وتقاليد عادات يف ذلك يتمثل قد.. أفرادها
 واليت الناس يتداوهلا اليت' ائفوالطر  النكت' أو' الشعبية األمثال' يف أحياان يتمثل قد و
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 هي أعنيها اليت الثقافة. منها ومواقفهم األشياء على حكمهم طبيعة من أساسيا جزءا تشكل
 ومتثل أفعاهلم، وردود وأفعاهلم دوافعهم وتشكل العاديني الناس حترك اليت' التحتية البنية' هذه
 احلياد حيتمل ال ما جتاه' حياديني' أخرى حاالت يف وجيعلهم ويكبحهم يثبطهم ما أيضا

 .أحياان

 كما'  احلوافز' هي ،'املثبطات' كما'  الدوافع' هي النهضة ختص واليت أعنيها اليت الثقافة
 دون اجلمعي وبعقلنا وأفكاران بسلوكنا تتحكم اليت العناصر تلك كل  تشمل إهنا'.. الكوابح'

 رصدها علينا يصعب بطريقة نام جزءا وصارت منها جزءا صران ألننا رمبا ابلضبط، نعيها أن
 ليست إهنا بل املعىن، هبذا ثقايف مشروع هي النهضة. الدم جمرى منا جتري لكنها وفهمها،
 .أيضا' ثقافية ثورة' هي بل فحسب، ثقافيا مشروعا

 االثنني؟ بني الفرق ما

 من فعال موجود هو ما يف' االستثمار' تستوجب ثقايف كمشروع  النهضة أن الفرق
 احلياة يف وفائدهتا نفعها وبيان وأتصيلها تكريسها على ابلعمل الثقايف املوروث يف إجيابيات
 .واجملتمع األمة أهداف وحتقيق العملية

 مواجهة أيضا تتضمن لكنها احلال بطبيعة ذلك تضم فهي ثقافية ثورة بصفتها النهضة أما
 إحداث وضرورة ارهأضر  على والتأكيد جذوره، من واجتثاثه املوروث ذلك يف سليب هو ما

 .منها أصيال جزءا يكن مل أصال وألنه أوال، األمة هذه أهداف مع تتعارض لكوهنا معه قطيعة

 جادين كنا  إذا مواجهته من مفر ال الذي السليب املوروث على أمثلة ذكر من هنا مفر وال
 الطرق أحد من جاء موروثنا يف سلبيا دورا يلعب ما كل  أبن أؤمن شخصيا النهضة، يف حقا

 : التالية
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 اترخيية مرحلة عن نتج البشري الفهم وهذا واثبت، صحيح لنص جمتزأ خاطئ فهم- أوالا 
 إال له السلبية اآلاثر تظهر مل ورمبا آلخر، أو لسبب الفهم هذا حتمت وقد اخلاصة ظروفها هلا

 اجلمعي العقل من جزء إىل وحتوله الفهم هذا استقرار بعد أي.. املرتاكم البعيد املدى على
 أنتج الذي والقدر للقضاء اخلاطئ السليب الفهم هذا على األمثلة من.. قدمي بكونه وحتصنه
 آمن لو األول اجليل أبن واإلميان واملواجهة العمل عقيدة من بدال واالستسالم التواكل عقيدة

 زئيج فهم إىل' األمر أويل طاعة' آايت تعرضت كذلك  تغريالتاريخ، ملا السليب الفهم هبذا
 .االستبداد إىل للرضوخ أداة إىل لالنضباط وسيلة من وحوهلا النصوص ابقي عن عزهلا

 بعض حولت اليت واملوضوعة الضعيفة األحاديث من هائل كوم  عن انتج فهم -اثنيا
 العقل تكوين يف دورا يلعب مقدس نص إىل لواضعيها الشخصية اآلراء أو املأثورة األقوال
 املعاين شبكة عن بعيدة املوضوع أو الضعيف النص هذا فحوى كانت  مهما لألمة اجلمعي

 وما املوضوعة أو الضعيفة النصوص هذه.. وتضافرها الصحيحة النصوص تكامل ينتجها اليت
 ظاهرا، أو مؤكدا السليب أتثريها يكن مل لو حىت تردد بال جتتث أن جيب مفاهيم من تنتجه
 جيعل مقدس، هو مبا وعابر بشري هو ما وخلطها الديين النص بسلطة احتمائها جمرد ولكن

 أي على اإلبقاء يربر ،'مسامل'و ضعيف نص على اإلبقاء أن خاصة.. ضروراي أمرا اجتثاثها
 .اجملردة العلمية الناحية من آخر ضعيف نص

 مساحة يف الصحيحة، والسنة القرآن يف ذكرها مر اليت الغيبية األمور بعض هناك اثلثا
 من للهرب وسيلة إىل وحتولت السائد املوروث يف فيها بولغ املساحة هذه لكن للغاية، صغرية

 مر اليت اآلايت ذلك مثال.. الكرمي القرآن عليها ركز اليت ابلنتائج األسباب عالقة مواجهة
 الذي املوروث يف الالحق ابالستخدام له عالقة ال حنو على فيها واجلن واحلسد السحر ذكر

