
 كلمة التحرير 

 املعرفة إسالمية جلهود  الزمين املدى

 

تنطلق جهود إسالمّية املعرفة من تشخيص األزمة اليت عانت األّمة منها عرب اترخيها ونعاين منها يف حاضرها، 
 عمقهاواعتبار أن هذه األزمة يف حقيقتها هي أزمة فكريّة، وأن سائر األزمات األخرى يف جوانب حياة األّمة رغم 

جتّذرها إمنا هي نتيجة لألزمة الفكريّة أو مظهر من مظاهرها. فاألزمة الفكريّة هي األم والعّلة الكربى. وهذه األزمة و 
الفكريّة ليست طارئة حديثة العهد، وإمنا تعود بعض مظاهرها وبعض عواملها إىل مراحل مبكرة يف اتريخ األّمة متثلت 

ّية اإلمامة العظمى، وجدل العقل والّنقل والفصام بني القيادة الفكريّة والسياسة، بعض جوانبها يف اخلالف حول قض
 االحنرافات. و   وما نتج عن ذلك كله من مسلسل اإلنقسامات

وكثري من اجلهود الفكريّة اّليت رافقت مسرية األّمة يف اترخيها كانت تستهدف مواجهة هذه القضااي والظروف. 
إىل مراجعة وتقومي وإعادة صياغة مبا خيدم قضااي الفكر املعاصر. فقد أصبحت هذه اجلهود وهي جهود حتتاج 

املرتاكمة ترااثً خمتلطاً تتفاوت الّنظرة إليه فمن يرى أنّه جتربة األّمة ودينها املقّدس، ومن يرى أنّه اتريخ مضى أبصحابه، 
ىل بذل كل اجلهود والطاقات وكسب الوقت للحقاق بركبها. فَِلَم اإللتفات إليه؟ وحنن نلهث وراء أمم معاصرة حتتاج إ

القداسة وما هو اجتهاد بشري يف و  لذلك فإن هذه املراجعة تستلزم التمييز بني ما هو دين ووحي يتصف ابلعصمة
 الّصواب.و   ترتيل قيم الوحي على واقع احلياة وظروفها املتجددة ويتصف ابحتمال اخلطأ

طيع أن نفهم جهود العلماء السنة يف مجعها وتدوينها، بدءاً بقرار اخلليفة األموي عمر بن ويف هذا السياق نست
عبد العزيز، وتطوير الضوابط حلفظها وصيانتها من الوضع والكذب والعبث، وجهود البخاري ومسلم، وجهود علماء 

ل من النص والعقل، وجهود مجع قواعد التفسري يف وضع قوانني الفهم والتأويل والتفسري، وضبط األدوار املنهجّية لك
تدوينه، وجهود اإلمام الّشافعي واإلمام أمحد يف التعامل مع مشكلة املنهج، وجهود األشعري يف مجع و  أصول الفقه

مقاالت اإلسالميني ورصدها وحتليلها وتقدمي ملّخص لألركان العقديّة ميكن االتفاق عليها، وجهود إمام احلرمني 
عاجلة قضّية اإلمامة والسياسة،وجهود الغزايل يف إحياء علوم الّدين وجماولته لتقدمي نظريّة متكاملة يف اجلويين يف م
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يف رفع التناقض املوهوم بني احلكمة والشريعة وجهود ابن احلزم يف العودة إىل مناهجّية خري املعرفة، وجهود ابن رشد 
النقل، وجهود ابن خلدون يف أتسيس معامل العلوم االجتماعّية... و  القرون، وجهود ابن متيمة يف درء تعارض العقل

 وغريها.

ولذلك فقد استمّرت حماوالت اإلصالح  ،ويبدو أن األّمة مل تربأ من اإلصاابت اّليت انتابتها يف فكرها وواقعها
شاه ويل الّّل الدهلوي يف  تالميذهم، ومن ذلك جهودو  متثّلت يف جهود سلسة من املصلحنيو  والّتجديد فبما بعد،

اإلمام الشوكاين يف اليمن. ومن ذلك جهود اآللوسي يف و  اهلند، وجهود الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الّنجد،
الكواكيب و  السنوسي يف ليبيا، واملهدي يف الّسودان، مث جهود األفغاين ومدرسته،و  الطباطبائي يف إيرانو  العراق،

ومجعّيته، وابن ابديس، مث جهود البنا، واملودودي، وسيد قطب، ومالك بن نيب، والنبهايّن، والغزايل، والندوي، وغريهم 
 من قادة احلركة اإلسالمّية احلديثة. فمنهم من قضى حنّبه ز منهم من ال يزال ينتظر.

