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ملخص

الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني اإلسالمي مهمة في ذاتها للتطوير ومواكبة قضايا العصر ،مع مراعاة الضوابط المرعيّة،
ومفتاح التجديد هو الوعي والفهم لإلسالم من ينابيعه الصافية ،بحيث يُفهم فه ًما سلي ًما خالصًا من الشوائب ،بعيدًا عن
تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين.
وهذه الورقة تحاول اإلجابة على األسئلة التالية :ما المقصود من طرح هذه الفكرة في الوقت الحالي؟ وهل التراث اإلسالمي
ال يزال جامدًا ال يحقق المأمول منه ،ويحتاج إلى تجديد لمواكبة قضايا العصر؟ وإذا كانت هناك ضرورة لتجديد الخطاب
اإلسالمي ف َم ْن إذن يقوم بهذا التجديد؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالتجديد؟
ومن أبرز الضو ابط التي يجب أن تراعى فيمن يقوم بهذا التجديد :مراعاة االختصاص ،والموضوعية والتجرد من األهواء
للوصول إلى الحقيقة ،والتمسك باألصول والثوابت اإلسالمية ،والتأكيد على محدودية العقل البشري وعدم إحالله محل
الوحي ،وإصالح الفكر الديني في إطار منهجي ،وااللتزام بأساليب وقواعد اللغة العربية في تفسير النصوص الدينية
وتأويلها ،وعدم االعتماد على نصٍّ واحد في الحكم وإغفال بقية النصوص الدينية التي وردت فيه.
وتجديد الدين ال يعني تغييره أو تبديله ،وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل غ ً ّ
ضا طريًا ،ال لبس فيه.

مقدمة
أُثير في اآلونة األخيرة الحديث عن تجديد الخطاب الديني ،وظهر ذلك جليًّا في مصر بعد االنقالب على الرئيس المنتخب
محمد مرسي ،على أساس أنه ينتمي لخلفية إسالمية ،ومن ث َّم البد من تغيير الخطاب وتجديده ،والمالحظ أن المقصود هو
الخطاب اإلسالمي دون الخطاب المسيحي .فما المق صود من طرح هذه الفكرة في الوقت الحالي؟ وهل التراث اإلسالمي ال
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يزال جامدًا ال يحقق المأمول منه ،ويحتاج إلى تجديد لمواكبة قضايا العصر؟ وإذا كانت هناك ضرورة لتجديد الخطاب
اإلسالمي ف َم ْن إذن يقوم بهذا التجديد؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالتجديد؟
وقبل اإلجابة عن األسئلة المطروحة ،البد من التأكيد على أن هذه الدعوة إلى التجديد دائ ًما تسبق الهجوم على التيار
اإلسالمي الذي يعمل في المجال السياسي العام ،بهدف القضاء عليه ،أو محاصرته على أقل تقدير ،وهناك محطتان سبقتا
طرحه في هذه الفترة:
المحطة األولى :حينما حدثت حركة يوليو/تموز في العام  0520وأمسك العسكر بزمام الحكم في مصر ،وظهروا بمظهر
الحريص على الدين ،وأنها سمة من سمات الحكم الجديد ،وصارت المؤسسة الدينية برمتها تحت قيادتهم ،ولم يكتفوا بذلك،
فقد كان المشرف على مجلة "منبر اإلسالم" وعلى إصدارات المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في حينها ،محمد توفيق
عويضة ،وهو أحد الرجال المحسوبين على عبد الناصر ،وكان بعض العسكريين يكتبون مقاالت في تفسير القرآن ،منهم
مقارنًا بالقانون الوضعي،
حسين الشافعي ،الذي حكم على عبد القادر عودة ،صاحب كتاب :التشريع الجنائي اإلسالمي
َ
باإلعدام(.)0
المحطة الثانية  :في منتصف التسعينات من القرن الماضي ،مع بداية تنامي دولة الفساد في عهد مبارك ،واستخدام القمع
بصورة وحشية للمعارضين من أبناء التيار اإلسالمى ،وإعدام العشرات من أعضاء الجماعة اإلسالمية ،بأحكام قضائية،
في ظ ِّل هذا االنسداد السياسي ،سعت السلطة إلى لفت األنظار بعيدًا عن جوهر األزمة الحقيقية ،للتهرب من استحقاقات
اللحظة ،وتعليق المشاكل في رقبة "الفكر الديني"()0؛ ومن ث ِّم كانت الدعوة إلى المراجعات فيما بعد ،التي أسهم فيها بعض
علماء األزهر وال ُكتَّاب المحسوبين على السلطة ،بإشراف المؤسسة الرسمية الدينية.

