
 

 
 التحديث والتجديد يف الفكر العريب اإلسالمي املعاصر

 )وقفة أتمل ومراجعة( 
 
 
 

 الدكتور سعيد بنسعيد العلوي              
 كلية اآلداب ـ الرابط                                  
 

قيقات أو توضديحات تستلزم مجلة تدد "التحديث" ، "التجديد"، "الفكر العريب اإلسالمي املعاصر": مفاهيم ثالثة 
 نرى أهنا ضرورية للتوطئة لعرضنا هذا.

"التحددديث"، مددة الددة الوصددل العددام لددة ولدديي مددة الددة التعريددل الدددقيم ملوضددو ة وأهدا ددة، مفلددوم   ـ  1 
 أمناط الواود السياسي والقانوين واالقتصادي والفكري، مثلما يتعلم مبا حيصليتصل ابلواود االاتما ي وما يرتبط بة مة 

والظاهدرة يف مستويدات السياسدة واالقتصداد الو ي يف خمتلل تلك األمناط مة الواود يف صلتلا ابألحداث املستجدة  مة
ويف األغلد  األ دم د يف مسدتوى الفكدر. يعد  هدذا القدولت دي التحدديث يعد  وادو   واالاتماع واألقل ظلوراً د يف املعتاد

شداملة مدة حيدث دهندا تسدتلدص استصدالا ودنقدان مدا ذكدة دنقدان  منلدا،   مرااعة كا دة أمنداط الوادود املفتلفدة مرااعدة
كما يع  نلك القول دي املرااعة تكوي، حيناً آخر، يف معىن دزاحة تلك األمناط مة الواود واستبداهلا أبخدرى مكاهندا 

ور، وابلتدا   جدزاً  دة حىت يتفذ التحدديث معندا  الكامدل:  دال  دديث دال اب تبدار املوادود متجداوزاً وحدالاًل دوي الت د
ددراك مغددزى التحددول والتبدددل املالزمددل لكددل  مليددة تغدد  ااتمددا ي و ددول اقتصددادي وت ددور سياسددي ونقلددة نو يددة يف 

 مستوى الفكر.
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ذكددة القددول، دمجددااًل، دي التحددديث  مليددة تتعلددم ابأتمددو مددة الددة أون، وتتصددل ابلتدداري  مددة الددة  نيددة، وتراددو  
ة الددة  لثددة.  التحدددديث دني سدد ورة ثالثيددة اددددود واألبعدداد. التحدددديث مددة والددة نظددر مدد ر  الفكدددر دن اإليددديولوايا مدد

دن التحدول االاتمدا ي اددادث ويف التغد  السياسي واالاتما ي، هدو ممدوع الكيفيدات الدل يسدلكلا الفكدر واأتمدو يف النظدر 
ج  نة. والتحديث، يف تعبد  آخدر، هدو ممدوع ادلدول املق حدة يف التحول أو النات السياسي، الضم  أو الصريح، املواك  لذلك

الرد  لى اإلشكاالت اداصلة؛  لو دني حصيلة اإلااابت النو ية، الدقيقة أو املضد ربة،  لدى األسدئلة ادرادة الدل  ثدل يف 
صدادية والسياسدية القالمدة، أي صورة  د يبتغي العصل ابلبناء االاتما ي القالم ويتوخى اإلطاحدة ابألنسدجة الفكريدة واالقت

 تلك الل هبا قوام نلك البناء االاتما ي ومنلا يكوي واود .
أما "التجديد"،  لى النحو الذي نقصد  يف حدديثنا هدذا،  لدو اصد الا لددد لدة مراعيتدة املعر يدة الدل   ـ  2 

النبددوي  لددى واددة التدددقيم.  فددي يسددتمد منلددا: دنددة التجديددد يف املعددىن الددذي يتحدددث  نددة الدددية اإلسددالمي وادددديث 
اإلسدددالم يكدددوي التجديدددد أمددددراً الزمددداً لوادددود اايما ددددة اإلسدددالمية وضدددروراً التصددداهلا واسددددتمرارها  لدددى حدددال اايما ددددة 
واالاتمدداع، ولددذلك  لددو م لددو  شددر اً و نددد املسددلم دذدداي كامددل أبي د هددو ضددامة نلددك التجديددد مبوادد  ادددديث 

و ندد  قلداء اإلسدالم . “ث هلدذ  األمدة  لدى رأل كدل مالدة سدنة مدة أددد هلدا أمدر دينلدادي د يبعد”النبوي الصحيح: 
أي ال ريددم دن نلددك التجديددد يكددوي يف جارسددة االاتلدداد  لددى ادقيقددة، واالاتلدداد هددو األصددل الرابددو مددة أصددول أدلددة 

الكتددا  والسددنة لصددورة  نصددو "األحكددام الددذي عد بعددد الكتددا  والسددنة واإلمجدداع. يقددول اايددوي  يف هددذا الصدددد: 
مقصدورة، ومواقددو اإلمجدداع معدددودة مدد.ثورة  ...م وطددة نعلددم ق عدداً أي الوقددالو الددل يتوقددو وقو لددا ال هنايددة هلددا". ومددا دام 
األمددر كددذلك،  ددقي الفقيددة العدداب م الدد  ابلبحددث  ددة األاوبددة السددر ية املناسددبة ملددا يسددتجد مددة ادددوادث يف الواددود 

دن  مددل الفقيددة اأتلددد،  ددنحة زددد ، مددة زاويددة نظددر البحددث اإلبسددتمولواي، د مددااًل للعقددل اإلسددالمي. ومددىت نظددر  
الفقلددددي قصدددددد ادصددددول  لدددددى ادكدددددم السددددر ي يف "النازلدددددة" الددددل  دددددل ابايما دددددة اإلسددددالمية يف حيا دددددا االاتما يدددددة 

الفقددة، يكددوي بددذاًل للجلددد  واالقتصددادية والسياسددية. ود مددال العقددل الفقلددي مددىت توسددل ابألدوات الددل يتيحلددا أصددول
واستفراغًا لل اقة وتكلفاً للمسقة يف توخي ادكم السدر ي واستفالصدة حيدث ال يكدوي نلدك ادكدم صدرحياً وواضدحًا. 

 دنة نقل لة مة  اب التضمل واإلمكاي دن مال التصريح والواود العي .
حقدل دال  خمدالل للمجدال املعدريف وللحقدل واضح،  يما أنمل، أي التجديد يف الدية ينتمي دن مدال معدريف و  

الددددال  الدددذي رأيندددا، أ دددال ، أي التحدددديث ينتمدددي دليدددة. هدددل يعددد  هدددذا أي التحدددديث واالاتلددداد يتعارضددداي  هدددل يف 
اإلمكدداي  صدديل التحددديث يف االقتصدداد واأتمددو والسياسددة  ددة طريددم التجديددد يف الدددية  تلددك قضددية أخددرى وسدد ال 

 اآلي.آخر نرائ القول  يلما 
 قددط  ألدديي يف ادددديث  ددة الفكددر  ملددانا ادددديث  ددة "الفكددر العددريب اإلسددالمي املعاصددر" ولدديي أحددد ا  ـ  3 

العددريب املعاصدددر تضدددملا للفكدددر اإلسدددالمي املعاصدددر واقتضددداء ضددرورين لدددة   ددداملفكروي املعاصدددروي العدددر  يصددددروي  دددة 
ر، وادضددارة اإلسددالمية مددال طبيعددي يتددنفي  يددة املفكددروي القضدداا واملسددكالت الددل يتناوهلددا الفكددر اإلسددالمي املعاصدد

العر  مة غ  أهل ملة اإلسالم  = العر  األقباط يف مصر، واملسيحيوي العر  يف السام والعراق و لسد ل ولبندايم. 
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عاصدددر ادددديث  ددة الفكددر اإلسددالمي املمث هددل يعدد  دداحنددا  لددى هددذا ال كيدد  املزاددي  الفكدددر العددريب اإلسددالميم أي يف 
 دقصاًء حتمياً ايوان  مة الفكر العريب املعاصر 

ال خيفى أي الفكر اإلسدالمي املعاصدر نتداظ نظدري  دام يسدمل املفكدرية العدر  وغد  العدر  أيضدًا. وال خيفدى،  
ومددا شددابة مددة  …ابلتددا ، أنددة لدديي للوقددوص  نددد الفكددر العددريب املعاصددر   صددر النلضددة،  كددر النلضددة، اليقظددة العربيددة

ت واألوصدداصم أي يصددر نا  ددة استحضددار مجلددة مدددة املفكددرية املسددلمل املعاصددرية يف كددل مددة تركيددا وابكسدددتاي النعددو 
واهلند وديراي جة كتبوا بغ  اللغة العربية وكاند  القضداا واإلشدكاالت الدل ت رحلدا كتدااب م ترادو دن شد وي املسدلمل 

 اهلندد قبدل ظلدور دولدة الباكسدتاي بعيدد منتصدل األربعيني دات. يف البالد املذكورة، وخاصة ما اتصل أبحوال املسلمل يف
نعدم، لقددد ق نقددل العديدد مددة كتدداابت أولئدك املسددلمل دن اللغددة العربيددة، بدل وكدداي لبعضددلا صددى وأثددر قددواي يف  كددر 

