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الثقافة والوعي بالعالم في خطاب
التجديد اإلسالمي

قي�س اجله�ضمي

�شهدت ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي مطالبات �أف�ضل للرتاث والثقافة ال�سائدين يف الوطن العربي باعتبارهما م�صدرين للتخلف ،وقد و�صلت
هذه املطالبات لأوجها يف الثمانينيات ،مما �أدى �إىل ظهور وعي مناه�ض يف احلقب التالية يرف�ض فكرة �إنقاذ الوجود عن طريق الت�ضحية بالذات ،ومن هذه
التحوالت يتناول الكاتب «احميده النيفر» يف مقاله «التجديد الإ�سالمي ور�ؤية العامل من النقد �إىل الت�أ�سي�س» يف جملة الت�سامح حركات التجديد ودورها
يف النهو�ض باملجتمع العربي والإ�سالمي.
��س�ع��ى ال �ت �ج��دي��دي��ون ال �ع ��رب م ��ن م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ت��ا��س��ع
ع�شر �إىل رف�ض احلتميات ورح�لات ال�شك يف امل��وروث الثقايف
واحل�ضاري للنخب العربية مما �أعطاهم ه��ذا املوقع النقدي
امل�م�ي��ز ،فجعلوا التجديد ال�ع��رب��ي ي�ت�ج��اوز املنظومة ال�سابقة
وق��درات�ه��ا يف ال���س�ير ع�ل��ى خ�ط��ى ال�ت�ج��دي��د ،ل�ي��أخ��ذوا يف �صنع
م�ن�ظ��وم��ة ي �ح ��اول ف�ي�ه��ا ال �ع �ق��ل ا��س�ت�ي�ع��اب م�ع�ق��ول�ي��ة امل� ��وروث
وتاريخيته يف التجديد ،ل��ذا ف ��إن �أه��م خ�صائ�ص ه��ذا التوجه
للتجديد هو التمكن من العلل التي حكمت املا�ضي ،وت�أ�سي�س
وع��ي بديل ينهي حالة ال�ت��ده��ور بالوعي ب��ال�ع��امل ،فالتجديد
ال يختلف ع��ن الإ� �ص�لاح واحل��داث��ة يف م�س�ألة وح ��دة التاريخ
التي ت�سري فيها خمتلف ال�شعوب ملراجعة موقعها لكي ت�صنع
خطى التقدم ،ف�أكد التجديدون على �آلية املثاقفة التي تعني
«ا�ستيعاب معارف ومنظومات وقيم جديدة ملزيد التفر�س يف
ال��ذات والتعمق يف خ�صائ�صها» كما يعرفها الكاتب ،فاملثاقفة
ه��ي رف����ض التقليد واحلتمية التاريخية وه��ي ت�سعى ل�صنع
احل�ضارة ب��دل نقلها ،فالتجديد �إذا هو الوعي ب��ال��ذات �ضمن
دائرة زمن املعرفة العاملي واملثاقفة هي �آلية هذا الوعي.
جهود اجليل الأول من العلماء:
كان الهدف من جهود اجليل الأول من العلماء يف التجديد
هو ا�ستخراج النقاط امل�ضيئة يف الرتاث لتفعيل �آليات التفكري
فيها ،مم��ا �أدى �إىل جت��اوز التقيد باملذهبية وغربلة ال�تراث،
وقد �صنعت هذه اجلهود حدوداً متيزها عن اخلط ال�سلفي يف
تلك الفرتة التي متيز فيها مببد�أين نقاوة الأ��ص��ول وت�صور
املجتمع والإن�سان على عالئق دينية �أ�سا�سا ،بينما �سعت اجلهود
ال�ت�ج��دي��دي��ة �إىل �إذك � ��اء احل ����س ال �ت��اري �خ��ي مل��راج �ع��ة امل �ج��االت
احل �ي��ات �ي��ة امل �ع��ا� �ش��ة وم�ع��اجل�ت�ه��ا و�إث� �ب ��ات ق� ��درة الإن �� �س ��ان على
الو�صول للحقيقة عن طريق الدليل مما يجعله يفكر يف الآراء
واملمار�سات التي لديه والتي مع الآخر.