مقاصد الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني في الفترة الحالية
هل المقصود من فكرة تجديد الخطاب الديني المعنى اللفظي واللغوي والشكلي للكلمات ،أم المقصود المضامين واألفكار
الكبرى التي يدعو إليها هذا الخطاب الديني؟ فمصطلح الخطاب نفسه وبمفرده يُستعمل بشكل ُمبهم وغير محدد وربما عن
عمد ليسهل استخدامه ألداء مهام عديدة ليست كلها ذات طابع فكري ،كما قد يفترض بل تتسم بالطابع السياسي والحقيقة أن
مصطلح "الخطاب الديني" نفسه قد وقع ضحية لقوانين القوة التي تستخدمها السلطة الحاكمة صاحبة النفوذ في العالم
العربي ،مدعوم ة ببعض القوى العلمانية التي تساندها ،مستخدمة إمكانياتها االجتماعية واإلعالمية والمادية في السيطرة
والتحكم في طريقة التجديد وطبيعته ،والتعامل مع الثوابت بنفس طريقة التعاطي مع الفرعيات(.)3
والحادث أن هناك تباينًا في الحديث عن الخطاب الديني المتسم بالروتينية والتكرار للمطالب التي تدعو إلى التسامح مع
اآلخرين وحقوق المرأة والشباب ...إلخ ،وحديث آخر يخوض في عقائد الدين األساسية ويزعزعها لدي الجماهير تحت اسم
تجديد الخطاب الديني وهو التجديد الذي وصل عند هذا الفريق إلى ح ِّد هدم الخطاب من أساسه(.)4
ومن الالفت أن هذه الدعوة تساندها هيئات دينية رسمية وغير رسمية وشخصيات غير متخصصة ليس لها عالقة بالتراث
وطريقة نقده ،بل تهدف إلى الهدم تحت دعوى تجديد وبناء الخطاب الديني ،وتقوم هذه المؤسسات وهؤالء األشخاص
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بالترويج إلى أننا في حاجة ماسَّة إلى "ثورة دينية" ،يعبِّرون عنها بالدعوة إلى التغيير في المناهج التعليمية ،وفي البرامج
اإلعالمية والكتابات الصحفية(.)2
إذن هذه الدعوة تحتاج إلى تصويب المسار حتى ال ندخل في جدل عقيم حول طبيعة التغيير وطريقة التجديد ،فليس التجديد
أن نجاري الغرب في فصله للدين عن الدنيا ،وليس هو العمل المرتجل ،أو الثائر العنيف الذي يفسد وال يصلح ،ولكنه
التجديد الحكيم ،والرشيد ،والمسؤول ،الذي يراعي مقاصد الشرع ويأخذ بفقه األولويات ،ويضع القائمون عليه في اعتبارهم
المصلحة العامة والضرورات التي تُق َّدر بقدرها ،من دون تجاوز للثوابت في نصوص القرآن الكريم وصحيح الحديث
النبوي .فهذه النصوص ال يلحقها التجديد ،ألنها هي الثوابت القطعية والقواعد الكلية للدين الحنيف ،وليس من الحكمة أن
ننقل ما جرى في الغرب خالل القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميالديين من صراع بين الكنيسة والمفكرين
العقالنيين معيا ًرا لما نريده من التجديد الذي ننشده ويتوجب أن نعمل من أجله .فإذا كانت المسيحية الغربية قد عرفت ما
يُذ َكر في التاريخ بالثورة على الدين ،فإن تجديد الخطاب الديني في العالم اإلسالمي ،ال ينبغي أن يسير في هذا االتجاه،
الختالف طبيعة المسيحية ومقاصدها التي ثار عليها الغرب ،وطبيعة اإلسالم ومقاصده التي يحيا بها المسلمون.
كما أن إطالق الكالم على عواهنه بنقد النصوص الدينية واتهام األمة اإلسالمية كافة بأنها تريد القضاء على غيرها من أمم
العالم ،هو تجنٍّ غريبٌ وتفكير عجيب لم يصدر حتى من أشد أعداء اإلسالم في أي عصر من العصور ،فالتطرف الذي
تتصف به قلة من المسلمين ،هو انحراف عن الصراط المستقيم ،وشذوذ ال يمكن أن يُع َّمم على أكثر من مليار ونصف
المليار من المسلمين في العالم(.)6

هل هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني؟
ًّ
غضا طريًا ،ويأتي هذا التجديد إذا مرت
تجديد الدين ال يعني تغييره أو تبديله ،وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل
عليه أحوال وتغيير حتى صار قدي ًما ،ويأتي هذا التغيير من أحد األمور التالية:


إما أن تُطمس بعض معالمه ،حتى ال تتضح لمن ينظر فيها.



وإما أن يُقتطع منه شيء؛ فتنتقص بذلك مكوناته.



وإما أن يُضاف إليه ويزاد فيه ،حتى تختلف صورته.

فالمرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي واإلسالمي ،من تصاعد موجات الكراهية والتطرف والعنف واإلرهاب
والتكفير التي انتشرت – دون علم أو معرفة بطبيعة هذا الدين  -تحت دعاوى باطلة تتخذ من اإلسالم مرجعية لها ،تستدعي
أن نجعل من تجديد الخطاب الديني ،بصورة عامة ،قضية تتصدر القضايا المهمة التي نوليها قدرً ا كبيرً ا من اهتماماتنا ،بد ًءا
من تحرير هذه المسألة ،وانتهاء بتحديد الغايات التي يُقصد إليها من وراء هذا التجديد الذي بات من الواجبات الملحَّة ،فال
ً
جهال
ينبغي أن يكون تجديد الخطاب الديني ،إضعافًا للدِّين في حياة المسلمين ،بإقصائه أو بالتقليل من تأثيره ،أو بالعبث به
وتفريطًا وانسياقًا مع األهواء؛ فهذا الصنيع هو إلى التبديد أقرب منه إلى التجديد.
وعلى ذلك فإن تجديد الخطاب الديني ال يعني التجديد ألصول الدين وثوابته ،فهذه مسائل غير قابلة للتجديد أو التغيير ،ألنها
أركان يقوم عليها بنيان اإلسالم وشريعته؛ "فالتجديد إذن هو عودة للمنابع واألصول عودة كاملة صافية ،ودعوة للثبات
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على الحق ،وترك التقليد القائم على االتباع والمحاكاة على غير بصيرة ،ومن هنا يتبين أن التجديد عملية إصالحية
محافظة ،وليس عملية تخريبية منفلتة"(.)7
وهناك بعض األسباب التي تجعل من التجديد ضرورة الزمة:
ً
أوال :غياب بعض معالم الدين :حيث ظهر بعض الفلسفات والتقاليد والعادات التي غيَّرت فهم الناس لكثير من حقائق الدين
اإلسالمي ،وظهر ذلك جليًّا بكثرة الفساد واتساع رقعة االنحراف ،وتفشي البدع والضالالت ،وانفتاح بالد المسلمين أمام
الفلسفات والثقافات والعادات الغربية السلبية ،كما شهد النظام الدولي تحوالت نحو هيمنة النظام األميركي على باقي أنظمة
العالم ،وكذلك إخضاع األنظمة السياسية واالقتصادية للمصالح األميركية ،ولكي يتحقق ذلك فالبد من تهميش األنظمة
الحضارية ذات الجذور الدينية ،مثل النظام اإلسالمي ،حتى تتهيأ الشعوب لقبول النموذج األميركي في الحياة باعتبار أنه
أفضل النماذج التي تمثِّل حضارة العصر الذي نحياه ،كل ذلك أدى بدوره إلى غياب بعض معالم وحقائق هذا الدين(.)8
ثانيًا :الخلل في فهم مراتب األعمال الشرعية في الخطاب الديني :فالميدان الدعوي امتأل بأصوات كثيرة انطلقت لتبليغ
اإلسالم وهداية الناسَّ ،
لكن جز ًءا منها لم يحمل صفات الدعاة الفقهاء؛ مما أدى إلى اختالل ميزان الترتيب الدعوي ،ومن
مظاهر ذلك تركيز الو َّعاظ وخطباء المنابر على األمور الفرعية والهامشية ،وتعظيم األمور الهيِّنة ،وتهوين األمور
العظيمة ،فيقيموا الدنيا ويقعدونها من أجل اإلصبع في التشهد هل نحركه أم ال؟ أو البسملة في الصالة هل نجهر بها أو ال؟
أو صالة ركعتين أثناء الخطبة هل نصليهما أو ال؟ أو كيفية السجود في الصالة هل نقدم الرجلين أو اليدين؟ وما إلى ذلك من
المسائل الفرعية التي طال فيها الجدل ،وإغفال الكثير من القضايا المهمة ،كقضية التخلف االقتصادي والسياسي ،وتزوير
اإلرادة الشعبية في االنتخابات ،وإهدار مصالح الخلق ،وأكل أموال الناس بالباطل ،والغني الفاحش في مقابل الفقر المدقع،
واأل ِّمية وغير ذلك من القضايا األساسية(.)5
ثالثًا :عدم تقدير المصالح والمفاسد في بعض ألوان الخطاب الديني "الفتاوى واألحكام الشرعية" :فتقدير المصالح والمفاسد
ال يُبنى على النظرة السطحية ،بل البد من النظر في مآالت األمور ،وقراءة الواقع قراءة جيدة كقراءة النصوص؛ ليصدر
عن ذلك فتوى صائبة تُحسن تقدير المصالح كما تحسن تقدير المفاسد" .فإن األمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل
المعارض له ،فإن كان الذي يفوت من المصالح ،أو يحصل منه المفاسد أكثر ،لم يكن
مصلحة ودفع مفسدة ،فيُنظر في
ِ
مأمو ًرا به بل يكون مح َّر ًما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته"( .)02قال ابن القيم :ال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى
والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم :أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن ،واألمارات
والعالمات حتى يحيط به عل ًما .والنوع الثاني :هو فهم الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم هللا الذي حكم به في كتابه أو على
لسان رسوله في هذا الواقع ثم يُطبق أحدهما على اآلخر(.)00
راب ًعا :ظهور بعض األحداث ال ُمستجدة التي لم تكن موجودة من قبل :فلو نظرنا إلى الواقع اإلنساني بمستجداته الحديثة،
ً
هائال من العادات ،واألعراف ،والحوادث التي ظهرت في الواقع المعاصر ،لم تكن
المعبَّر عنها بروح العصر لوجدنا ك ّمًا
موجودة من قبل ،وتطور هذا الواقع ليس بالضرورة أن يكون تطو ًرا نحو األفضل في جميع نواحيه ،بل قد يكون التطور
نحو األفضل وإلى الخير ،وقد يكون نحو الباطل وإلى الشر ،فالحوادث المستجدة والمشكالت المتجددة البد لها من حلول
وأحكام ،وهنا تظهر الحاجة إلى التجديد ،ويأتي دور االجتهاد وتنزيل النصوص الشرعية على ما تطوَّر واستج َّد من
أحداث .قال الشاطبي :فألن الوقائع في الوجود ال تنحصر ،فال يصح دخولها تحت األدلة المنحصرة ،ولذلك احتيج إلى فتح
صا على حكمها ،وال يوجد لألولين فيها اجتهاد ،فإ َّما
باب االجتهاد من القياس وغيره ،فالبد من حدوث وقائع ال يكون منصو ً
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ضا اتباع للهوى ،وهو معنى تعطيل التكليف
أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم ،أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي ،وهو أي ً
لزو ًما ،وهو مؤ ٍّد إلى تكليف ما ال يطاق ،فإذن البد من االجتهاد في كل زمان؛ ألن الوقائع ال تختص بزمان دون
زمان(.)00
ودور المجتهد أو المجدد هنا يكمن في المحاولة الهادفة لتنزيل الوحي على الواقع المتطور ،وهذا التنزيل يستلزم مرحلتين:
األولى :فهم مراد هللا في األوامر والنواهي ،الثانية :جعل هذا المراد اإللهي حك ًما على الواقع المتطور ،واألحداث
المستجدة" .ف كون هذه الشريعة اإلسالمية هي خاتمة شرائع السماء إلى اإلنسان ،وصالحيتها لكل زمان ومكان مرهونان
بالتجديد الدائم في الفكر والفقه والخطاب اإلسالمي لمواكبة مقتضيات ومتطلبات مستجدات الواقع المتطور دائ ًما وأبدًا،
ولبقاء ُحجَّة هللا على عباده قائمة إلى يوم الدين"( .)03وبذلك تظل الحاجة الدائمة والمستمرة إلى التجديد.