 املفكرية العر  املسلمل، ولكة مسة اإلسالم خارظ بالد العر  ظل  مالزمة لتلك الكتاابت.
ة البدددال كدددذلك أي اانبددداً مدددة اإلنتددداظ العدددريب املعاصدددر يدددتقلش  يدددة حضدددور اإلسدددالم  سدددبانة شدددريعة وال يغدددر   ددد 

وسددلوكاً، وكددذلك هددو السدد.ي يف كتدداابت املفكددرية املسدديحيل مددة راددال اليقظددة العربيددة أمثددال  ددرا أن ددوي، وشددبلي السددميل، 
تدداابت  سددبانة ممددل ادضددارة الددل يددرى وأديدد  دسددحم، وسددالمة موسددى وغدد هم. صددحيح أي اإلسددالم حيضددر يف تلددك الك

ينتمددوي دليلددا ويتنفسددوي يف مناخلددا. بيددد أي مسدد.لة "التجديددد الدددي " تغيدد  يف كتدداابت أولئددك  هدد الء املفكددروي أهنددم
املفكددرية كليددة. ودي هددذا الغيددا  هددو مددا حدددا بددبعي الدارسددل دن أي يددروا يف املفكددرية املسدديحيل العددر  رواداً للفكددر 

يف الفكر العريب املعاصر مثلما أهنم يروي يف كتاابت العر  املسدلمل املعاصدر تعبد اً  دة التيدار السدلفي وابلتدا   الليربا 
 ددقي الفددارق بددل الفكددرية الليددربا  والسددلفي يكددوي يف حضددور الفكددر الدددي   نددد هدد الء يف غيابددة  نددد أولئددك. غدد  أي 

 دارسي الفكر العريب املعاصرم يقوم يف واللا ا  اضاي اثناي:هذ  القسمة الثنالية  الل عخذ هبا العدد مة 
أول اال  اضددددل هدددو أي يف الفكدددر العددددريب العاصدددر تيددددارات قوميدددة تضدددديم  دددة االطصددددار يف أحدددد التيددددارية   ــــ 

 املتصار ل  السلفي/ الليربا م. وقد نذكر مة تلك التيارات الفكر الوط ،  نجدد مدة ز مالدة مسدلمل أمثدال  بدد د
الندمي، ومص فى كامل، و الل الفاسي؛ كما زد مسيحيل مثل أدي  دسدحم واودوري. وندذكر التيدار القدومي العدريب 
 أو العرويبم،  نجد  ية مسيحيل أمثال زي   دازوري وميسديل  فلدم ومسدلمل أمثدال سداطو و دزت دروزة، وابلتدا  

أي للوطنيددة د امدددة مدددة املسددلمل واملسددديحيل  لدددى   لندداك قوميدددوي  ددر  مسددديحيوي وقوميدددوي  ددر  مسدددلموي، مثلمدددا
 السواء.
ــ  اال دد اا الثدداين هددو أي يف الددوطة العددريب مفكددرية عخددذوي مددة الفكددر السددلفي، اب تبددارهم متضددامنل مددو   ـ

اإلشددكاليات الددل يصدددر  نلددا نلددك، ويتالقددوي يف العديددد مدددة  لدديال م مددو د دداوى الليرباليددة، وهددم يف ادددالتل معددداً 
سبوي للفكر الوط  د  لم مة ز مالة ومة كبار د اتدة. وكدل نلدك يف سدلولة ويسدر ال يصدي  املنظومدة الكليدة الدل منت

يعملوي  يلا خلدل وال اضد را . وأند  لدو  ملد  كتداابت  دالل الفاسدي، لواددت  يلدا التعبد  األ ضدل  دة ااتمداع 
املغاربة يف العقود األربعة األون مة القري العسرية،  هذ  املكو ت مجيعلا؛ ولو رتاع  دن ممل كتاابت اإلصالحيل

أللفي   يلا ما يربك كل لاوالت التصنيل املعتادة  السلفية، الليربالية، القومية، الد وة اإلسالمية، دخل.م. ولكن  ال 
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اددود تلوينددات أحسدد  أي يف األمددر مسددة خاصددة  يددز اإلنتدداظ النظددري املعاصددر يف املغددر ، ودي كندد  ال أنفددي القددول بو 
لليدة تكسد  الفكدر العدريب يف املغدر  بعددي التبداية  ندة يف املسدرق العدريب د تلويندات ترادو دن اايغرا يدة حينداً  القددر  
مدة أورواب، مدو االتصددال املباشدر ي ريقيددا السدوداءم، ودن التدداري  حينداً  نيدداً   ددم اوضددوع للحكدم العثمدداين...م، ودن 

تصال الدولة واستقرارها مدة تربدو  لدى أحدد  سدر قدر ً، ودي كداي ادكدم ينتقدل مدة الدتالص قبلدي السياسة حيناً  لثاً  ا
دن آخر، أو مة أسرة دن أخرىم. وابلتا   لسد  أادد  نددي اطمئندا ً دن األخدذ ابلقسدمة الثناليدة  سدلفية/ ليرباليدةم 

  الل ظل الدارسوي العر  عخذوي هبا زمناً غ  يس .
 اضددداي  دددالين  لدددى األخدددذ هبدددذا ال كيددد  املزادددي  الفكدددر العدددريب اإلسدددالميم، حدددال  للعديدددد مدددة هدددذاي اال  

 .م[1]1 ابلفكر العريب املعاصر مة اان  أول والقول ابلفكر اإلسالمي مة اان   ي  الصعوابت املنلجية الل يث ها القول 
التحدددديث يف الفكدددر العدددريب اإلسدددالمي ننفددذ اآلي دن مدددا ندددرى أندددة لددد  املسدددكل  حضدددور مفلدددومي التجديدددد و  

املعاصرم  نقول: دنا كاي مفلوم التجديد  يف ادمولة الدينية اإلصالحية الل رأينا أهنا لدةم وكداي مفلدوم التحدديث  يف 
ادمولددة االاتما يددة واالقتصددادية والسياسددية والفكريددة الددل تعددل مراعيتددة و كملددام د دنا كدداي األمددر  لددى هددذا النحددو، 

ذكة ادديث  ة التقاء جكة بل بر مج "التجديد" وبر مج "التحديث" أم دي نلك متعذر  وبعبارة أخدرى، مدا  أ ال
الصلة الل تقوم بل مدال  مدل كدل مدة املفلدومل املدذكورية: أهدي صدلة خصدومة وتنداحر  مبواد  االخدتالص والتندا ر 

أم دهنددا صددلة وام وانسددجام  يعلللددا االلتقدداء  نددد درادة مدداوزة  يف الرؤيددة بددل ادقلددل الددداللل اللددذية ينتسددباي دليلددام،
 الت.خر والتفلل  ة رك  اإلنسانية املتقدمةم 

ادددم أنندددا دن نتسددداءل  لدددى هدددذا النحددو،  دددنحة نكدددوي بصددددد اقددد اا كيفيددة مغدددايرة يف النظدددر يف الفكدددر العدددريب  
الل درظ  ليلا  دد مة دارسي نلك الفكر. ومدة  اإلسالمي املعاصر، وطة أنمل توخي سبيل االختالص  ة الكيفية

أال مزيد بياي، نقول دي هنالك، بصفة  امة، كيفيتل اثنتل سار الدارسوي  لى هددى دحددا ا. الكيفيدة األون هدي 
املنحى التد.رخيي الدذي يقدوم  لدى ا د اا ضدم  دركيدة ابطنيدة مدة الت دور، ت دور هدو دقددام حينداً ودحجدام حينداً آخدر، 

حيندداً  لثدداً اضدد را  بينلمددا. والكيفيددة الثانيددة هددي األخددذ  بعيددداً  ددة التفسدد  التددارخيي واملنحددى الت ددوريم مببدددد  وهددو
م أو التصددنيل يف تيددارات ومدددارل أتلددد الباحددث يف اسددتفال  السددمات واملالمددح العامددة الددل typologieالنمذاددة  

وي للتداري   ثد  أو دخدل يف نلدك التصدنيل. وحيدث يكدوي  يز كل تيار أو مدرسة  ة غ   مة املدذاه  دوي أي يكد
اهلددددم األول للكيفيددددة األون مددددة النظددددر هددددو الوقددددوع  لددددى مجلددددة األسددددبا  التارخييددددة والسددددروط االاتما يددددة والسياسددددية 

و هدو واالقتصادية الل اعل  ظلور  كر أو نظرية ما أمراً جكنًا، زد أي اهلدص األمسى  ندد د داة الكيفيدة الثانيدة يغدد
استفال  الثواب  والعوامل املس كة الل توادد بدل القداللل بفكدرة معيندة أو مدذه  معلدوم ودي كداي التبا دد التدارخيي 

                                            

 ااتلد  يف توضيح والة نظر  يف دراسات شىت،  ردية ومجا ية، نذكر مة بينلا:     م[1]1 

 ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء؛اإليديولوجيا  واحلداثةأ   د  سعيد بنسعيد العلوي،  
 ؛1992، مركز دراسات العاب اإلسالمي، مال ة، االجتهاد والتحديث   د  سعيد بنسعيد العلوي، 
 .1995، منسورات كلية اآلدا  والعلوم اإلنسانية  ابلرابط، أورواب يف مرآة الرحلةظ  د  سعيد بنسعيد العلوي،   

This file was downloaded from QuranicThought.com



اهلالددل يقددوم بيددنلم، ودي كاندد  السددروط االاتما يددة واالقتصددادية والسياسددية ومددا دليلددا بددل أشددفا  ينتمددوي للمددذه  
لسروط متباينة، ال بدل متناقضدة. ويف أحاديثندا اليدوم ا تدد  أي ن لدم  لدى الواحد أو الفكرة الواحدة د ودي كان  تلك ا

الكيفيددة األون مددة النظددر نعدد  املددنلج الددداكروين أو املسدد ة الداكرونيددة، يف حددل أننددا نصددل املددنلج الددذي  خددذ بددة 
 الكيفية الثانية مة النظر ابملنلج السانكروين.