جهود �إقبال واجليل الثاين من العلماء:
ك��ان��ت �سمة اجل�ي��ل ال �ث��اين ال ��ذي ظ�ه��ر يف الأرب�ع�ي�ن�ي��ات من
ال�ق��رن الع�شرين ب�ن��اء فكر ن�سقي ي�سمح ملفهوم التجديد �أن
ي�ك��ون �أك�ث�ر و��ض��وح��ا ،وك ��ان ب ��روز ه��ذا اجل�ي��ل يف ال�ف�ترة التي
ت��رج��م ف�ي�ه��ا ك �ت��اب حم�م��د �إق �ب ��ال امل�ع�ن��ون ب �ـ«جت��دي��د التفكري

الديني يف الإ�سالم» ،ف�إقبال هو «املفكر امل�سلم الأول الذي طرح
على النخب م�س�ألة التجديد من الداخل والت�أ�سي�س لها عرب
�آليات �إنتاج املعرفة عن طريق حركة التداول والتبادل بني فكر
قدمي وفكر حديث» ،ويف اخلم�سينيات وما تالهما من العقدين
ظهرت طروحات تختلف مع �إقبال يف امل�ضمون واملنهجية ،ثم يف
ال�سبعينيات ظهرت حماوالت يف الت�أ�سي�س التجديدي لإقبال،
وذل��ك مب�ساعدة عاملني� :أولهما تراجع املدر�سة الإ�صالحية
وظهور اال�صالح مبظهر اال�ستالب للغرب ،والثاين م�أزق التيار
التحديثي حني رب��ط بني التخلف والإ��س�لام ،ثم اب�ت��د�أ ظهور
املناهج املعا�صرة لتحديد العالقة مع ال�تراث و�إع��ادة تركيب
الفكر الديني لي�ساعد يف تقدمي تف�سري جديد للأفكار معتمدا
على الر�ؤية املختلفة جذريا للعامل.
وقد متيز جهد �إقبال التجديدي على ر�أي الكاتب بثالثة
م�ستويات :امل�ب��ادئ واملفاهيم والإ��ش�ك��ال�ي��ة امل��رك��زي��ة ،فرتكزت
امل �ب��ادئ ع�ل��ى �إل �غ��اء م�ق��ول��ة م ��وت ال �ت�راث وال�ت�خ�ل��ي ع��ن فكرة
رب ��ط م���ص�ير امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام االج �ت �م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي
ورف�ض احلتميات التاريخية� ،أما املفاهيم فكانت �إعادة �صياغة
مفاهيم هي مفاتيح للتعاطي مع الق�ضايا يف الفرتة املعا�صرة
مثل :ال��ذات وال��دي��ن والنبوة ،وكانت الإ�شكالية املركزية كما
طرحها �إقبال هي «هل الدين ممكن؟» مبعنى �إمكانية و�صول
امل�سلمني لإنتاج عقل ي�ستطيع التفاعل مع احلداثة مع بقاء
اخل�صو�صيات التي متيزهم يف احلياة.