ضوابط التجديد في الخطاب الديني
المقصود بالضوابط مجموعة القواعد والمحاذير الواجب مراعاتها فيمن يقوم بتجديد الخطاب اإلسالمي ،والتي تضبط
حركة العقل واالنفعاالت لدى اإلنسان فتأتي النتائج إيجابية ،خالية من االنحرافات الفكرية والتصورية التي تخالف الشريعة
اإلسالمية ومقاصدها.
وللتجديد ،ضوابط تحكمه ،تنبع من طبيعة الغايات التي يسعى إليها .وما دام التجديد في هذا السياق ،يتناول الخطاب الديني
ً
شكال ومضمونًا ،واالرتقاء به ،وإكسابه مقومات التكيُّف
عمو ًما وفي جميع حقوله ،فإن الغاية منه هي تجويد هذا الخطاب
مع العصر ،من أجل أن يكون أداة لتبليغ الرسالة اإلسالمية ،ووسيلة لبناء اإلنسان الذي يعرف دينه ،وينفتح على عصره،
ويندمج في محيطه ،ويحترم من يخالفه في المعتقد والرأي والموقف وأسلوب الحياة ،ويتحاور معه ،وال ينأى بنفسه عنه ،أو
يتخذ منه عد ًّوا له لمجرد أنه يختلف معه في أمور كثيرة(.)04
ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:
ً
أوال :مراعاة االختصاص :فمن يريد أن يجدِّد في الخطاب الديني ،البد أن يكون متخصصً ا في المجال الذي يريد أن يجدد
َّ
كالحالق الذي اشتغل بمداوة المريض ومعالجة العليل ،وهو
فيه ،حتى ال يكون مثل الذي يتحدث في اإلسالم من غير أهله
ال يعرف عن الطب والجراحة سوى ختان الذكور ،ونزع األسنان.
ً
فضال ع َّمن ال عالقة لهم من قريب وال من بعيد باإلسالم وعلومه
ونرى اليوم من يتجرَّأ على التجديد من غير المؤهلين،
وفنونه ،ومن ال علم له وال فقه وال خبرة وال قدرة على االستدالل بالنصوص ،وإنزالها في منازلها ،وال يدري شيئًا عن
قواعد االستدالل من حيث العموم والخصوص ،واإلطالق والتقييد والنسخ ،والمصالح والمفاسد ،وهؤالء وإن كانوا بارعين
في مجاالت معينة أو في اختصاصاتهم وفنونهم التي يشتغلون بها ،لكنهم في العلم الشرعي ال يخرجون من فصيلة العوام،
فالتجديد مهمة الراسخين في العلم ،وأهل الحل والعقد في األمة عبر المجامع والمؤتمرات العلمية الجامعة التي تتمتع
باالستقالل وحرية الرأي( .)02فأحكام اإلسالم ليست "بأقل حرمة من قضايا الهندسة ،والطب والجغرافيا ،فإذا كنا ال نقبل
من أعالم الهندسة أن يُ ْفتُونا في أدق الشؤون الطبية وال في أوضحها فكيف نقبل من رجال لم يتخصصوا في الدراسات
الدينية اإلسالمية أن يفتونا في شؤون ديننا"(.)06
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ثانيًا  :الموضوعية والتجرد من األهواء للوصول إلى الحقيقة :الموضوعية تتطلب البحث عن الحقيقة ،والتمسك بالحق بعيدًا
عن األهواء والمزاعم الفاسدة ،كال ِكبْر والمذهبية والتقليد وغيرها ،وذلك يتم من خالل ثالث خطوات:


استهداف الحقيقة  :فالموضوعية تتطلب البحث عن الصواب والحق ،قال أبو حامد الغزالي" :ينبغي أن يكون
طالب الحق في طلبه كناشد الضَّالَّة ال يُفرِّق بين أن تظهر على يده أو غيره"(.)07



االنطالق من الحق :الذي يجعل المجدِّد يسعى في عمله على أساسه ،ويزن األمور بميزانه دون األهواء
والشهوات والرغبات الشخصية.



األخذ بالحق دون المراوغة فيه :أو اكتفاء بما يوافق الهوى منه ،أو الوقوف عند ح ِّد االعتراف النظري به.

ومن هنا يتبين أن هذا الضابط من أهم الضوابط الالزمة لتجديد الخطاب اإلسالمي وإعادة التصور الصحيح ،والفهم السليم
للمبادئ واألصول اإلسالمية؛ وذلك ألنه ضابط إيماني أخالقي(.)08
ثالثًا  :التمسك باألصول والثوابت اإلسالمية :أصول الدين وثوابته ال تقبل التجديد بأية حال من األحوال ،وأي تجديد يتناول
شيئًا منها يدخل في إطار التبديد ،كالتجديد في العقيدة اإلسالمية ،وأركان اإلسالم الخمسة ،وكل ما ثبت بدليل قطعي من
المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر ،وأصول األخالق بجانبيها ،وهذا يشمل ما يتعلق بعالقة اإلنسان بربه كاإلخالص،
والخوف من ع قابه ،وما يتعلق باإلنسان وأخيه اإلنسان من صدق ووفاء ورحمة وب ٍّر وإكرام ،وكذا ما ثبت بنصوص قطعية
في أمور الشريعة والحدود والقصاص والمعامالت ،وأمور األسرة من زواج وطالق وإرث.
وإذا كان هناك تجديد في األصول والثوابت اإلسالمية من منظور اإلسالم ،فإنه التجديد الذي يحيي األصول ويعيد الحيوية
إلى الثوابت ،بل هو السبيل المتداد تأثيرات ثوابت الدين وأصوله إلى جوانب الحياة المختلفة.
والتعامل مع الثوابت والمتغيرات على وجه واحد إ َّما أن يفضي بالثوابت إلى التحلل وضياع الهوية الدينية ،وانصهار
العقيدة اإلسالمية في الملل والنحل األخرى ،وإما أن يفضي بالمتغيرات إلى الجمود والتقليد ،وكلتاهما يضيع الدين بينهما.
راب ًعا  :التأكيد على محدودية العقل البشري وعدم إحالله محل الوحي :هناك من األمور ما هو فوق طاقة العقل البشري،
وخارج عن حدوده ،وأي خوض فيه إنما هو تخبط ال يجني العقل من ورائه إال الشقاء والضالل؛ وذلك ألن العقل اإلنساني
مقيد بإطار الزمان والمكان الحسيين ،والنشاط العقلي ال يتجاوز بمفرده دائرة الكون المحسوس؛ ألنها خارج نطاقه وقدراته
ولهذا يجيء الوحي اإللهي ليكمل لإلنسان دائرة المعرفة فيخبره بما هو خارج عن قدراته من عوالم الغيب المختلفة.
وإذا كان اإلسالم قد حجب العقل عن معرفة ال ُكنه والجوهر في الوجود الغيبي ،فإنه قد دفعه إلى تعقله عن طريق المعرفة
بآثاره وصفاته ،كما دفعه إلى استخدام األدلة والبراهين المثبتة له ،وفرق كبير بين العلم بكنهها وجوهرها ،وما أكثر األمور
التي نؤمن بها ولكننا ال نعرف كنهها كالعرش والكرسي والميزان والصراط وغير ذلك من عوالم الغيب ،والقدر الذي
أوقفنا اإلسالم عليه ،وأي تزيُّد على ما أخبر به الوحي هو تنطع في الدين ،وشرود بالعقل في غير مجاله ولن يعود بفائدة
على اإلنسان( .)05كما أن أي تأويل لهذه األمور الغيبية إنما هو خروج بها عن حقيقتها وتجاوز واضح للعقل يفضي إلى
تحريف الدين وتبديله ال تجديده ،وتع ٍّد على دائرة الوحي والتشريع ال يحصد العقل من ورائه إال الحيرة واالضطراب.
سا  :إصالح الفكر الديني في إطار منهجي :األمة اإلسالمية قد أصيبت بخلل فكري ،وتضارب في العقول نتج عنه
خام ً
تشتت األنفس وتناقض األفكار ،والوقوع في الحيرة واالضطراب ،فاستلزم ذلك إصالح الفكر وتجديده من خالل المنهج
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اإلسالمي الرشيد ،وهذا ليس باألمر الهين البسيط ،بل هو من أصعب األمور وأكثرها تعقيدًا وأشدها خطورة؛ إذ إن مهمة
اإلصالح والتجديد تلي في المنزلة عمل األنبياء والمرسلين في بناء اإلنسان وإعادة تشكيل هيكله الفكري والثقافي عن الدين
