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 الديين التجديد مفهوم ضمنها ومن والتشويه االستعمال لسوء تعرضت كثرية  دينية مفاهيم
 .املتعمد وغري املتعمد االستعمال سوء من أنواع لعدة ويتعرض تعّرض الذي

 عليه الكرمي الرسول حديث إىل الشرعية التأصيلية الناحية نم التجديد مفهوم يستند
' ِدين ههها ِلهها ُي هدِّد   مهنْ  سهنهة   ِمئهةِ  ك لِّ   رهْأسِ  عهلهى األ م ةِ  ِِلهِذهِ  ي هب ْعهث   اّلل ه  ِإن  : ' والسالم الصالة أفضل

 (...والطرباين والبيهقي خزمية وابن واحلاكم داودو أب رواه)

 إىل االستناد من أكرب يظل فإنه واشتهاره لوضوحه احلديث هبذا ر ِبط وإن التجديد لكن
 التجديد ابب فتح الذي القرآين ابلنص أصال يربط أن ميكن فالتجديد فقط، واحد حديث
 أ وت وا كهال ِذينه   يهك ون وا وهاله ) الكتاب مع التعامل يف األمد طول يف املكوث من حذران عندما

 ،16 احلديد( فهاِسق ونه  ِمن ْه مْ  وهكهِثرير  ق  ل وهب  مْ  ف هقهسهتْ  اأْلهمهد   عهلهْيِهم   فهطهاله  ق هْبل   ِمنْ  اْلِكتهابه 
 للنص معني فهم  ' عن أخرى بعبارة أي ،'الكتاب مع معني تعامل' عن يتحدث هنا فالسياق

 أو الطويلة، الزمنية املدة يعين العرب لسان يف واألمد'.. األمد' عليه طال تعامل ،'الديين
)  الكتاب مع تعاملهم أن أي حراك، دون معني أمد يف مكثوا أهنم هنا واملعىن العمر، منتهى
' قلوهبم قست' أن إىل ذلك وأدى تغيري، دون معينة وبقراءة زمنية فرتة يف لبث( للنص فهمهم
 مطلعها يف به املؤمنني اآلية نفس طالبت الذي القلب خلشوع مناقضة هي هنا القلب وقسوة

 أ وت وا كهال ِذينه   يهك ون وا وهاله  احلْهقِّ  ِمنه  ن هزهله  وهمها اّلل ِ  ِلذِْكرِ  ق  ل وهب  مْ  َتهْشهعه  أهنْ  آهمهن وا لِل ِذينه  َيهْنِ  أهلهْ '
ِثرير  ق  ل وهب  مْ  ف هقهسهتْ  اأْلهمهد   عهلهْيِهم   فهطهاله  ق هْبل   ِمنْ  اْلِكتهابه   '...فهاِسق ونه  ِمن ْه مْ  وهكه
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 القرآن يف األرض فخشوع واإلمثار اإلنتاج مع تكامل يف القرآن يف وعاخلش ذكر وقد
ِتهِ  وهِمنْ ) يف كما  وإمثارها إلنتاجها متهيدا كان  الكرمي  أهنْ زهْلنها فهِإذها خهاِشعهة   اأْلهْرضه  ت هرهى أهن كه  آهَيه
 لسان يف خشع للفعل األساسي املعىن أن كما..  39 فصلت( وهرهبهتْ  اْهت هز تْ  اْلمهاءه  عهلهي ْهها
 أن إىل نظران يلفت وهذا ،(أهْبصهار ه مْ  خهاِشعهة  ) يف كما  ، ومنه واِلبوط النزول يعين العرب

 األبراج يف ابلتحليق وليس اليومي، األرضي وابلواقع ابألرض اباللتحام دوما يرتبط اخلشوع
 وإنباهتا األرض زاهتزا.. )لإلنتاج وسيلة هو ما بقدر ذاته حبد هدفا ليس أنه كما..  العاجية

 (.. الكتاب مع التعامل خشوع مثال يف جديد فهم وإنتاج األرض، خشوع مثال يف

 :مالحظات ثالث نتجاوز أن هنا ينبغي وال

 الثوابت يعين والذي اجلوهر، هو الذي) ابلقلب( اإلنتاج إىل املؤدي) اخلشوع ارتباط أوال ،
 (..عليه للبناء قوَي ا  أساس ستكون بل التجديد عملية يف مت هسّ  لن اليت