 إىل ضعيفة ونصوص بشرية أفهام من عليها تراكم وما اآلايت ههذ حتولت حيث وصلنا،
 أو ابنك فشل أبن تؤمن أن عليك سيسهل: واحلقائق األسباب مواجهة من للتهرب وسيلة
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 أو به تربص' جن' أو' حسد' نتيجة بل تربيته، يف ارتكبتها ألخطاء نتيجة يكن مل عقوقه
 .حاقد دبره سحر

 أمم من تسلل بل اإلسالم يف حقا لشيء ينتمي الو  حتما دخيل هو ما هناك -رابعا
 بعملية قاموا اإلسالم يف اجلدد الداخلني بعض خمتلفة، حضارية وجتارب دايانت ذات أخرى

 من جزءا صار وابلتدريج املسلمني، أفهام إىل معهم ومحلوه الديين ملوروثهم سطحية' أسلمة'
 كوم  ينتمي اخلانة هذه إىل. األصيلة مصادرها مع تواصلها ويعطل األمة خيدر سليب موروث

 مزيفة، رهبانية شبه يف املسلمني أغرقت واليت هلا أساس ال اليت البدعية الشعائر من هائل
 تنتمي أيضا اخلانة هذه وإىل إخل،.. والنورانية الروحانية بدواعي ومواجهته واقعهم عن فصلتهم
 .اإلسالم به جاء ما كل  تناقض اليت' ابألموات التوسل'و' الوجود وحدة' نوع من عقائد

 أن ميكننا ال كما  وصلنا، الذي الرتاكمي املوروث يف هذا كل  وجود ننكر أن ميكن ال
 فعلنا لو حىت عنا البصر تغض لن ألهنا املكوانت هلذه السليب الدور عن البصر نغض أو ننكر
 .النهضة يف ستثمارلال قابلة إجيابية قيمة كل  وتعطل التخرييب دورها متارس ستظل ذلك، حنن

 جتعله عندما الطالع اجليل يف حيدث أن ميكن تغيري أي على تعول أن ببساطة ميكن ال
 له وتزين ومترح تسرح أخرى أفكارا نفسه الوقت يف تركت لكنك األرض، يف اخلليفة أنه يؤمن

 تدام ما أبدا اييت لن من وانتظار والصرب والقدر القضاء مسميات حتت والسلبية الركون
 .هكذا األوضاع

 املوروث يف وأصيل إجيايب هو ما تكريس أجل من تكون لن' الثقافية الثورة' هذه لكن
 استالب عنصر كل  ضد ثقافية ثورة أيضا هي بل فحسب، وسليب دخيل هو ما واستئصال

 أخرى قيما ويسرب( املعاصر اإلجناز فقدان عن الناجتة) املناعة فقدان بفعل يتسلل معاصر
 حنافظ مل إذا وتنقيته املوروث غربلة من حقا فائدة ال.  االسالم به جاء ما كل  اقضتن دخيلة
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 يف معىن أصال هناك كان  ما وإال..  التنقية هذه انتج حتفظ اليت اهلوية على األسوار، على
 .وثورة مشروعا ككل،  النهضة يف ككل  الثورة

 الدفاع يف ويستقتل بل هاعن يدافع من حتما ستجد السلبية العناصر تلك كل  أن ريب ال
 أيضا سيكون بل فحسب، ابلضرورة التقليديني الدين رجال من الدفاع هذا يكون لن عنها،

 للعب واسعة أرضا العناصر هذه بعض هلم توفر والتنويرالذين التجديد أدعياء بعض من
 هي ونيعرف اليت الوحيدة فالنهضة سواها، أو النهضة أمر طبعا مههم وما فيها، واملناورة
 .الوسائل وبكل وخديعة قسرا نتائجها ولصق قص يريدون واليت األوروبية النهضة

 لقرون، استئصاله جيب ما بعض مع تعايشنا لقد املعىن، هبذا قط يسرية النهضة تكون لن
 أيكله الذي العضو لكن منهم، جزء أنه لو كما  للبعض صار ألنه نزعه قط يسريا يكون ولن

 .مؤملا ذلك كان  مهما رته،ب من مفر ال السرطان

 مبؤمترات جتلب لن وأهنا ،..ابهظ النهضة مثن أن ندرك أن فعلينا حقا، جادين كنا  إذا
 هلا عالقة ال ثورة خاص، نوع من لثورة ميهد بفكر بل جنوم، مخس فنادق يف تقام وندوات

 ،(ألقلا على التجارب بعض يف) الصيت سيئ واحد رقم ببيان وال العسكرية، ابالنقالابت
 يلتحم ابلتدريج، احلقيقيني الناس عقول ويسكن ابلتدريج، ويغري ابلتدريج، ينتشر بفكر بل

 تصري بل نظر، وجهة تعود ال خيارا، النهضة تعود ال اللحظة، حتني وعندما.. وهبمومهم هبم،
 ..االنقراض هو الوحيد البديل يصري.. حتما

 .بكثري أكثر ابهظ النهضة مثن لكن حتما، ابهظة جنوم اخلمس فنادق يف املؤمترات تكلفة

 ..جدوى وال أثر بال تذهب األوىل أن الفرق

 ..فال الثانية أما
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 عراقي كاتب'  
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