والكون والحياة ،فالمشكلة األساس هي التعامل مع القيم ،واإلنتاج الفكري الذي يجسد العالقة بين هذه القيم بمنطلقاتها
وأهدافها وبين العصر ،ويساهم باستصحاب الرؤية القرآنية ،ويدرك عالم الخلود في الرسالة اإلسالمية وقدرتها على العطاء
المتجدد المجرد عن حدود الزمان والمكان لحل المشكالت البشرية ،وهذه وظيفة الفكر ،أو عالم األفكار الذي نعاني من
التأزم فيه ،ولذلك يمكن القول :إن الخلط بين ما نسميه األزمة الفكرية التي يعاني منها العقل المسلم ،والتي أورثته العجز
عن التعامل مع القيم من جانب ،وأفقدته القدرة على تنزيلها على الواقع اإلنساني ،وبين التوهم بأن األزمة في القيم نفسها،
كان وراء الكثير من المغالطات والتراجعات والحواجز النفسية التي ال تزال تُكرِّس التخلف باسم التدين(.)02
لذا فمراعاة هذا ا لضابط ،وتحديد مفهومه وعدم الخلط بين إصالح الفكر وإصالح القيم التي جاء بها الوحي من
الضروريات المهمة للنهوض بالعملية التجديدية للخطاب اإلسالمي ،وإقامة البناء المعرفي والثقافي لألمة اإلسالمية ومن ثم
إعادة الدور الحضاري لها.
سا :االلتزام بأساليب وقواعد ا للغة العربية في تفسير النصوص الدينية وتأويلها :اللغة العربية هي لغة الوحي ،فالقرآن
ساد ً
نزل بلسان عربي ،وكذلك ال ُّسنَّة جاءت بهذا اللسان العربي ،ويُجمع العلماء على أن اللغة العربية من أقدر اللغات على
استيعاب متطلبات النمو الحضاري لتضمنها العديد من أنواع األساليب البالغية والبيانية التي تصمد أمام التحديات
والمتغيرات على َم ِّر األزمان والعصور.
وهي ليست مجرد وسيلة للتعبير عن أغراض الناطقين بها فقط ،بل هي جزء من الدعوة اإلسالمية؛ "ولذلك أصبحت
العربية بوضعها الراهن حالة عقائدية وتاريخية وسياسية فهي عقائدية بارتباطها بالقرآن ،وهي تاريخية بمقاومتها لعوامل
التغيير ،وثباتها في مواجهة رياح التعرية ،وهي سياسية بما تحرك من قوى معادية تريد القضاء عليها باعتبارها أعظم
مقومات بقاء هذه األمة العربية المسلمة"( ،)00لهذا كان اتباع أساليب وقواعد اللغة العربية في بيان معاني النصوص
الدينية من ألزم الضوابط في اإلطار التجديدي للخطاب اإلسالمي.
فألزم الضوابط التي تفرض نفسها على أية محاولة للتجديد أو التأويل لهذه النصوص اتباع أساليب العرب في الخطاب،
ً
ً
وفصال ،حقيقة
وصال
ومناهجها في التعبير والتصوير ،والداللة على المعاني أم ًرا ونهيًا ،إثباتًا ونفيًا ،تخصيصً ا وتعمي ًما،
ومجا ًزا ،مع التفقه في أسرار ذلك كله وأساليبه المتنوعة في كتاب هللا تعالى و ُسنَّة رسوله ،صلَّى هللا عليه وسلَّم( ،)00وذلك
حتى يكون التجديد بعيدًا عن الهوى أو الجهل والتأويل العبثي للنصوص.
ساب ًعا :عدم االعتماد على نصٍّ واحد في الحكم ،وإغفال بقية النصوص الدينية التي وردت فيه :الباحث المنصف ال يستطيع
الوصول إلى الفهم الصحيح والتفسير الصائب لنص مقتطع من نسق فكري كامل دون مراعاة المجموع أو تبيين الداللة
المستفادة من نص دون بحث ع َّما يرتبط به من نصوص تفيد إطالقه أو تخصيص عمومه أو تزيل ما يالبسه من خفاء أو
إشكال ...إلخ مما هو مقرر لدى أهل هذا الشأن.
فبعض المناوئين لإلسالم يتهمون اإلسالم بأنه دين قتال ،وأنه انتشر بقوة السيف واعتمدوا على بعض نصوص الوحي
المطلَقة ،وفسَّروها منفصلة عن بقية اآليات المقيَّدة ،ومن المعلوم لدى علماء التفسير أن المطلق يُحمل على المقيد إذا وردا
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ضا ،وقد رأينا بعض من يفتي بحرمة القيام ألهل العلم أو الوالدين وتقبيل
في قضية واحدة ،وذلك ألن القرآن يفسِّر بعضُه بع ً
ً
وإجالال ،ورأينا ممن يدعون
أيديهم لحديث سمعه يتصل بذلك ،دون أن يُلِ َّم باألحاديث األخرى التي أباحت القيام لهم توقيرً ا
اإلسالم من يحاول أن يثبت أن اإلسالم خاص بالعرب وحدهم ،وأنه دين جنس معين كاليهودية أو النصرانية وذلك حتى
يوقفوا المد اإلسالمي في دول العالم المختلفة.