ت اإلسهام يف معاجلتها. ومن الالفت فاإلحساس بوجود األزمة مل يتوّقف يف اتريخ األمة كما مل تتوقف حماوال
للنظر واحملزن حقًا أن املرياث الثقايّف احلضارّي لألّمة مل أيخذ االهتمام األكرب من اجلهود الفكريّة، بل انصرف أكثر 
االهتمام إىل الّتاريخ السياسي؛ اتريخ األشخاص واألحداث وقد ارتبط البعد الفكرّي يف جهود املصلحني من حيث 

اتساعه بعوامل عدة يتعّلق بعضها مبدى إدراك كل مصلح ألوجه املشكلة اّليت يتناوهلا وبظروف نشأة املصلح  ضيقه أو
 وطبيعة الضغوط اجلتماعّية الّسائدة من حوله…

القضّية املطروحة يف إسالمية املعرفة إذن ليست قضّية مبتدعة بل هي قضّية التجديد والّنهوض احلضاري هلذه 
جرى التأكيد على مركزيّة الفكر يف هذه القضّية، فما ذلك إاّل ألّن الفكر حيتّل املوقع املركزي يف حياة األّمة. وإذا 

اإلنسان فردًا وجمتمعاً، وهو انتج التفاعل بني جوانب الغيب والشهود يف هذه احلياة، وبني مدركات العقل اإلنسايّن 
قع وامتداد القيم عرب الّزمان وحتويلها إىل أفكار تتصل مبشكالت وقيم الوحي الرابين، وحماوالت ترتيل القيم على الوا

تطور أمناط احلياة، وكلها حماوالت تتخطئ وتصيب ابعتبارها جهداً عقلياً وعملياً لإلنسان ومظهراً من مظاهر و  العصر
 بشريّته وعبوديّته خلالقه.
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ريخ األمة، وتقوميها، وحتديد حظوظها من لذلك فإن دراسة اإلصالح الفكري وجهود اإلصالح املعريف يف ات
النجاح واإلخفاق، واستخالص اإلسهامات اّليت قدمتها، وخباّصة يف جمال تطوير املنهج وتنقية عامل األفكار تعّد من 

 األولواّيت اليت تغين الرؤية اإلسالمّية املعاصرة.

ًا مقّدرة يف حماولة الكشف عن جهود 1ومثة دراسات عديدة حاولت ذلك؛ فقد بذل د. علي سامي النشار
نتاج العبقريّة اإلسالمّية يف التوّصل إىل فكرة املنهج عند من يعّدهم املمثلني احلقيقيني لإلسالم، من الفقهاء وأصوليني 
ومتكّلمني ومتصّوفة، جتاوزوا ما نقل عن فلسفة اليوانن من قضااي املنطق، وَغرِق فيه بعض "فالسفة اإلسالم" من 

وشاحهم، وبنّي كيف أن غالبّية علماء اإلسالم رفضوا منطق اليوانن من قضااي املنطق القائم على املنهج أتباعهم 
الربهاين القياسي؛ اّلذي كان روح احلضارة اليواننّية القائمة على النظر الفلسفّي؛ وألن هذا يتناقض مع املنهج التجرييب 

العمل وبني العقل والنقل، مع و  ح اإلسالم اّلذي يناسق بني النظراالستقرائي الذي وجدوا فيه التعبري األفضل عن رو 
أن بعض علماء املسلمني ممن عرفوا بفالسفة اإلسالم مل جيدوا أبسًا يف هذا املنهج، ليس ألنّه األداة الوحيدة يف 

 التفكري ولكن ألنّه أداة من األدوات. 

املنهج العلمي اّلذي يقوم على االستقراء والتجربة، وكيف  وقد انشغل النشار كثريًا يف سجاله هذا ببيان أمهّية
أن العلماء املسلمني وضعوه بصورته الكاملة وبعناصره مجيعاً، وكيف انتقل هذا املنهج إىل أورواب، مستشهدًا يف هذا 

 (356البيان بكالم روجر بيكون من أن "معرفة العرب وعلمهم هي الطريق الوحيد للمعرفة احلّقة".)ص  

تعريف عماد الدين خليل ملشروع إسالمية املعرفة؛ يصف هذا الشروع أبنه  2بعد أن يستعري الريباين يونسو 
مشروع عريق يعود يف أصوله التارخيّية إىل القرن الثالث اهلجري؛ حيث كان حينها مشروعًا نشيطًا للغاية، أما يف 

ملعاصر إحياء جمال تداويل عصران هذا فهو ال زال حمتشمًا ومرتدداً. والباحث هنا يرى أن مهمة هذا املشروع املعريف ا
 عريب إسالمي يكون بديالً عن اجملال التداويل الغريب السائد.