( قلوهبم فقست األمد عليهم طال الذين) هؤالء كل  يهِصمْ  ل القرآين السياق أن اثنيا،
 األمد عليه وطال التجديد رفض من كل  ليس أي ،(فهاِسق ونه  ِمن ْه مْ  وهكهِثرير ) قال بل ابلفسوق،

 وعن الدين عن عيداف أنه يعتقد يكون قد بل ابلضرورة، فاسق هو الكتاب مع تعامله يف
 جديد أي ضد هم الذين القدمي احلرس من الكثري يف مشاهد أمر أيضا وهذا الكتاب،

 .أحياان إُيابية بنية ابملطلق

 بل ابلضرورة، القدمي الفهم مع والتصادم التناقض يشرتط ال جديد بفهم اإلتيان إن اثلثا،
 مثال ابلضرورة، سبق ما يلغي أن دون املعاين من املزيد يفّعل جديد ب عد   إضافة يكون قد

 اخلشوع يتعلق أن تعودان فقد الكتاب، مع التعامل يف اخلشوع آلَيت السابقة القراءة ذلك
 اخلشوع عالقة يفرتض الذي اآلخر والفهم هللا، آبَيت ابلتذكري املباشر العاطفي ابالنفعال

 بعض هناك نفسه وقتال يف فحسب، يوسعه بل السابق الفهم يلغي ال للكتاب املنتج ابلفهم
 سورة آَيت قراءة املثال سبيل على بينها، اجلمع ميكن ال واليت ابلضرورة املتناقضة القراءات
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ا قهاله ) إبراهيم بسيدان املتعلقة األنعام  ال اآلَيت هذه ،(اآْلهِفِلنيه  أ ِحب   اله  قهاله  أهفهله  ف هلهم ا رهبِّ  ههذه
 األخرى والقراءة قومه، حياور كان  إبراهيم أن تعدّ  اليت السائدة القراءة بني اجلمع حتتمل
 فعال يتساءل كان  إبراهيم أن ترى اليت أصالة، أكثر جذور ِلا واليت النص مع انسجاما األكثر

 .والوحي النبوة قبل كان  ذلك وأن

 اتبعهم' ومن والصحابة األنبياء سنة هو بل حقيقية ضرورة التجديد األحوال، كل  يف
 ال واضحة ثوابت من ينطلق دام وما ،-اإلحسان- ب  هنا مشروط االتباع أن هفلننتب' إبحسان

 يف' األمد طول' ضد احلقيقية احلصانة فهو واحلرام احلالل متس وال احلمراء اخلطوط متس
 عدم وابلتايل التفاعل، عدم اىل أي القلب، قسوة إىل يؤدي الذي الكتاب مع التعامل
 ..اإلنتاج

 ال أنه هو العزلة، عدم يف هنا املهم األمر لكن الواقع، عن ينعزل ال احلقيقي التجديد
 لتطويع حجة التجديد من ُيعل ال إنه أي التجديد، يف مصدره يكون لكي الواقع يستلهم

 يكون أن ُيب الواقع مع التفاعل العكس، على الواقع، مع منسجما وجعله الديين النص
 هذا أليس) بنائه وإعادة الواقع تغيري أجل من ميكن ما كل  منه ي ستخرهج لكي للنص مستفزا

 بناء إعادة أجل من النص قراءة ليس العكس، وليس ،(األساس؟ يف أجله من النص أنزل ما
 ..النص

 من أي التجديد، ادعاء من النوع هذا مع َييت التجديد مع احلاصل الكبري التشويه
 ..ومبادئه وأفكاره املفروض قعالوا مع ينسجم حنو على النص قراءة إلعادة حقيقي مشروع

 يف متفاوت بنجاح' الديين التجديد أدعياء' يبذله الذي اجلهد ذلك هو املشروع هذا من جزء
 احلرام حتلل متفرقة' شاذة فتاوى' حمض كان  لو كما  ي قرهأ أن ينبغي ال هؤالء مشروع األمر،

 معروفني وعلماء قهاءف قبل من ما حد اىل مشاهبة شاذة فتاوى دوما هناك كان  إذ فحسب،
 التجديد أدعياء جهد ضمن ي قرأ أن ُيب ذلك لكن اإلسالمي، الرتاث يف ما مكانة وِلم
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 أو مثال للخمر إابحة حمض يكن ل قراءهتم كل  من الواضح الرتاكمي اِلدف إن إذ ، الكلي
 هناو  للتفعيل، إمكانية أية عن وحتييده النص تعطيل تؤصل قراءة يف كان  بل للحجاب، نزع