لية وليس  املنلجية العلمية املعاصرة سوى دبراز وتدليل  لدى أ يدة تلدك ادم أي للمقاربة السانكرونية مزاا ا 
م معددًا. غدد  أي التوسددل ابملددنلج السددانكروين ال pertinenceاملقاربددة وبرهنددة  لددى مددا تكتسددية مددة صددفة اإلقندداع واملالءمددة  

ظ الفكدري؛ وأحسد  أي الددارل، يكوي مفيداً و اعاً يف تسليط األضواء الكاشفة والضرورية للفلم يف كل أنواع اإلنتا 
يف حال األخذ بذلك املنلج مفرداً، يظل يف حال مة القصور  ة ددراك بنية الفكر العدريب اإلسدالمي املعاصدر. واددال 
أي دقصدداء العوامددل السياسددية واالاتما يددة واالقتصددادية واإليديولوايددة أعددل الفلددم مسوشدداً مضدد رابً والرؤيددة الواضدددحة 

 متعذرة.
أي سدددددبيل الفلدددددم القدددددومي يكمدددددة يف األخدددددذ مبنلجيدددددة يتلدددددد يف اايمدددددو بدددددل املسددددد تل الداكرونيدددددة يبددددددو    

والسددانكرونية يف التحليددل والفلددم. نددوع مددة ال كيدد  أو املددنلج الوسددط بددل األخددذ مبقتضدديات القددراءة التارخييددة ا ددي 
واأليديولوايدة... الدل اعلد  مديالد  كدر مدا  االاتلاد يف ربط اإلنتاظ النظدري مملدة السدروط االاتما يدة والسياسدية 

مدديالداً جكنددًام.  لددي تسدددرا كيددل النسدد.ة وتلقددي األضدددواء  لددى شددروط العمددل والت دددورم، واإل ددادة مددة تقنيددات  ليدددل 
او ددا  بغيددة اسددتفال  الثوابدد  واملكددو ت القددارة، أو االنتلدداء دن رسددم املعدداب الواضددحة لنمددانظ نهنيددة يتمددو  يلددا 

 وصالش القابلة للمالحظة والتسجيل.مجلة مة ا
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لنحدداول اآلي النظددر يف الفكددر العددريب اإلسددالمي املعاصددر يف مملددة، يف ضددوء هددذ  املنلجيددة املق حددة، آخددذية  
. لنحدداول نلددك وطددة أنخددذ يف  بعدل اال تبددار قضددية "التحددديث" مدة ااندد  أول، ومسدد.لة "التجديددد" مددة ااند   ي 

م أو بسددبكتل. زدد ، دن طدداول نلددك، أمددام قسدمة ثالثيددة وأمددام أطدوار ثالثددة حامسددة مددة Matricesالقدراءة مبصددفو تل  
دددلن بندددا تقددددمي مزيدددد بيددداي بصددددد السدددبكتل أو املصددددفو تل  مراحدددل ت دددور الفكدددر العدددريب اإلسدددالمي املعاصدددر. وقدددد أتيمن

يف تلدك القدراءة هدي مجلدة القضداا الدل  مParamètresاملذكورتل  نضيل أننا قد توسلنا يف القراءة مملة مدة امل شدرات  
يبدو لندا أهندا كاند  األكثدر  عداًل يف مسد ة الفكدر العدريب اإلسدالمي املعاصدر مدو اخدتالص يف كيفيدة تنظيملدا وتبداية يف 
مستوى أ يتلا ابلنسبة للمراعية الل حييل دليلا مفلدوم التحدديث  مدة الدة ومفلدوم التجديدد مدة الدة أخدرى. تلدك 

 .م[2]2  : اإلصالا، العدل، الدذقراطية، املرأة، اأتمو، الوطة، ال قي، التقدم، املدنية أو التمدي، ادريةالقضاا هي
ال ددور األول مددة األطددوار الثالثددة ادامسددة يف سدد ورة الفكددر العددريب اإلسددالمي املعاصددر هددو نلددك الددذي   ـ  1 

ة أو الصددمة النايدة  دة د دادة اكتسداص الدذات مدة خدالل تواضو الباحثوي  لى نعتة بعصدر النلضدة، أو اليقظدة العربيد
اكتساص "اآلخر" أو د ادة اكتسا ة ابألحرى. دنة مرحلة و ي االط اط أو الت.خر  ة رك  اإلنسانية املتقدمدة، وهدو 

نوا الذي نعتة مفكرو النلضة أو "د اة اإلصالا" ابلت.خر املزدوظ:  خر املسدلمل  مومدًا، والعدر  خصوصدًا،  مدا كدا
 لية يف العصر الذهيب اإلسدالمي. و خدر  مدا بلغتدة اإلنسدانية املتقدمدة يف الغدر  األورويب. هدذ  املرحلدة أو ال دور مدة 
النظر امتد،  مليًا، مة أربعيني ات القري التاسدو  سدر دن السدنوات القليلدة الدل سدبق  اددر  العامليدة الثانيدة  منتصدل 

يف هدددذا ال دددور كانددد  املفددداهيم األكثدددر بدددروزاً هدددي مفددداهيم العددددل/ الظلدددم، السدددورى الثالثيني دددات مدددة القدددري العسدددريةم. 
"النلضدة" د  لدى  ادريةم/ االستبداد، التقدم/ الت.خر، املدنية/ االط داط. وكداي اايددل الفكدري بدل د داة اإلصدالا أو 

تتدب يت غ هم"، واداًل حدول ادد اختالص مسارهبم د ادالً حول أسبا  " خر املسلمل وتقدم وى أو  ددم اددوى أي ندتقي
مة أورواب ما هو كفيل ي ادتنا يف ماوزة واقو الت.خر واالط اط، واداًل حول املدرأة والصدورة الدل يلدزم أي تكدوي  ليلدا 
يف الواقو العريب اإلسالمي، واداًل حول موا قدة اإلسدالم أو  ددم  موا قتدة للمدنيدة والتقددم، وادداًل يف معدىن االاتلداد 

يف اإلسالم، ود وة  ند "ز ماء اإلصالا" دن العودة، ابإلحياء والدرل، دن نصدو   بدد الدر ة ابدة خلددوي،  ادم
والساطيب، واملاوردي، وابة مسكوية، ود اة العقدل مجديعلم. ودنا كداي مدة الضدروري، يف هدذ  العجالدة، أي أؤشدر  لدى 

اًل وأثدراً  . دد: ممدل كتداابت لمدد  بدد  وادالدة مدو بعي الكتداابت والنصدو ،  دقن  أنكدر مدا كداي منلدا األكثدر  عد
 را أن وي مة الة أون، ومو هدانوتو مدة الدة  نيدة  "اإلسدالم واملدنيدة"، "اإلسدالم والدرد  لدى منتقديدة"م. وأنبدة دن 

داد طبــا ا االســتب" د يف نسددرة السددي  دراز. وأ ددد  بددد الددر ة الكددواكيب يف "املوافقــا قيمددة مقدمددة كتددا  السدداطيب "
ــدة" خاصددة، كمددا أ ددد الكاتدد  املصددري قاسددم أمددل يف كتددا  "ومصــارا االســتعباد "، والتونسددي ال دداهر املــرأة ايدي

                                            

ات ، منسدور األمـة والدولـة واالمـدما  يف الـوطع العـريبسعيد بنسعيد العلوي، "مفلوما األمة والدوطة يف التدداول العدريب املعاصدر"، ضدمة امل لدل اايمدا ي      م[2]2 
 وما بعدها. 139، ب وت، اايزء األول،  . 1989مركز دراسات الوحدة العربية ومعلد الس وي الدولية، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



. م[3]3 "تعليم الفتيا  ال سفور املـرأة، واملغريب لمد ادجوي يف  ثة "امرأتنا بني الشريعة واجملتما"ادداد يف كتابة "
ختلـــيإل اإلبريـــخ يف تل ـــيإل لل العدددر  ر ا دددة را دددو ال ل ددداوي  "وأ دددد، دن اانددد  هدددذ  النصدددو ، كتددداابت الرحدددا