 
  الطبعة 1984 العربية  النهضة دار: بريوت. اإلسالمي العامل يف  العلمي املنهج واكتشاف اإلسالم مفكري عند البحث مناهج سامي علي النشار 1

 . الثانية
 األسلمة مثلث بعنوان  الثاين الفصل. للطبع مقدم كتاب.  األسطورية الظاهرة حقيقة عن تكشف علمية دراسة: األسطورة انصية. يونس الريباين، 2

 .21-29ص
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فريى أن الفعل احلضاري اإلسالمي يف القرون اخلمسة األوىل كان ميّثل تفاعاًل حضارايً  3أما الدكتور نزار العاين
وقد اقتضى هذا التفاعل احلضاري أن يقوم عديد من الباحثني املسلمني بتعّلم  .احلضارات الّسابقةو  مع الثقافات

بتلك الّلغات لنقل خمزوهنا املعريف يف  لغات تلك احلضارات، وأن يتم استئجار العديد من املرتمجني من الناطقني
الفلسفة والعلوم إىل الّلسان العريّب. ومع أّن اإلطار املرجعّي اإلسالمّي كان أساسًا للتعامل مع هذا املخزون املعريف 

د املرتجم فقد تفاوتت منهجّيات هذا التفاعل ونتائجه. وتطّورت يف الّساحة الفكريّة اإلسالمّية مدارس عديدة، اعتم
بعضها على إعمال العقل الفلسفي املسلم يف األصول الفلسفّية اليواننّية ذات األصل البشرّي، وذلك يف حماولة لتوفيق 
بني القرآن والفلسفة، فجاءت أعمال من مّسوا يف الّتاريخ اإلسالمي "فالسفة اإلسالم" تعرّب عن فشلهم يف إخراج 

وميّثل هذه املدرسة علماء من أمثال الفارايب والكندي  4.مد محدي زقزوقفلسفة إسالمّية قرآنّية كما يرى الدكتور حم
والرازي وإخوان الصفا، كّل بطريقته اخلاّصة. وتعاملت مدرسة املعتزلة من هذا التفاعل بطريقة خمتلفة حيث أعطت 

رس الفلسفة ويلخصها يف للعقل دوراً كبريًا واستخدمت الوسائل العقلّية يف دعم قضااي اإلميان. وجاء الغزايل ليد 
مقاصد الفالسفة مث يوّظف منهجه اخلاص يف نقدها ميزج فيه بعض األساليب السائدة مبنهج عرفاين ذوقي خاص به. 

العقل الصريح و  مث جاء ابن تيمية، فكانت له مدرسته املتمّيزة يف الّرد على املنطقيني وأتكيد التوافق بني النقل الصحيح
والعقل. مث كان البن الرشد جهوده يف شرح الفلسفة ونبسيطها وتنقيحها والرتكيز على العقليات ودرء تناقض النقل 

والطبيعيات اليواننية مع إمهال اجلوانب امليثولوجّية الوثنّية، وتعرض لنقد الغزايل للفلسفة ببيان ما يراه وجهه احلّق يف ما 
 وصل إليه التهافت يف هتافته.

جتربة لطيفة يف ربط مشروع إسالمّية املعرفة املعاصر جبهود علماء األّمة يف بعض  5واينوللدكتور طه جابر العل
حمطات الّتاريخ اإلسالمي، من خالل بيان صور تعامل هؤالء العلماء مع الواقع الفكري والعملي الذي واجهوه يف 

مع واقعهم. ويقدم مثااًل تفصيليُا من  تلك املواقف، ومقابلة ذلك ابلصور املطلوبة لتعامل علماء األمة يف هذا العصر
جهود شيخ اإلسالم ابن متيمية يف اإلصالح الفكري واملنهجي اإلسالمي، ويؤكد من خالله أن الوعي على الطبيعة 
الفكرية واملنهجية ألزمة األمة ليس جمرد هم طارئ لبعض املفكرين املسلمني املعاصرين، وليس تسويغاً تعسفياً ملصطلح 

 
  اجلامعة. اإلنسانية العلوم ألسلمة العاملي املؤمتر إىل مقدمة دراسة. اإلنسانية  املعرفة ألسلمة األوىل الدورة: األوىل اخلمسة قرونه يف احلضاري الفعل 3

 .2000( أغسطس)آب 6 6-4 ماليزاي العاملية اإلسالمية
 .1993 اإلسالمي للفكر العاملي املعهد :هريندن  والفلسفة، القرآن  بني املعرفة نظرية. راجح الكردي، 4
 .1994 اإلسالمي للفكر العاملي املعهد: هريندن . املعرفة وإسالمية تيمية ابن. جابر طه العلواين، 5
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الل أتصيله يف الرتاث التارخيي اإلسالمي، وال هي حماولة إلدراج قضية معاصرة على جدول أعمال التيار جديد من خ
السلفي املعاصر إلضفاء املشروعية السلفية عليه، بل إن له جذوره وامتداداته يف تراث علماء اإلسالم يف خمتلف 

 إمنا املفهوم واملضمون.العصور، وأن املسألة املهمة يف األمر ليس املصطلح والشعار، و 
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