 يف نعيش فنحن ِلؤالء، مبكر وجتنيد مؤامرة نظرية أفرتض ال شخصيا احلقيقية، خطورهتم
 لنشره مباشرين عمالء إىل احلاجة دون الغرب اإلجناز بقوة فيه ينتشر التغريب صار عصر
  إذ العشرين، القرن من األول والنصف عشر التاسع القرن يف األمر من العكس على) الحقا
 األسلمة ابب من وليس التغريب، لنشر جمندين مفكرين إىل آنذاك تاجحي األمر كان

 األساسية روافده يستمد الذي واالستالب النقص عقيدة من يبدأ فاألمر اليوم أما ابلضرورة،
 كوهنم  يف جدارة هؤالء بعض يثبت وعندما ،( اإلسالمي الالإجناز ومن الغرب اإلجناز من

 .  وواضحا معلوما دعما يتلقون فإهنم إسالمية بصبغة ةالغربي األفكار نشر على قادرين

 الرأس لدفن ابئسة حماولة تشبه وجتاهلها' راند' مؤسسة تقارير عن النظر لغض حماولة أي
 التجديد أدعياء من معينة أمساء تذكر وصرحية واضحة' راند' مؤسسة وتقارير الرمال، يف

 الرمسي املؤسسة موقع يف علنا منشورة يرالتقار  وهذه) واملعنوي - املادي- بدعمهم وتوصي
 بروتوكوالت) املصدر جمهول كتاب  عن نتكلم ال إننا أي واالنكليزية، العربية وابللغتني
 الواقع أن رغم مزيف، أبنه اجملادلة دوما ميكن الذي ..املثال سبيل على صهيون حكماء

 إدخاِلا حياول ما بقدر مداأل طول من األمة خيرج ال هؤالء جتديد(.. فائقة مصداقية منحه
 .أهدافها إىل أيضا يؤدي ال وقد ومنطلقاهتا، ثوابتها مع يتوافق ال قد آخر أمد يف

 ميثلون إهنم املاء، يف غاطس جليد جبل من البارزة القمة خطورهتم رغم يظلون هؤالء لكن
 حتت هناك لكن كثرية،  محراء خطوطا يتجاوز ألنه بسهولة كشفه  ميكن الذي املزيف التجديد
 الظواهر هذه أصحاب البعيد، املدى على تزيد وقد خطورة تقل ال جتديدية ظواهر السطح

 أهنم كما  حاسم، أمحر خط أي من يقرتبون ال وهم التجديد، أدعياء مثل ليسوا التجديدية
 ذلك، يف خملصني إال أتصورهم وال اإلسالمية واألخالق ابلشعائر االلتزام إىل غالبا يدعون

 احلضارة يف إُيابيته يفرتضون ما كل  ألسلمة واعية غري حماولة أنه' جتديدهم' شكلةم لكن
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 على أتويلها ميكن السرية يف حادثة أو مشاهبا   معىن مينح ديين نص عن البحث عرب الغربية
 بعض استرياد ميكن أنه القائلة النظرة سطحية يف تكمن ذلك يف واخلطورة مماثل، حنو

 وهو اإلُيابيات، ِلذه والعقائدية الفكرية اجلذور أخذ دون ابملسطرة هاونقل الغرب إُيابيات
 ما خطورة إىل االنتباه دون ودعاة دين رجال نشره على ويقوم لألسف وسائد سطحي أمر

 مهمة غربية إُيابية ظاهرة الوقت احرتام الوقت، احرتام ظاهرة ذلك على مثال يفعلون،
 الوقت احرتام نفسه، الوقت يف ،(األقل على أمريكا يف ،ابملناسبة وجودها حقيقة يف ومبالغ)
 هنا، ينتهي التشابه هذا لكن اآلن، إليرادها سبيل ال كثرية  وبنصوص اإلسالم يف' مقدس'

 واملادة ابلربح مرتبطة سلوكية ظاهرة الغرب يف الوقت فاحرتام متاما، خمتلفة األمرين جذور
 على وترتبط متاما خمتلفة عقائدية بقيم اإلسالم يف بطيرت هو بينما األول، املقياس واعتبارمها

