
 نحو تحرير خطاب التجديد اإلسالمي

 //16/02/08 -     الحياة     صهيب زهران 

ال يمكن اليوم لخطاب التجديد اإلسالمي أن يعلن عن خطوته املستقبلية إال بأن يتحرر من األغالل 

 التي علقت به منذ والدته وحتى اليوم.

 من 
ً
ألفكار املدرسة اإلصالحية التي « خياالرتهان التاري»وتحرير هذا الخطاب يكون في إخراجه أوال

أبصرت النور على غرب متطور ثائر على كنيسته وشرق متأخر بعيد عن تعاليم دينه، فكانت جل 

محاوالتها والتي تطورت على يد من جاؤوا بعد ذلك في إصالح هذا الشرق بإصالح دينه، فقامت بما 

ة األوروبية، أو أسلمة ألفكار الحداثة يمكن تسميته عصرنة لهذا الدين ليتواءم مع أفكار النهض

 وإيجاد النظائر اإلسالمية لها، في حين إن خطاب التجديد املعاصر يتجاوز هذه 
ً
بتأصيلها إسالميا

زوال سحر »الرؤية ويتقدم خطوة إلى األمام في تلمس طريق تجديده الذاتي الذي ينطلق من فكرة 

 
ً
 «. ة الحداثة وعلمنة الدينأسلم»، ومن تجاوز لتياري «الغرب والتراث معا

 

 

االحتباس »من ولهذا فقد كان الختيار عنوان التجديد أهمية كبيرة في إخراج هذا الخطاب 

الذي يوقع فيه عنوان اإلصالح الذي نادت به املدرسة اإلصالحية التي قامت على يد « املصطلحي

املجددين الكبار من أمثال األفغاني ومحمد عبده، ونحن هنا ال نتحدث عن قطيعة مع أفكار هذه 
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بق اإلصالح اإلسالمي في املدرسة، وإنما عن تجاوز لها واالنتقال إلى األمام، لقد أوقع العنوان السا

 عندما بحث محمد عبده عالقة التشابه 
ً
حيز املقارنة الدائمة بينه وبين اإلصالح املسيحي، خصوصا

بين إصالح اإلسالم وإصالح النصرانية، ما فهم بعد ذلك على أن حركة اإلصالح كانت نسخة طبق 

 مع دعوات التحدي
ً
افقا اقها املحلية األصل عن إصالح الكنيسة، والذي يبدو متو ث الغربية وأبو

 وتنحية له عن « بروتستانتي»بأسلوب اجتراع الوصفة األوروبية الجاهزة بإصالح 
ً
لإلسالم أوال

، مع التغافل عن التمايز بين البنية املعرفية والسياق التاريخي لكال الدينين املراد 
ً
املجتمع ثانيا

 إصالحهما.

، فإنه وفي الوقت نفسه الذي يتجاوز خطاب التجدي
ً
د املعاصر سحر الغرب وسحر التراث معا

، ومن هنا فإن االستفادة من معطيات الحداثة وما 
ً
خطاب منفتح على الحداثة وعلى التراث معا

، وذلك إلعادة 
ً
 فكريا

ً
 وليس ترفا

ً
 مهما

ً
بعدها وما قبلها من أدوات ومناهج بحث وتأويل تعد مطلبا

منها بعد أن جعلتها طالئع الحداثويين اإلسالمويين مطية االعتبار لهذه املناهج وحسن االستفادة 

لتمرير األيديولوجيات التي يحملونها، بحيث تغدو فضاءات النص والحقول الداللية التي يتحدثون 

 
ً
على حسب أيديولوجيا قارئ هذا النص، فال تعود املقدمات « مقولبة»عنها في اللسانيات حقوال

هي التي « املسبقة الصنع»لتي تحدد النتائج، وإنما تصبح النتائج العلمية في هذه التطبيقات هي ا

 تحدد املقدمات واملناهج املنتقاة.