الرحلـــة "م، لمددد ادجدددوي  "الواســ ة يف أابـــار مال ـــة"، "الســاع ىلـــا الســـاع"م، أ دددد  ددارل السدددداق  "ابريــخ
 . وأنكر هذ  النصو   لى سبيل االستسلاد ال ادصر.م[4]4  "ماألوروبية
 اإلسددددالمي املعاصددددر ذتددددد مددددة م لددددو الثالثيني ددددات  بددددل وهنايددددة ال ددددور الثدددداين مددددة أطددددوار الفكددددر العددددريب  ـ  2 

العسريني ات يف بعي األحيايم دن السنوات األخ ة مة العقد السادل مة القري العسدرية د وهدذا ال دور أغدىن األطدوار 
الغدزارة يف اإلنتداظ  الثالثة مة حيث و رة التيارات الفكريدة واالختال دات املذهبيدة، واحتددام الصدراع بينلدا. دندة طدور مستدة

واتسدداع اإلنتدداظ النظددري ليسددمل خمتلددل أق ددار الددوطة العددريب  لددى واددة التقريدد  بعددد أي ظددل، يف ال ددور األول، دنتاادداً 
أغل  وطنة مصر والسام دال ما كاي مدة أصدوات قليلدة، متفرقدة، يف من قدة املغدر  العدريب. كمدا أي هدذا ال دور يواكد  

  املعاصددر للدددوطة العدددريب: دنا كددداي االسدددتعمار الغددريب  أبشدددكالة املفتلفدددة مدددة احدددتالل مرحلددة خيرخييدددة حامسدددة يف التددداري
مباشر و اية وانتدا م قدد امتدد ليسدمل خمتلدل ربدوع العداب العدريب يف النصدل األول مدة القدري التاسدو  سدر والعقددية 

ع االسددتقالل... وحركددة اسددتعادة األولددل مددة القددري العسددرية،  ددقي هددذا ال ددور قددد شددلد بدايددة التحددرر الددوط  واسدد اا 
ادرية املغتصبة، يف الوطة العريب، مألت العقود الثالثة الل أ قب  هناية العقد الثاين مة القري العسرية. ومدة ال بيعدي 
أي هدذا الدزخم يف األحدداث، مددة الدة أون، وظلدور أشدكال اديدددة مدة  ثدل الفكدر الغددريب مبفتلدل تياراتدة السياسددية 

إليديولوايددة، مدة الددة  نيدة، ومددا  ر تدة اإلنسددانية مدة راددة يف صدفو لا بسددب  اددر  العامليددة الثانيدة ومددا والفلسدفية وا
سبقلا وما ملد هلدا مث مدا أ قبلدا مدة نتدالج، وكدذلك تندامي املدد السديو ي يف أورواب الوسد ى مدة الدة  لثدة، كدل هدذا  

يددارات  كريددة د سياسددية كدداي  نلددا حدددوث تغيدد  يف كدداي لددة  علددة يف انبثدداق أشددكال مددة الددو ي اإليددديولواي وظلددور ت
اوارطددة الثقا يددة يف الددوطة العددريب. وقددد أددوز لنددا، يف معددرا اإلمجددال واإلشددارات الكليددة هددذ ، أي نقددول دي أهددم تلددك 

أربعدة التيارات يف الوطة العريب  يف هذا ال ور الثاين الذي ينحصر بل الثالثيني ات والستيني اتم هي يف ز منا  تيدارات 
 أساسية نواز اإلشارة دليلا  لى النحو التا :

 
تيددار وطدد  د  كددري، هددو صدددى وبلددورة طبيعيددة دركددات التحددرر الددوط  يف العدداب العددريب... دنددة تيددار لددة   أ  ـ 

يليات  كرية متنو ة، يف هذ  البالد أو تلك مة الدوطة العدريب. بيدد أي ثوابتدة ومكو تدة األساسدية تظدل واحددة؛  لدي 
 .م[5]5 لكومة ابملن م نفسة ، وخاضعة ألثر العناصر الواحدة املكونة

                                            

 ...  سبق  اإلشارة دليةم، مالحم النصو  املر قة ابلكتا .االجتهاد والتحديثسعيد بنسعيد العلوي،      م[3]3 
 وما بعدها. 103"...  سبق  اإلشارة دليةم،  . أورواب يف مرآة الرحلة" ، نش ملحم بكتابناالرحلة األوروبيةلمد ادجوي،      م[4]4 
 "مفلوما األمة والوطة"، سبق  اإلشارة دلية.     م[5]5 
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تيددددار قددددومي  ددددريب أو  ددددرويب: يضدددد ر  بددددل التواددددة اإلسددددالمي الواضددددح واملنحددددى العلمدددداين والتواددددة   ب  ـ 
يددي، ومدا االش اكي ال وابوي؛ كما أي يف اإلمكاي أي منيز يف داخلة بل ما نقول  نة دنة املوقل القدومي العدريب التقل

نرى  يدة تيداراً  روبيداً اديدداً أو مت لعداً دن التجديدد ومداوزة ال درا التقليددي القالدل ابلوحددة العربيدة االندماايدة ودداندة 
 "الدولة الق رية" واألخذ بنظرية "اإلقليم د القا دة"، دخل.

ز ددات العروبيددة  بصددور  تيددار ليددربا  خجددول مدد دد ومضدد ر  أمددام خصددوم مددة السددلفية حينددًا، ومددة الن     ـ 
املفتلفددةم حيندداً  نيددًا، ومددة تيددار االشدد اكية ال وابويددة حيندداً  لثددًا، ومددة اآلخددذية بوالددة نظددر املدرسددة السددو ياتية حيندداً 
رابعًا... تيار ضاع صوتة يف لاوالت  نيدة،  ردية يف األغل  األ م، يف الوقوص يف واة خمتلل هذ  التيارات وامتدزظ 

 املرات كذلك، بصوت الد وةالوطنية التحررية. صوتة، يف بعي
تيددار رابددو هددو مددا يصددح منددا أي ننعتددة ابملنحددى السددلفي يف د وتددة دن االنفتدداا  لددى الغددر  األوريب ودن   د  ـ 

 األخذ مبدا كداي  ندد  صداداً مفيدداً يف تنظديم اديداة السياسدية. ناك مدا ذثلدة  ندد  القداللوي أب يدة املسد.لة الدسدتورية يف
ادياة اإلسالمية د العربية املعاصرة، والدا وي دن سلوك طريم ادياة الربملانية. والدرأي  نددي أي هدذا التيدار أدد جدثاًل لدة 
يف املسرق العدريب هدو السدي  حسدة البندا، ويف املغدر  العدريب هدو األسدتان  دالل الفاسدي. وكدل يعكدي مدة نلدك التيدار 

يف اديداة السياسدية والفكريدة. وقدد يكدوي مدة املاللدم، ملوضدو نا، أي نقدل  ندد هدذ   مظلراً ويبل  ة ايا  كاي لة أثر 
 النق ة وقفة قص ة.

 أقتبي مة م سي مجا ة اإلخواي املسلمل هذ  الفقرة، آخذها مة دحدى رساللة  .قرأ لة: 
 

لدسدتوري الدل تدتلفش يف ا ا ظدة الواقو أيلا اإلخدواي == اإلخدواي املسدلمويإ، دي الباحدث حدل ينظدر دن مبدادا ادكدم ا 
 لددى ادريدددة السفصددية بكدددل أنوا لددا، و لدددى السددورى واسدددتمداد السدددل ة مددة األمدددة، و لددى مسددد ولية ادكددام أمدددام السدددع  
ولاسبتلم  لى ما يعملوي مة أ مال وبياي حدود كل سل ة مة السل ات، هذ  األصول يتجلى للباحث أهنا تن بدم كدل 

سدالم ونظمدة وقوا دد  يف شدكل ادكدم. وهلدذا يعتقدد اإلخدواي املسدلموي أي نظدام ادكدم الدسدتوري االن باق  لى تعداليم اإل
 .م[6]6  هو أقر  نظم ادكم القالمة يف العاب كلة دن اإلسالم، وهم ال يعدلوي بة نظاماً آخر

 
ص ابدددود اايغرا يدة دي اإلسدالم ال يعد  ”قد يع ا  لينا مع ا  يقول دننا نقرأ للسي  البنا يف مكاي آخدر  

وال يعتدددرب الفدددوارق ااينسدددية الدمويدددة، ويعتدددرب املسدددلمل مجيعددداً أمدددة واحددددة ويعتدددرب الدددوطة اإلسدددالمي وطنددداً واحدددداً ملمدددا 
. وللمعد ا أي يعقد  مالحظداً أي هدذا الدرأي يتنداا، ادزءاً دي ب يكدة كدال ، م[7]7 “تبا دت أق ار  وتبا دت حدود 

قة الدستوري املعاصر. ولكة رد   لى اال  اا هو أي ز ديم "اإلخدواي املسدلمل" يظدل، يف مو املسلمات الكربى للف

                                            

يب والعلـو  إشـكاليا  املـنهيف يف الفكـر العـر سعيد بنسعيد العلوي، "املفاهيم السياسية يف التداول العريب املعاصدر  مالحظدات منلجيدةم"، م لدل مجدا ي،      م[6]6 
 وما بعدها. 19،  . 1987، منسورات توبقال، اإلمسامية

 .املرجا السابق     م[7]7 

This file was downloaded from QuranicThought.com



العمم، متضامنًا مو مقررات الفكر السياسي ادديث املعاصر القالم  لى تصور دقيم للدولدة وللحيداة النيابيدة يف  املندا 
لسياسددي املعاصددر القددالم  لددى ادزبيددة واديدداة اليددوم؛  لددو يتددنفي يف منددا  نلددك الفكددر، وابلتددا   لددو مدد مة ابلتنظدديم ا

النيابيدة التمثيليدة، و لدى اإلذداي ابملبددد الدذي يقضدي ابالحتكدام دن صدناديم االقد اع يف التقريدر لوادو  تدداول السددل ة 
 وانتقاهلا مة الة دن أخرى و قاً ملا  كم بة صناديم االق اع وحيكم بة حال األغلبية.