 ممكن، غري األمرين بني الربط عليها، ووظيفته األرض هذه على اإلنسان بوجود أساسي حنو
 و خاطئا أمرا ليس' أصال حنن منلكه ما طبق ألنه سبقنا قد الغرب' أبن الدائم االدعاء و

 مباشرة غري شرعنة مينح ألنه خطورة من خيلو ال نفسه الوقت يف هو بل فحسب سطحيا
 خمالفة تكون قد اليت جذورها عن مبعزل ذاهتا حد يف اإلُيابية الظاهرة ِلذه الفكرية للجذور
 الغرب إجنازات يعيش هو بل اِلواء، من مفرغة أنبوبة يف يعيش ال املتلقي عقدية، لثوابت

 مهيئا ُيعله كله  وهذا أىب، أم شاء -إعالميا -هنار ليل حبمده والتسبيح ومنتجاته وجناحاته
 شيء، كل  يف األساسي املصدر هو واعتباره الغرب يف ما كل  لتقبل واع غري حنو على ولو

 من النوع هذا دعاة يتخيل مما أبكثر ذلك يف تسهم النوع هذا من ومقارانت ومقارابت
 يتم أن ُيب ذلك لكن وحتمي، مهم أمر الوقت احرتام أتصيل أخرى، بعبارة األسلمة،

 دون الوقت احرتام.. األول اجليل يف غرس الذي املضمار نفس وضمن إسالمية أبدوات
 حيرتم ال الغرب كان  لو ماذا.... خمتلفة حضارية منظومات مع ومقارابت مقارانت إىل احلاجة
 احرتام ؟..األمر نتجاهل أو الوقت احرتام إىل ندعو ال أن علينا سيكون هل مثال، الوقت
 إبخراج كفيلة  فقط دقائق مخس الغرب، عن النظر بغض ديننا من ساسيأ جزء الوقت
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 أن بد ال للدين، عمادا وكوهنا الص    الة أمه   ية مع ذلك ن   راجع عندما.. وقته   ا عن الصالة
 على ابلصالة االلتزام مفهوم له ي قد م عندما ابلصالة، يلتزم من لكل الوقت احرتام يرتسخ

 .النحو هذا

 الفهم أي) الرتاث تقدمي إعادة هو مباشر، غري حنو على التجديد إىل يسيء آخر أمر
 أو شرائح عرض) حديثة تقنيات وابستخدام معاصر جديد أبسلوب( الديين للنص البشري

 إعادة يف طبعا مشكلة ال.. جتديد أبنه األمر هذا توصيف مث ومن( اخل..األبعاد ثالثي تقدمي
 احلداثيني أغلب من بكثري أكثر املعاصر لالستخدام حلصا فيه ما فبعض الرتاث تقدمي

 املشكلة لكن( هوادة بال واستئصاله منه اآلخر البعض اجتثاث من بد ال كما) ومههماهتم
 جديد بثوب األولون قاله ما تقدمي إعادة جمرد: التجديد هو هذا أن املتلقي إيهام يف هي

 يعد ل أنه األذهان يف يرسخ األمر وهذا. .قدمي كتاب  من إلكرتونية طبعة جمرد جديد، ولون
 ال: أكرر جديدة، وهيئة جديد بثوب القدمي إعادة هو فعله ميكن ما كل  وأن جديد، هناك

 والتجديد شيء هذا لكن معه، التفاعل يسهل حنو على وتقدميه الرتاث بعض استثمار من بد
 ما بقدر' األم طول' من هنا خروج ال..التجديد مبفهوم يضر بينهما واخللط متاما، آخر شيء
 .عليه' احلديثة' الديكورات و املالمح بعض وإضفاء األمد لنفس تزيني هناك

 املتنوعة اخلريية األعمال وبني التجديد بني اخللط وهو مؤخرا، ينتشر بدأ آخر خلط
 مهمة اخلريية واملبادرات األعمال هذه أن شك ال اجملال، هذا يف واجلماعية الفردية واملبادرات
 كما  التجديد، مفهوم مع خيلط أن ُيب ال اخلري فعل لكن والدعم، االحرتام كل  وتستحق

 التنظيم إىل املاسة احلاجة قطعا ننكر ال اخلري، يفعل من قط تعدم ل األمة أن نتذكر أن ُيب
 على- كله  هذا لكن اجملتمع، خدمة يف يصب مجاعي جهد إىل الفردية اجلهود وحتويل
 ممكن وهو اخلريي، العمل يف جتديد هو هذا أن هنا اجملادلة ميكن قد جتديدا، ليس -أمهيته