خالصات واستنتاجات
الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني اإلسالمي مهمة في ذاتها للتطوير ومواكبة قضايا العصر ،مع مراعاة الضوابط سالفة
الذكر ،ومفتاح التجديد هو الوعي والفهم لإلسالم من ينابيعه الصافية ،بحيث يُفهم فه ًما سلي ًما خالصً ا من الشوائب ،بعيدًا عن
تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين ،من خالل رجال يُحسنون عرض الفكر اإلسالمي ويصوغونه صياغة
جيدة ،تنقِّي الفكر من الخرافة ،والعقيدة من الشرك ،والعبادة من البدع واألهواء ،واألخالق من التحلل واالنهيار ،رجال
يتبنون كل تجديد مشروع يجمع بين القديم النافع والجديد الصالح ،ويدعو إلى االنفتاح على العالم دون الذوبان فيه ،منهجهم
الثبات على األهداف ،والمرونة في الوسائل ،والتجديد في فهم األصول ،والتيسير في الفروع.
وللوصول بالخطاب الديني اإلسالمي للمستوى الذي يتواكب مع مقتضيات العصر البد من اتخاذ بعض اإلجراءات المهمة
منها:


تجديد مناهج الدراسات اإلسالمية ،بما يكفل تكوين عقلية مستنيرة ومعتدلة تميز بين الثابت والمتغير ،والكليات
والجزئيات ،واألصول والفروع ،وتراعي األولويات.



تدريس مادة الثقافة اإلسالمية في مراحل التعليم العام ،والتي تُعنى بإبراز جوانب الوسطية اإلسالمية القائمة على
الخير والرحمة والعدل والمساواة وتطبيقاتها في التشريع اإلسالمي.



الوعي بأهمية الدور الديني في حياة األمم والشعوب ،وعدم االستهتار بهذا الجانب على حساب الجوانب األخرى،
وعدم تصدي غير المؤهلين للخطاب اإلسالمي.



التجديد البد أال يكون قائ ًما على الهوى والتشهي ،وإنما يكون الدافع إليه تحقيق المصالح المعتبرة التي تعود على
األمة بالخير في أمر الدنيا واآلخرة.



عدم استدعاء الخطابات اإلسالمية الجاهزة ،وكذا الفتوى من تراث العصور الماضية دون النظرة التحليلية للواقع
المعاصر ،ألن ذلك يضر أكثر مما يفيد لعدم مواكبته لحاجات وقضايا العصر.