،  قي اإلذاي ابألسي الدل تقدوم  ليلدا اديداة السياسدية يف العداب املعاصدر أبدل وأوضدح. أما  ند  الل الفاسي 
ولعددل الفكددرة تغدددو أكثددر وضددوحاً لدددى مدد ر  الفكددر مددىت أمعددة النظددر يف الكيفيددة الددل حيلددل هبددا  ددالل الفاسددي طبيعددة 

، ملددا انتسددر يف بدايددة األربعيني ددات خاصددة مددة الصددلة الددل يراهددا بددل الراب ددة الوطنيددة والراب ددة الدينيددة، ويعددرا هبددا، للددالً 
احلركـا  االســتقاللية يف امل ــرب الدد وة دن اايامعدة اإلسددالمية. ولعدل مددة األنسد  ملوضددو نا أي نقتدبي مدة كتددا  "

 " هذ  الفقرة الدالة  ة معااية  الل الفاسي للقضية:العريب
 

المية، حيدث تتفدي  دوارق اللغدة والثقا دة وادضدارة وابلتدا  مقومدات اهلويدةإ هذ  األشياء == د اوى أصحا  اايامعة اإلسد 
ال ذكدة أي تتحقددم يف ادكومددة املسددلمة دال دنا خضددو هددذا االاتلدداد اايديدد يف التسددريو لنددوا  أكفدداء ضددمة ملددي تتددار  

لنظددام الدسددتوري املبدد   لددى حكددم األمددة ويصددبحوي  يلددا مكدداي أهددل العقددد وادددل األولددل. ومعددىن هددذا أنددة البددد مددة اتبدداع ا
السع  بواس ة مة خيتار  مة نوابة األكفاء. غ  أي الوصول هلدذ  الوسديلة ال يتحقدم دال دنا  دررت البلدداي اإلسدالمية مدة 
سددي رة األاندديب املاديددة واملعنويددة. ولددذلك  العمددل  لددى االسددتقالل شددرط أساسددي الكتسددا  ادريددة الددل البددد منلددا لتحمددل 

 .م[8]8  ةاملس ولي
 

أمدددر آخدددر يعكدددي،  نددددي، الصدددورة اإلأابيدددة يف املنحدددى السدددلفي يف هدددذا التيدددار الرابدددو: نلدددك هدددو الدددد وة دن  
األخدددذ مبدددا تقضدددي بدددة "مقاصدددد السدددريعة اإلسدددالمية" والرادددوع دن الفكدددر املقاصددددي هبددددص دحيالدددة وتفعيلدددة يف اديددداة 

أدال ال يتسدو  ، يف هدذ  العجالدة، للتوسدو يف هدذ  النق دة مدو العاصرة للمسلمل يف  اب اليوم. ودنا كند  أادد أي ا
أ يتلدا وخ ور دا يف الفكددر العدريب اإلسدالمي املعاصددر،  دقن  أود أي أملدح دن ااتمدداع مسدات قويدة ملدرسددة  كريدة قويددة، 

يلدددا ابملدرسدددة واددددت يف من قدددة املغدددر  العدددريب مناخددداً ماللمددداً وتربدددة صدددادة لنموهدددا وت ورهدددا، هدددي املدرسدددة الدددل أمس
السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداطبية املعاصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة والدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل يتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرها، 

                                            

 .احلركا  االستقاللية يف امل رب العريب الل الفاسي،      م[8]8 
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دوي مدا و، كل مة السي  ابدة  اشدور يف تدوني واملفكدر املغدريب  دالل الفاسدي يف املغدر ... والدل تسدتد ي طبيعتلدا 
 .م[9]9 وخ ور ا د رادها بدراسة توضيحية مفصلة

صر،  قن  أاد لة، دسوة مملدرة دارسدي الفكدر أما ال ور الثالث مة أطوار الفكر العريب اإلسالمي املعا  ـ  3 
. نلدك أبي تلدك اهلزذدة ب تكدة دضدا ة ملنداطم 1967العريب املعاصر، بداية رمزية يف التاري  الذي أ ق  هزذدة يونيدو 

شاسددعة مددة الددوطة العددريب بقدددر مددا كاندد  ددانددة الختيددارات سياسددية وتوالددات ديديولوايددة ومسدد  الواددود السياسددي 
من قددة مددة أشددد مندداطم العدداب مددد اة دن الصددراع اإليددديولواي ودن التسددابم مددة أاددل بسددط اهليمنددة  لددى  والفكددري يف

مقددرات  ظيمددة مدة ثددروات اإلنسداي العددريب والفدرد املسددلم يف العداب. وحيددث دي لتداري  الفكددر من قدة الددذاد اودا  بددة 
راً  لددى دحددداث نقددالت أو اإليددذاي يحددداث والددذي يقضددي ابتددان بعددي النصددو  قيمددة "رمزيددة" هاللددة وأعللددا م شدد

 والت يف مستوى الفكر واإلدراك، حيث كاي األمر كذلك،  قي الفكر العدريب اإلسدالمي د املعاصدر خاصدة د ال يسدذ 
 ة هذ  القا دة وال يبتعد  ة هذا املن م. وبكيفية مباشرة، أز دم لنفسدي  ولعدل آخدرية كثد ية يسداطرون  نلدكم أي  

 قددد اسددت اع أي يسددتو   كددل العناصددر الدالددة  لددى حدددوث النقلددة، أو اإلشددارة دليلددا، يف مسددتوى التصددور كتيبدداً صددغ اً 
" مل لفة السي  سيد ق  . لغة  رية ونظر ق عي صدارم يف ادكدم  لدى وادود املسدلمل يف معامل يف ال ريقواإلدراك: "
  اب اليوم:

 
الم أو أظلدم. كدل مدا حولندا ااهليدة: تصدورات الندال و قالددهم،  دادا م طة اليوم يف ااهليدة كااياهليدة الدل  اصدرها اإلسد 

وتقاليددددهم، مددددوارد ثقددددا تلم =...إ حدددىت الكثدددد  جددددا طسددددبة ثقا دددة دسددددالمية، ومرااددددو دسدددالمية، و لسددددفة دسددددالمية، وتفكدددد اً 
 دسالمياً... هو كذلك مة صنو هذ  ااياهلية.

 

                                            

 …حاول  البعي و مل   لى تواية بعي الباحثل يف هذا االيا : ابدو، ادس ، الصوليب، بلقزيز     م[9]9 
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اال تدداء  لدى سدل اي ”حسد  سديد ق د ،  لدى أسدال واحدد: كل مظاهر هذ  "ااياهلية" ويليا ا تقدوم،  
مصدر "ااياهلية" الل تعيش  يلا اأتمعات البسدرية، مبدا . “األرا و لى أخش خصالش األلوهية... وهي اداكمية

يف نلدددك اأتمعدددات اإلسدددالمية ب بيعدددة اددددال، هدددو هدددذا اولدددط يف األنهددداي الدددذي يعمدددل  لدددى ددددداق خاصدددية دهليدددة 
 تجعددل بعضددلم لددبعي أرابابً، ال يف الصددورة البداليددة ”هددو كددذلك خلددط دن أعددل للبسددر ادددم يف اداكميددة  ابإلنسدداي.