 فقط، الفكري اجملال على( حق وعن) دوما منصبة كانت  التجديد كلمة  إطالق لكن ضمنا،
 جتديد لصاحل يصب فكرَي جهدا قدموا الذين أولئك كانوا  املتالحقة العصور يف اجملددين وكل
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 الدين وليس األمة، دين جتديد حدد الذي الشريف احلديث يف ءجا كما  ابلضبط األمة، دين
 فالنص ،(ِدين ههها ِلهها ُي هدِّد   مهنْ  سهنهة   ِمئهةِ  ك لِّ   رهْأسِ  عهلهى األ م ةِ  ِِلهِذهِ  ي هب ْعهث   اّلل ه  ِإن  ) ابإلطالق،

 ثباته نعرف الذي ابإلطالق،' الدين' وليس الدين، ِلذا فهمها أي األمة، دين حدد الشريف
 يبذل الذي الفكري ابجلهد التجديد عملية يربط وهذا ومكان، زمان تغري أي عن وعلوه
 وليس ذكرها، مر اليت والشروط ابلضوابط الكتاب مع للتعامل وفّعال جديد فهم لتقدمي
 .األحوال من حال بكل اخلريي ابلعمل

 عمل التجديد أبن اءاإلحي اخلريي، والعمل التجديد بني للربط املباشرة غري النتائج من
 بذلك، كله  اجليل لوصف أحياان األمر يصل بل فيه، يشارك أن كامل  لفريق ميكن مجاعي،
 لكن النهضة، و التجديد حنو اجليل هذا محاس إاثرة لغرض يستخدم قد األمر أن صحيح

 أن ميكن ال بل مجاعيا عمال ليست التجديد فعملية التبسيط، هذا حتتمل ال األمر طبيعة
 كبريا  وقتا تتطلب وقد األقل، على األوىل شرارهتا يف حتما فردية عملية هي بل كذلك،  ونتك
 .اجلماعة إىل أي - كبرية  أعداد إىل نورها فيها ينتشر أخرى مرحلة إىل الشرارة تنتقل أن قبل

 االحتفالية اِلالة عرب-اإلحياء هو للتجديد، النظرة هذه عن ينتج مباشر غري آخر أمر
 جتديد عملية أية أن واحلقيقة مجاهريَي، عنه مرضيا سيكون اجملددين طريق أبن -إعالميا
 هذه سلطة من وجودها تستمد ومبؤسسات مكرسة قدمية أبفكار ترتطم أن بد ال حقيقية
 واجملدد التجديد، لصاحل ستنحاز اجلماهري أن أبدا الضروري من ليس و املكرسة األفكار
 متعدد جهاد فتجديده فيها، خيوض اليت األلغام حقول طبيعة يدرك أن بد ال احلقيقي

 ملتزما األصلي النص من ويستخلصها عليها يعمل اليت األساسية الفكرة مع مرة اجلبهات،
 يف سرتى اليت التقليدية املؤسسات مع وّمرة الشطط، من ومتنعه التجديد هذا تضبط بشروط
 شوهوا الذين التجديد أدعياء مع ّمرةو  النص، هيبة ميس ل لو حىت بسلطتها مساسا جتديده
 .منهم ليس أنه دوما يثبت أن احلقيقي اجملدد وعلى التجديد مفهوم
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 بريده من يبدو كما  العقدين يتجاوز ال وعمره القراء، أحد يل كتب  وجيزة، مدة قبل
 انتج التجديد ألمر استسهال هذا يف!...  قادم جمدد: لنفسه اختاره ابسم موقعا اإللكرتوين،

 الذي احلقيقي ابلتجديد مضر استسهال وهو مؤخرا، انتشرت اليت املبسطة األفكار تلك عن
 على ُيرؤ واحد حقيقي جمدد يوجد ال اجلسيمة، مسؤولياهتم جتاه أصحابه يتواضع أن ُيب

 إىل يدعو أن التجديد، يف جهوده يبذل أن ميكن'.... جمدد' اسم نفسه على يطلق أن
 للتطبيق قابلة أفكاره أن الزمن يربهن بعدما إال حقا يستحقه لن دداجمل لقب لكن التجديد،

 .الطويل األمد زجاجة عنق من األمة إخراج يف املسامهة على قادرة وأهنا

 

 عراقي كاتب'  
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