الثقافة والتجديد:
حتول الرتاث بعد اجلهود الت�أ�سي�سية للتجديد �إىل مبحث
��ض��روري يتطلب درا��س��ة فكرية وح�ضارية لفاعليته الكبرية
يف الواقع ،وقد �ساعد يف ظهور هذا الت�صور عن�صران :الأول
ال تناق�ض بني الدين كوحي وبني الفكر الإ�سالمي ال��ذي هو
تفاعل بني عقل امل�سلم ون�صو�ص الوحي والثاين :جتاوز فكرة
ال���ص��دام ب�ين ال���ش��رق وال �غ��رب ،و�أف���ض��ى ه��ذا ال�ت���ص��ور لت�أكيد
�أهمية العن�صر الثقايف يف املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية من
خ�لال جت��ارب ال��دول العربية يف التحديث ،مما أ�ع��اد االعتبار
للثقايف لي�س على خا�صيته املعرفية والفكرية فقط بل ل�صبغته
العلمية واحل�ضارية يف �إحياء املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية

وك��ل �أمن��اط ال�سلوك يف املجتمع .ل��ذا يتجلى الغزو الثقايف يف
فقدان الثقافة اخلا�صة �أو عدم قدرتها على حتقيق ذاتيتها يف
الواقع املحيط ،فمن هذا املنطلق �أخذ التجديد معنى «تفعيل
الثقافة اخلا�صة حتى ي�صبح امل�سلمون واعني بزمانهم ناجعني
يف م�ساهمتهم ف�ي��ه» كما ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب ،وال�ت�ج��دي��د ه��و �إن�ه��اء
ملرحلة «ال تاريخية الفكر العربي» ومناق�شة العرب وامل�سلمني
ق�ضاياهم ومعتقداتهم و�أفكارهم من خالل العقلية الإن�سانية،
وهو م�شروع ذو بعدين �أ�سا�سيني :بعد داخلي م�ؤ�س�ساتي ميكن
النخب من الكفاءة والتحرر واالن�سجام ،وبعد �إن�ساين فكري
يحقق العالقة بني الذات والعامل لكي تنتج الإبداع واحل�ضارة.
وكما �أك��د خطاب التجديد يف الفكر الإ�سالمي على �أهمية
العن�صر الثقايف فقد رك��ز على �أه��م مفاهيم التحليل الثقايف
«ر�ؤية العامل» ،لكنه بقي عاجزا عن جتاوز الإطار التقليدي يف
التعامل مع ه��ذا املفهوم يف ف�ضاءاته الثالثة :دار الإ��س�لام -
دار احلرب -دار ال�صلح ،وزاد �صعوبة التعامل مع هذا املفهوم
ظهور امل�سائل الثقافية عن طريق ق�ضايا �صراع الثقافات �أو
حوارها ،لذا بحث النخب عن املعا�صرة امللتزمة ب�شروط الوعي
بالعامل فقدم طارق رم�ضان ف�ضا ًء جديدا اختار له ا�سم «دار
ال�شهادة» يكون فيه امل�سلمون املت�صفون باملواطنة �شهداء على
النا�س حمققني لقيمهم وخ�صو�صياتهم الثقافية يف حميطهم
املعا�ش ،فمع ه��ذا املفهوم ي�صبح الدين عن�صر �ألفة وان�سجام
عو�ض �أداة �صراع كما ي�صبح التجديد تفاعال مع الذات وحتوال
يف فهم الآخر ،ويف نف�س �سنة �صدور كتاب رم�ضان �صدر بالغرب
�أي�ضا كتاب «ت�سمية الفيل ور�ؤية العامل» لـ جام�س �سري �إذ يذكر
فيه �أن العامل ي�شكو من انعدام ر�ؤية جتمع كل ما تو�صل �إليه
العامل من علوم خمتلفة يف ن�سق واحد لتوجه امل�سائل الثقافية
نحو التجديد ،و�أرى �أن التجديد يف اخلطاب الديني م�س�ؤول
يف ال��وق��ت امل�ع��ا��ص��ر ع��ن م�ع��اجل��ة ال�ت�ح��والت يف ال ��ذات امل�سلمة
وفق النظام املعريف �أو العلمي مبا يتيح التطور واالن�سجام مع
احلياة العاملية بعيدا عن التفكري عرب املناهج الأيديولوجية
التي حت��اول ال�سيطرة على ال ��ذات وف��ق �أط��ر ال ت�سمح للعقل
بتجاوزها والتعاطي مع الق�ضايا التي ت�شغلها �أو مع ق�ضايا
الآخر.
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