الساناة الل  ر تلا ااياهلية األون، ولكة يف صدورة اد داء حدم وضدو التصدورات والقديم والقدوانل  والسدرالو واألنظمدة 
 .م10][10 “واألوضاع مبعزل  ة منلج د و يما ب عني بة د

نظمدة غدر  كليدة: ال أمل يف االبتعداد  دة هدذ  السدق ة، وال سدبيل دن اودروظ مدة هدذ  اددال الغريبدة  دة اإلسدالم ومدا يليدم أبهلدة دال ي دالي الق يعدة مدو ال 
عاصددر، وكاندد  مسدد.لة "الدذقراطيددة" والددد وة دليلددا واالاتما يددة والفكريددة. وحيددث كاندد  قضددية السددل ة وتنظيملددا وتددداوهلا مسدد.لة لوريددة يف الفكددر السياسددي ادددديث واملالسياسددية 

م املعاصدر العدر  يف دثدر د دوة صداح  واالرتكاي دليلا والتعلم ابألسبا  املوصلة دليلا والدالة  ليلا هدي الواالدة يف العمدل السياسدي...،  قدد كاند  ملدة سدار مدة مفكدري اإلسدال
 بدددل الدذقراطيدددة   ندددواي الفكدددر ادقدددوقي الغدددريب املعاصدددرم وبدددل السدددورى  مدددا بدددة قدددوام الوادددود السياسدددي يف اإلسدددالم " آراء وأ كدددار تتددد.راح وتضددد ر  يف التقريددد معـــامل ال ريـــق"

 أصدوات ثالثدة مدة املراعيم. ومة أال تبل صورة تقربنا مة هذا الفكدر اإلسدالمي العدريب الدذي أ قد  د دوة السدي  سديد ق د ، أقد ا أي نفسدح اأدال ل نصدات دن
 كيدز  لدى مظلدر مدة ارزية يف هذا التيار. خنتار هذ  األصوات الثالثدة مدة الدة التندوع اايغدرايف الدذي ذثلدوي بدة منداطم خمتلفدة مدة الدوطة العدريب، ومدة الدة الالد اة الب

 مظاهر التناقي والتعارا بل الفكرية اإلسالمي واألورويب. 

 

 ـ  الداىية املصري:  1
دذقراطية"  وهو شديد ادر   لى اايمو بل املفلدوملم اانبداً دأابيدًا، بدل يرى القرضاوي أي يف "الليربالية ال 

م هددو اانبلددا السياسدددي الددذي يتمثددل يف دقامددة حيددداة نيابيددة يددتمكة  يلدددا …لعددل أ ضددل اواندد  الليرباليدددة الدذقراطيددة  
الواحددد أو األسددل. وهددي   السددع  مددة اختيددار جثليددة الددذية تتكددوي مددنلم "السددل ة التسددريعية" يف الربملدداي ويف األددي

كددذلك، ألهنددا، مددة حيددث النظددر، "طيبددة ومقبولددة مددة الوالددة اإلسددالمية". ولكنلددا ال تكددوي كددذلك مددة حيددث العمددل 
ألهنا تغفل تقييداً ضروراً أواًل هو أي "األمة مصدر السل ات يف حدود شريعة اإلسدالم"؛ كمدا  مدل أمدراً ضدروراً  نيداً 

التسدريعية هيئدة مدة الفقلداء القدادرية  لدى االسدتنباط واالاتلداد". ولكدة مدا حيددث يف بدالد  هو "أي يكوي يف اأدالي
أي النظدام الدددذقراطي ب يسدد ط شديئاً مددة نلددك، رغدم الددنش يف الدسددتور ”اإلسدالم، تلددك الددل تقدول ابلدذقراطيددة، هددو 

 .“ لى أي دية الدولة هو اإلسالم
لدذقراطية" ال ذكة أي تصادص شيئاً آخدر غد  الفسدل واويبدة يف بدالد يستنتج السي  مة نلك أي "الليربالية ا 

م هدددو أننددددا، طددددة املسدددلمل، ال ندددد مة هبدددا وال بسددددر يتلا وال مننحلددددا مدددة رضددددا واللنددددا …السددددب  األول  ”اإلسدددالم. و
البسدر ألنفسدلم بعيدداً واح امنا، بل ن مة أ مم اإلذاي أي الليربالية الدذقراطية نظام قاصدر ككدل األنظمدة الدل يضدعلا 

مدذه  مسدتورد مدة أرا غد  أرضدنا وقدوم غد  قومندا هلدم  قيددة غد  ”وهدي تفسدل  نيداً ألهندا . “ ة هدى د وندور 
قد تكوي "الليربالية الدذقراطية" حسنة يف نا ا  وهي  ند القرضاوي أ ضدل مدة غ هدا مدة . “ قيدتنا، وقيم غ  قيمنا

ة خاصة، ابلرغم مة العيو  الل تسوهبام، ولكنلدا تظدل، يف حالدة املسدلمل وبدالد اإلسدالم، املذاه  الغربية، واملاركسي
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قبيحة وبعيددة  دة الو داء ابلقصدد الدذي يبلغدة "اددل اإلسدالمي" د لكدة اددم أي العيد  يكمدة  يندا يف خا دة امل داص: 
نضدو لدة مدة الضدما ت ظرو ندا وأوضدا نا، وب نلك أبي يف هذ  الدذقراطية اانبداً مضديئاً ب نسدت و أي ن دور  مبدا ياللدم 

امل منل يف كتابة واعللا  نواي سورة مة القرآي: }وأمرهم شورى  الل  قم متمو "السورى" ادقيقية الل اعللا د صفات
  .م[11]11  وأمر هبا رسولة وكل مة يقوم أبمر األمة مة بعد  }وشاورهم يف األمر{ …بينلم{

 
 وداين:ـ  الداىية الس  2

يقدرر حسددة الدد ايب أي اددديث  ددة "السددورى والدذقراطيددة" ي درا، أول مددا ي ددرا، قضددية اللغدة مددة حيددث هددي  
أداة  لك أي تيسر االتصال والتفاهم بل النال كما قد تكدوي مدد اة للتندا ر وسدوء التفداهم.  اددديث يف املسد.لة يثد  

 ر دددي  اضدددرة  نواهندددا "السدددورى الدذقراطيدددة". والدددرأي  ندددد  أي ابلتدددا  "دشدددكاالت املصددد لح واملفلدددوم"  وناك  ندددواي 
 كلمدة الدذقراطيدة مدثاًل ”للكلمة  مىت كان  مفلوماً دااًلم أبعاداً ااتما ية و ولدة  اطفيدة أخالقيدة ال تنفصدل  نلدا: 
م.  املتحددث …ارخييدة  تصاحبلا يف خاطر السامو مجلة مة املعاين تتصدل ابلصدورة والقديم الدل الزمتلدا  درب األطدوار الت

. “ ددة الدذقراطيددة ال أردهددا لتقتصددر  لددى معناهددا يف معجددم اللغددة، بددل يصدد ح  كددل هددذ  املعدداين أو مددا شدداء منلددا
وادكدم ناتددة يصدددق  لددى الكلمدات الددل نسدد.ت يف بيئددة دسدالمية. ومددة الناحيددة املبدليددة، ويف سدياق الكددالم  ددة نظددام 

. لكة األمر يستد ي احتياطاً منلجيداً يلدزم األخدذ “ السورى”لمة املقابلة وهي ادكم اإلسالمي، ذكة أي نتناول الك
بددة منددذ البدايددة كددذلك: نلددك هددو أي "األد  اإلسددالمي السياسددي ادددديث" أضددفى  لددى كلمددة "السددورى" مضددامل 

ية السدورية ب تكدة املمارسدة السياسد”اديدة ب تكة هلا يف كت  الفقة القدذة. وأمدا تفسد  نلدك  ندد الد ايب،  لدو أي 
 لدددل ييدددز لندددا هددذ  املالحظدددة أي نقدددول دي مدددا نقصدددد  ابددددديث  دددة . “واسددعة وال نات خ دددر يف التددداري  اإلسدددالمي

"السورى" يف من وقلا اإلسالمي ويف معناها ادديث الذي ب يكة هلا يف السدابم هدو مدا تفيدد  كلمدة "الدذقراطيدة" يف 
 داللتلا السياسية املعاصرة 

لدددددد ايب، مددددددة حيددددددث دالالت "املعدددددداين واملقاصددددددد"، يمكدددددداي املقابلددددددة االصدددددد الحية بددددددل "السددددددورى" يسددددددلم ا 
مرحلددة غربدددة اإلسددالم وغلبدددة ”و"الدذقراطيددة". أيددز هدددذ  املقابلددة لسدددب  يراددو دن حددال اإلسدددالم اليددوم، حدددال يدداوز 

 دال أبل مدة االسدتعانة ”اإلأدايب الفا دل. د  املسدلموي اليدوم يف حدال التلقدي  “املفاهيم الغربية بكل مضامينلا وظالهلا
ولكدددة . “بكدددل كلمدددة رالجدددة تعدددرب  دددة معدددىن وددراالدددا يف سدددياق الدددد وة ل سدددالم ولفلدددا أبطدددر التصدددورات اإلسدددالمية

التسددليم يظددل، مددو نلددك، مقيددداً بسددرط أساسددي: شدددرط الدددية أو التدددية ومددا يقتضددية مددة ادضددور الدددالم للمسددد ولية 
م  لدو ال يسد.ل مدو …م مث عد يدوم القيامدة ربدة  درداً  … لدى قددر وسدعة بتكداليل الددية  لكل  درد خاطد  ”الفردية 

م وال حدىت أي نضدم الندال كتلدة واحددة صدماء …م وال مدال ألي ندذو  األ دراد يف  درد حداكم  …أسدرتة وال مدو حزبدة  
 . “ونسميلم السع  و ارل املس وليات السياسية ابمسلم اإلمجا 
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يد املتقدم د الي الق يعة والفراق بل "السورى" مة الة و"الدذقراطية" مدة الدة أخدرى  ألديي أال يع  التقي 
ي ت   لى موقل السي  ال ايب راوع دن املواقو األصلية ونبذ خيم  وم لم ملفلوم الدذقراطية وتسبث بكلمدة السدورى 

 دوي غ ها يف ادديث  ة "اايما ة" و ة "املساركة" 
تابدددة الددد ايب مدددا أعدددل اايدددزم السدددلل أمدددراً صدددعبًا.  موقفدددة مدددة هدددذ  الناحيدددة متميدددز  دددة موقدددل اددددم أي يف ك 

القرضاوي كما  رضنا لة سابقًا، كما أنندا سدنتبل اختال دة  دة موقدل السدي   بدد السدالم اسدل كمدا سدنرا  يف الفقدرة 
، كمدا “لسورى والدذقراطيدة يف السدياق اإلسدالميالدذقراطية الغربية وبل ا”املقبلة. نلك أبي الز يم السوداين ذيز بل 

د  لدو ابلتدا  ال يددتحفل م لقداً يف اسدتعمال مصد لح "الدددذقراطي"   "دذقراطيددة الغدر "و "دذقراطيدة السدورى"ذيدز بدل 
 كما يفعل اآلخراي.