على الدعاة والخطباء ضرورة اعتماد األدلة والبراهين العقلية من واقع الحياة وتجاربها ،بجانب األدلة النقلية في
خطابهم الديني ،فإن ذلك أدعى لإلقناع والقبول.



ضرورة تجنب مخاطبة الناس بما يخالف السنن اإللهية في الكون والمجتمع من الخرافات والتُّرَّهات التي تمأل
بعض الكتب اإلسالمية وخاصة كتب الوعظ واإلرشاد.



ضرورة تجنب االنتصارات المذهبية ،والجمود على الفتاوى الموروثة ،التي تغيّر زمانها ،في الخطاب الديني؛ إذ
إن ذلك يؤدي إلى تفتيت وحدة المسلمين ،وعدم تطوير وتجديد الفتاوى التي تناسب مستجدات العصر.

___________________________________________

* د.جمال نصار  -باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات ومسؤول ملف قضايا وآراء
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()0

سلطان،

ملهاة

محمود،

تجديد

الدينى،

الفكر

موقع

المصريون،

(تاريخ

الدخول:

إبريل/نيسان

5

،)0202

الرابط:

 http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/12%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/711839%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89
()3

يحي ،محمد ،تجديد الخطاب الديني :ضرورة فهم المصطلح ومقاصده ،موقع المقاالت ،إسالم ويب (تاريخ الدخول 8 :إبريل/نيسان  ،)0202الرابط:

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=155558
()4
()2

المرجع السابق.
عبد

الفتاح ،سيف الدين ،تجديد

الخطاب

الديني:

الطبعة

االنقالبية ،موقع عربي( ،00تاريخ

 ،)0202الرابط:

الدخول  8إبريل/نيسان

http://arabi21.com/story/822581/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#section_299
()6

التويجري،

عبد

العزيز،

في

مفهوم

تجدي د

الخطاب

الديني،

صحيفة

الحياة،

(تاريخ

الدخول:

8

إبريل/نيسان

،)0202

الرابط:

http://alhayat.com/Opinion/Writers/6825358/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
()7

الشريف ،محمد بن شاكر ،تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ،كتاب البيان ،مجلة البيان ،الرياض ،الطبعة األولى 0402ه–0224م ،ص.00

()8

عبد السالم ،جعفر ،الحفاظ على الهوية اإلسالمية في إطار التجديد ،ن ْشر المؤتمر العام الثالث عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،طبعة وزارة األوقاف ،القاهرة،

ص  60وما بعدها بتصرف.
()5

محمد ،محمد عماد ،خطبة الجمعة في العالم اإلسالمي مالحظات البد منها ،كتاب األمة ،العدد  ،08وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ص.60

()02

ابن تيمية ،أحمد عبدالحليم ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى0423 ،هـ0583-م ،ص.40

()00

ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان  ،0573ج .88/0

()00

الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،الموافقات في أصول الشريعة ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة ،الطبعة الثانية .024/4 ،0572

()03

عمارة ،محمد ،الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاني ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،الطبعة األولى0404 ،هـ ،ص.8 ،7

()04

التويجري ،مرجع سابق.

()02

العماري ،علي ،أدعياء التجديد مبددون ال مجددون ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األولى0404 ،هـ 0554 -م ،ص 03بتصرف.

()06

سمك ،عبد هللا علي عبد الحميد ،البحث العلمي بين األصالة والمعاصرة دراسة مقارنة بين التصور اإلسالمى والفكر الوضعى ،مطبعة العمرانية ،القاهرة،0554 ،

ص.06
()07

الغزالي ،أبو حامد محمد ،إحياء علوم الدين ،مكتبة التوفيقية ،القاهرة ،بدون تاريخ.44/0 ،

()08

القرضاوي ،يوسف ،المرجعية العليا في اإلسالم للقرآن والسنة ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،ص .028

()05

صابر ،حلمي عبد المنعم ،منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم ،صادر عن رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة السنة السادسة عشرة ـ العدد  083عام 0408هـ،

ص .000 ،000
()02

العلواني ،طه جابر ،إصالح الفكر اإلسالمي بين القدرات والعقبات ،مكتبة المنار ،األردن ،الطبعة الثانية0400 ،هـ 0550 -م ،ص.04

()00

شاهين ،عبد الصبور ،النهوض باللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية واإلعالم ،المؤتمر العام الثالث عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية المنعقد بالقاهرة

0400هـ0220-م ،بعنوان التجديد في الفكر اإلسالمي ،ص.0003
()00

المنسي ،محمد قاسم ،في التفسير الفقهي ،مكتبة الشباب ،القاهرة0402 ،هـ0552-م ،ص 87وما بعدها.

انتهى
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