أقالم بعض الكتاب  سم بسمة القراءة املعاصرة زلت أقدام و
ّ
وفي هذا املستنقع األيديولوجي املت

إعاقة في  املحسوبين على منهج تطبيق اللسانيات في قراءة نصوص القرآن، فاأليديولوجيا تشكل

 أمام التطوير في هذا املجال.
ً
 ذهن املمارس، وعائقا

الدعوة األميركية إضافة إلى ذلك فقد آن األوان لكي يتحرر خطاب التجديد من نزعته التطهرية من 

 من الكتاب إلى أن يعلنوا االنعتاق منها، والتمييز 
ً
إلى التجديد، فقد اضطرت الدعوة األميركية كثيرا

بين التجديد كمطلب خارجي والتجديد كضرورة داخلية. لقد أعادت الدعوة األميركية إلى إصالح 

التجديد بالتمايز واالفتراق عن  اإلسالم املجددين مكرهين إلى معاقل الدفاع ليعيدوا صياغة دعوة

 بمقدمة ضرورية 
ً
 عن التجديد إال ويكون مصحوبا

ً
 أو بحثا

ً
الدعوة األميركية حتى ال تكاد تجد مقاال

 عن تعرية الدعوة األميركية وإعالن البراءة منها.

من جهة أخرى، ال بد من التكامل في أبحاث التجديد، على مستوى العالم اإلسالمي بأسره، وذلك 

ـ الحجر على أحد من املفكرين 
ً
باالطالع على الجهود السابقة والبناء عليها، فليس املطلوب ـ إجرائيا
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من املشاركة واإلسهام في خطاب التجديد مهما اختلفت املشارب والفلسفات، ألن التنوع في تناول 

 من النضج، وفي نهاية املطاف ال يصح إال 
ً
 يكسبها مزيدا

ً
 أو إيجابا

ً
 الصحيح، ولكن ينبيي الفكرة سلبا

 من الوقت 
ً
للمشاركين أن يكونوا على وعي تام بإسهامات غيرهم، وهذا الوعي يختصر عليهم كثيرا

والجهد، ولربما وجدوا في كتابات غيرهم ما يجهدون للوصول إليه، وال بد من اإلشارة هنا إلى الكتاب 

الصادر عن امللتقى الفكري لإلبداع ودار « خطاب التجديد اإلسالمي... األزمنة واألسئلة»املوسوم بـ 

، والذي يشكل نقلة نوعية في تناول خطاب التجديد، ويصل إلى مستوى عال من 2004الفكر عام 

 لكل مشتغل بالتجديد ملا يقدم من تصورات جديرة 
ً
 مهما

ً
النضج في أطروحاته، وهو يشكل مرجعا

 باملتابعة والنقاش.

ردين للحديث عن التجديد أنهم يقاتلون في ساحات بعيدة عن وهنا يالحظ على بعض الكتاب املتج

ساحة املعركة الحقيقية، إن صحت االستعارة، فالخطوة املرتقبة في خطاب التجديد هي في تقديم 

مناهج قراءة وتأويل للقرآن والحديث تندرج تحتها تصورات ال نهائية لتطبيقات ومعالجات فقهية 

املجدد اليوم هو مناقش في مسائل حقوق املرأة وشهادتها  جديدة تعبر عن روح العصر، فليس

وميراثها، وقوامة الرجل، ومفهوم أهل الذمة، إلى غير ذلك من مسائل وصلت إلى حد اإلشباع 

 والتخمة من الجداالت حولها سواء من املنتقدين أو املنافحين.

تهم ورجعيتهم ونظرتهم إن بعض هؤالء املنتقدين من أدعياء التجديد يعيبون على الناس سلفي

 لوجدوا أنه في الوقت الذي ينظر هؤالء إلى الوراء، فإنهم هم 
ً
التبجيلية إلى التراث، ولو نظروا فعال

قد أصابهم التواء العنق، بمعنى أن فكرهم يتقوت على نقد األفكار القديمة، ويتعيش على اجترار 

وضوع وطرف الحوار، وال يستطيع مسائل خالفية قد تم تجاوزها بانتقائية تكاسلية مريضة مل

 مجاراة فكر التجديد واملحاوالت الجادة في تطويره اليوم.

 بالعلمانية، ولم يقف على قدميه إال وقد تلوث بالدعوة األميركية، 
ً
ولد مصطلح التجديد ملوثا

 كنصوص الشارع، 
ً
 تارة بالتراث عند من يجعل اجتهادات السلف نصوصا

ً
وطوال مسيرته بقي مكبال

، وما لم يتطهر خطاب التجديد من لوثتيه، ويحدد موقعه 
ً
وتارة بالحداثة عند من يعتبرها دستورا

 ويرسم حدود تناوله وتجاوزه للتراث والحداثة فلن يكون باإلمكان إعالن خطوته الجديدة التي 
ً
جيدا

 طال انتظارها.

 كاتب سوري
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