أي ”تل". أوهلدا يبقى مو نلك أي الز يم السوداين اإلسالمي يعدد مجلة  روق بل النظامل أو بل "الددذقراطي 
م وال مدددال ابل بدددو يف اإلسدددالم دكدددم شدددعيب …الدذقراطيدددة يف املفلدددوم العدددريب ذدددارل غالبددداً يف سدددياق حكدددم ال ديددد   

أي السددورى يف اإلسددالم ليسدد  جارسددة سياسددية معزولددة، ودمنددا هددي نظددام حيدداة: ”و نيلددا  ؛“منق ددو  ددة معدداين اإلذدداي
أي ”؛ و لثلددا “ار ويف اأتمددو ويف املعددامالت االقتصددادية ويف العلددم ويف السياسددة لددي يف السددعالر ويف األسددرة ويف اايددو 

م ومفلددوم السدديادة السددعبية هددو نات املعددىن …السدديادة يف الدذقراطيددة الغربيددة تسددند يف النظريددة الدسددتورية دن السددع   
أي دذقراطيددة السددورى أد ددى ”علددا ؛ وراب“الددذي ننسددبة يف اال تقدداد السياسددي الدددي  دن د مددة حيددث صددفة اإلطددالق

لضددماي وحدددة املدد منل مددة دذقراطيددة الغددر :  ددالنلج الليددربا  يف الدذقراطيددة أحددال درادة السددع  دن درادة األغلبيددة وب 
م ولكدددددددة املدددددددنلج اإلسدددددددالمي يقدددددددوم  لدددددددى روا اإلمجددددددداع ال …يددددددد ك لألقليدددددددة دال أي تددددددد بش يف املعارضدددددددة وتصدددددددرب  

 .م[12]12 “املغالبة
 
 ـ  الداىية امل ريب:  3

يسددتنكر السددي  املغدددريب  بددد السدددالم اسددل  ز دديم حركدددة "العدددل واإلحسددداي"م، كددل قددول حيددداول اايمددو بدددل  
ددلا  ! أي تنداقي هددذا: "دذقراطيدة دسددالمية" أو "دسدالم دذقراطدي"”الدذقراطيدة واإلسدالم يف مقددام واحدد  ددلا هندا ور اي ر اي

لعالقددة الوحيدددة املمكددة قياملددا بينلددا هددي  القددة التنددا ر واإلقصدداء املتبددادل. لددذلك . دهنمددا ال أتمعدداي، ألي ا!“ هندداك 
مة املسلمل مدة يقدول: الدذقراطيدة غنيمدة ومكسد  ل نسداي، هدي املفدرظ ”خي ئ مة يساوي الدذقراطية ابلسورى: 

مثلمدا خي دئ مدة . “اطيدةال غ   وهي أخ  السورى اإلسالمية ورديفتلا وانسلا د وقدد تكدوي السدورى مكملدة للدذقر 
ومدة اإلسدالميل ”يقول برأي يد و  ية ابلدذقراطية ويبعدها  ة اإلسالم دن درادة يوحددها مدو الكفدر أو يقرهبدا مندة: 

مدددة يصدددرا أي الدذقراطيدددة كفدددر، ويف سددداحة اايددددل يصدددر  بدددذلك ويصدددر  ليدددة ويغضددد  لدددة. وقدددد يتندددازل  يقبدددل "أي 

                                            

الشركة العالمية لخدمات اإلعالم، ظرات في الفقه السياسي، نحسن الترابي، "الشورى والديمقراطية، إشكاالت المصطلح والمفهوم"، ضمن كتابه       ([12]12)

 الخرطوم، د. ت.

This file was downloaded from QuranicThought.com



م ليسدد  الدذقراطيددة نقدديي الكفددر، دمنددا هددي نقدديي االسدددتبداد. …  للكفددر"  الدذقراطيددة دي ب تكددة كفددراً  لددي أخدد
خي ئ األول، ألنة ي ل  القيال يف مالل ال ادامو بينلمدا:  للسدورى ول سدالم مراعيتلمدا، . “نقيين الكفر اإلذاين 

د مة الة أون، وألي قسمتة مثلما أي للدذقراطية مراعيتلا. وخي ئ الثاين، ألنة خيلط بل حالل  ا الكفر واالستبدا
 دقي وقدل  ملندا  ندد معادلدة ”هذ  قد  ملة  لى قبول املستبد، دن يعلة دسالمة، ور ي العدادل دي كداي غد  نلدك: 

دذقراطية = كفر،  يكوي مانبلا دذاي = اسدتبداد. ودني  دنحة مدو كدل مسدتبد يقدول أ  مسدلم ضدد كدل حدر يقدول أ  
 ة.  ما الرأي الصوا  وهذا مة الة  ني “.دذقراطي
أيبنا السي  اسل أبنة ال ادال يف معىن الدذقراطية يف معناها ادريف وداللتلا املباشرة  حكم السدع  نفسدة  

هذا ما ند و دلية وال نرضدى بغد  ،  لدى يقدل طدة مدة أي ”بنفسةم،  ال خوص مة نلك؛ بل  لى العكي مة نلك 
ار دال ادكدددم مبددا أندددزل د، وهددو ادكدددم اإلسددالمي د وهددو بر مندددا العددام وأ دددم السددع  املسددلم العميدددم اإلسددالم لدددة خيتدد

 قنا تسداءلنا:  مدا وادة اإلشدكال دني يف قبدول الدذقراطيدة وتقييددها بنعد  اإلسدالم أو اإلسدالمية. . “مسرو نا للتغي 
و ما  عدل حسدة الد ايب مدثاًلم  أليي يكفي نلك التقييد، مقدمة، لبسط أواة ا  اق السورى  ة الدذقراطية   لى ط

الفددددروق الواضددددحة بددددل  أ(واايددددوا   نددددد السددددي  اسددددل نفددددي اددددازم. وتعليددددل نلددددك يكمددددة يف معر ددددة أمددددرية اثنددددل: 
 "الدذقدراطديل يف بددالد الدذدقدراطديدة" و"الددذقدراطيدل يف بدالد اإلسدالم"؛ 

لد دية أهلة اإلسالم.  لنقل برهة  ند حديث اسدل يف كدل مدة األسبا  العميقة الل  نو قيام الدذقراطية يف بب( 
 النق تل  لى حدة.

 صورة الدذقراطية يف "بالد الدذقراطية":  ـ  أ 
 

تعايش بل األحزا  و دار  ونقدد متبدادل ومعارضدة ترصدد أغلبيدة يف ادكدم و ريدم متحدالل ينتظدر سدا تة ليسدقط ادكومدة  
م دنددة نظددام اسددتقرار …م ودسددتور قعدتددة األام بتجارهبددا املددرة ال ويلددة  …ا ة مضددمونة  وتددداول  لددى السددل ة وحريددة للصددح

م وهددي آخددر األمددر هندداك …م هلددا مددة املرونددة، رغددم شدديفوختلا، مددا يقويلددا  لددى يدداوز األزمددات السياسددية  … لددى  التددة  
 أهوي السر وقوام اأتمو. 

 
 س.ي  يلا مغاير: أما الدذقراطية يف بالد اإلسالم،  ال          

حييللددا بكددل زيندددة و ضدديلة أنصددارها والدددد اة املتع سددوي دليلددا املسدددتج وي هبددا مددة االسدددتبداد التقليدددي العتيددم أو االنقددداليب  
م كمددا يلفددو قلدد  املدد مة دن ااينددة وي كددز طموحددة  لددى نعيملددا كددذلك  فددو أ ئدددة السياسدديل، ا   ددل مددنلم …ال ددارا  

ل، دن الدذقراطيدددة مبدددا هدددي حريدددة وحقدددوق دنسددداي وتدددداول  لدددى السدددل ة واب  مفتدددوا  لدددى الراسدددة. واملناضدددلل الالييكيددد
 د .وينحسر مو اايوقة الدذقراطية املرتزقة االنتلازيوي ال فيليوي الذية أدوي يف أنظمة الصنالو املنا  املناس 

 
 يلدا السدرط األخالقددي  لدي لدذلك تظدل هسددة   لدي، يف كلمدة واحددة، يمددو نوي األغدراا املفتلفدة وغالبداً مددا ينتفدي

 رضددة ل حاطددة هبددا تبعدداً هلددوى ادكددم. وهددذا مددا يكددرر نكددر  السددي  وهددو يسددتعيد، بتعدداب  خمتلفددة، مددا وقددو يف  التجربددة 
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لديلم ما  علة أد ياء الدذقراطية ورابلبلا يف اايزالدر ابإلسدالميل حدل اسدتعدوا  ”االنتفابية التعددية األون يف اايزالر: 
م بعد أي تواتلم الدذقراطية وصوت  ليلم السع  وأ لن   دة زداحلم صدناديم …الدابابت وهامجوهم يف السوارع  

مث دي هنالددك أمددراً  نيدداً ذيددز "الدذقراطيددة يف بددالد اإلسددالم"  نددد السددي  اسددل:  حيددث تفيددد يف . “االقدد اع السددفا ة
 لددي دخيحددة دريددة التعبدد  وهددي احدد ام ملددا يكددوي  ددة تلددك ادريددة والتددزام مبددا "بددالد الدذقراطيددة" معددىن واحددداً تدد ول دليددة، 

 دذقراطيدددة موالدددة، وأخدددرى مقنندددة، والثالثدددة ”تقدددرر  درادة السدددع   قهندددا تصدددبح يف "بدددالد املسدددلمل" أصدددنا اً وألدددوا ً. 
شددرط صدحتلا أي ال تفددرز اختيدداراً م بوخدة وغ هددا مراقبدة د أضدا وا يف اايزالددر دن األصددناص اأيددة دذقراطيددة مسدروطة، 

. وأخدد اً،  ددقي هنالددك أمددراً  لثدداً يراددو دن ! “غدد  الييكددي  صددري قددومي وطدد . ويددل هلددا دي  صدد  وأخلدد  ابلسددرط
حسة األخدالق والصدراحة يف اال تقداد والقدول يف "بدالد الدذقراطيدة"، يف مقابدل انعددام نلدك كلدة يف "بدالد اإلسدالم". 

تتدار النفبدة طريدم الدذقراطيدة  دة و دي وسدابم نظدر، مث تددلي هدذ  ” بقدة املثقفدة أو النفبدة: وتلك نقيصة تتعلم ابل
دي الدذقراطيدددة اسدددم روحدددة ”هدددي تددددلي، كمدددا يفعدددل التددداار الغسدددا  ألهندددا ال تقدددول للندددال . “البضدددا ة املسدددتوردة

قراطيددة يدلسددوي، ألهنددم ال يبينددوي ود دداة الدذ. “الالييكيددة، أي االنفصددال  ددة الدددية و ددزل الدددنيا  ددة السدداحة العامددة
ال طكددم بسدرع اإلسددالم يف برملاننددا وسددالر م سسداتنا دال كمددا تتمددتم تعويددذات يف بدددء ”للندال أي شددرط الدذقراطيددة أي 

 .“املناقسة وختاملا، تعمية و ادة ونفاقًا، واايد هو ما يقال ويقرر بق و النظر  ة اإلسالم
الالييكيددة هددي دمجددااًل  صددل الدددية  ددة ”أو السددكوت  ددة حقيقددة أي هددذا "التدددليي" مددة قبددل خنبددة   ب  ـ 
د كمدددا يقدددول ز ددديم "مجا دددة العددددل  “م والالييكيدددة لصددديقة الدذقراطيدددة وضدددجيعتلا وواللدددا وقفاهدددا والزمتلدددا…الدولددة  

اإلسدالم. نلدك واإلحساي" د هو السب  األصلي العميم يف استحالة قيام "الدذقراطية ادرة النزيلدة الالييكيدة" يف بدالد 
يعدد  يف آخددر امل دداص ادكددم مبددا  ددوا  النفددول البسددرية وتتوحددد ابإلمجدداع أو بنصددفة وثلثددة ”أبي معددىن هددذ  الدذقراطيددة 

 وهذا ادكم هو النقيي امل لم  ند مة ينسد قيام "دولة القرآي".. “وأقلة  لية
د اإلسدددالم لسدددب   ي يتفدددرع  دددة السدددب  يتعدددذر قيدددام "الدذقراطيدددة"  يف معناهدددا ادقيقدددي، ال املتدددوهمم يف بدددال 

األول املتقددددم ويندددتج  ندددة بصدددورة طبيعيدددة: نلدددك هدددو قبدددول االخدددتالص والتعدديدددة مدددة الدددة أون، والقدددول أبي أسدددال 
االاتمدداع  أو اأتمددوم هددو توا ددم املصددا  والتال لددا مددة الددة  نيددة. ويف كلمددة واحدددة، يتعددذر  ال، بددل يسددتحيلم قيددام 

 ة النزيلة الالييكية"، ألهنا تستد ي أمراً ضروراً، هو قا د ا. دنة اأتمو املدين: "الدذقراطية ادر 
اأتمدو املددين ال يسدد.ل  دة مبادلدة اولقيددة وال  دة  قيدتدة ودينددة وال  دة املدروءة والفضدديلة. يسد.ل  قدط وأيدد   دة مصددا   

م اأتمددو املدددين  بددارة  دددة …يددة الددل تسددد صددفو ة  الفئددات الددل يتكددوي منلددا و ددة امل الدد  السياسددية واالاتما يددة والنفع
أحددزا  ونقدداابت ومنظمددات وم سسددات ومجعيددات سياسددية، ملنيددة، طالبيددة، نسددوية، الويددة، قرويددة، بيئيددة، طبيددة، راضددية، 

ة د دداة ادريدد ىنــداادريددة بددال حدددود، وابلتددا   تحددة  ىنــد مم والبددا  مفتددوا،  تحتددة …خ يدة، شددبابية، قدددماء كددذا وكددذا  
واملساواة والدذقراطية. البا  مفتوا مل سسات ومنظمات ونواد للعراة والسوان وهواة كل مدا خي در  لدى البدال، بدل املتحدررية 

 مة كل دية وأخالق ومروءة.
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دنا تبينددا الفددروق اايليددة بددل الدذقراطيددة "يف بددالد الدذقراطيددة"، وبددل الدذقراطيددة "يف بددالد اإلسددالم"، مث أدركنددا  
با  العميقة الل  ول دوي وقو لا يف أرا اإلسالم،  نحة نقدل  لدى ادوهر االخدتالص بدل "الدذقراطيدة" مدة األس

الدة و"السدورى" مدة الدة أخددرى. دندة االخدتالص القدالم بدل منظددومتل متمدايزتل، لكدل منلمدا مراعيتلدا ومفاهيملددا 
فلوماي الكب اي الفا الي  يلا  ا: اأتمدو املددين  ولرمبدا وحقللا الدال .  .ما مراعية الدذقراطية،  لي الالييكية، وامل

اأتمو دطالقًام، مث املعارضة. وليي للمعارضة معىن آخر سوى اال  اا البسري  لى حكدم أكثريدة هلدا بدر مج معلدوم 
ملاللمدة إلزاحدة ورغبات بسرية تسعى دن دشبا لا ومنجزات ترسم لتحقيقلا د واال  اا معندا  الد بش و دل الفرصدة ا

السل ة اداكمة مة أال ادلول لللا  لى طو مدا يقضدية معدىن التدداول. وأمدا مراعيدة السدورى،  لدي اإلسدالم؛  لدي 
والسدددورى  بدددادة قبدددل كدددل شددديء وأمدددر دهلدددي وصدددفة دذانيدددة تتدددوظ صدددفات أخدددرى تتكامدددل وتتضدددايل ”ال تنفدددك  ندددة، 

يف سددياق اآلات األربددو الكرذددة،  سددم نظامددك مددا شددئ  غدد  وتتسدداند. مددىت اخنرمدد  صددفة مددة تلددك الصددفات الددواردة 
واملفلومداي الكبد اي الفددا الي يف منظومدة السدورى  ددا مفلدوم اايما دة، "مجا ددة املسدلمل" مدة الددة أون، . “السدورى

وى "اأتمدو املدددين" ومفلددوم "مجا دة املسددلمل" سدد  ومفلدوم "النلددي  دة املنكددر" مددة الدة  نيددة. ال تقددوم بدل مفلددوم
م تقددنة قوانينلددا وتعددان شدد وننا  لددى ا تبددار املواطنددة يف املدينددة …اأتمددو املدددين  ” القددة اخددتالص ونفددي متبددادلل: يف 

راب دة هدذا الد احم يف د، والتواصدل يف ”ويف "مجا دة املسدلمل" . “م راب ة تلك املصا  الدنيويدة…والتعايش ال غ   
. واملماثلددة م[13]13 “م مددة  ارقلددا مددات ميتددة ااهليددة...ومندداط يمعددة السياسددي  ”اء قا دددة بندد. “د، والتعامددل يف د

نفسددلا تظددل، يف العمددم، صددحيحة حددل املقابلددة بددل "املعارضددة"  وغايتلددا دقددرار حكددم بسددري يف مقابددل حكددم بسددري 
 آخرم و"النلي  ة املنكر"  وغايتة دقرار حكم د وحد  و دم الرضا  كم غ  م.
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