ربيع الثاني  1441هــ  -ديسمبر ٢٠١٩م

اإلصالح الديني أم تجديد الخطاب..
نحو أنوار إسالمية

3

أسماء القطيبية

يطرح الباحث �صالح �سامل يف مقاله «مبجلة التفاهم»(الإ�صالح الدينى والتجديد الثقايف يف املجال احل�ضاري العربي) بالنظر �إىل واقع الإ�سالم اليوم وما مير به من
فرتة ركود وتراجع �س�ؤاال مهما وهو :هل نحن بحاجة لتجديد و�إ�صالح اخلطاب الديني �أم بحاجة لإ�صالح وجتديد الفكر الديني نف�سه؟ ،مبدي ًا ر�أيه حول �ضرورة
�إ�صالح الفكر الديني ال اخلطاب نف�سه ،بالنظر لواقع احلال ،ولتجارب مفكرين �إ�سالميني مثل ح�سن البنا والألو�سي وحممد عبده وغريهم.

م�� َّر الإ���س�لام كفكر ب��ف�ترة ازده���ار يف ب��داي��ات��ه تبعها
ف��ت��رات ت���ذب���ذب و����ص���وال �إىل ال���و����ض���ع احل�����ايل من
الرتاجع الوا�ضح يف الإنتاج الفكري الديني ،وعدم
ال��ق��درة على التعامل م��ع احل��داث��ة وم��ا �أنتجته من
روئ و�أط����روح����ات ت��ع��ار���ض ب��ع�����ض��ه��ا م���ع ال���دي���ن �أو
تت�صادم معه ،وبالطبع ف�إن هذا الرتاجع خلق فجوة
بني اخلطاب الديني ال��ذي بقي تقليديا وبني واقع
ال��ع�����ص��ر احل�����ايل ،ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ظ��ه��رت ج��م��اع��ات
متطرفة من اجتاهني متعاك�سني ،جماعات رف�ضت
الدين بكليته وجماعات ت�شبثت باملوروث بحرفيته
ومنها ظ��ه��رت داع�����ش وج��م��اع��ات القتل والتفجري.
ومع هذا الو�ضع اجلديد وجد املفكرون الإ�سالميون
�أنف�سهم يف و���ض��ع ح���رج يتطلب منهم خ��ل��ق م��ي��زان
و�سطي ينقذهم من ه��ذا امل����أزق؛ فتبنى كثري منهم
م�شروع « جتديد اخلطاب الديني» الذي ركزوا فيه
على �إظهار مقا�صد ال�شريعة وروح الدين �أكرث من
االهتمام بالفقه وال�شعائر وال�شكليات.
يعتقد ���ص�لاح ���س��امل �أن حم���اوالت جت��دي��د اخلطاب
ال��دي��ن��ي حم���اوالت غ�ير جم��دي��ة يف ال��وق��ت احل��ايل؛
كون �أن اخلطاب يتطلب الإف�صاح عن واقع ،والواقع
ال ي��ب��دو م�شجعا� ،أم���ا احل��دي��ث مب��ب��ال��غ��ات ومثالية
ت�ستجدي تاريخ فجر الإ�سالم وبطوالته فهو خطاب
يفتقد امل�صداقية ،و�إن �أحدث ت�أثريا فت�أثريه حمدود،
خا�صة �أن��ه وبالنظر للخطابات املت�صدرة يف امل�شهد
الإ���س�لام��ي ف�سنلحظ �أن��ه��ا ت��ل��ج���أ لأ���س��ل��وب ال�سجال
وال�����رد ع��ل��ى امل��ع��ار���ض�ين ،وخ��ط��اب��ات �إق�����ص��اء الآخ���ر
وال���رد ع��ل��ى اف�ت�راءات���ه ،وه���ذا ع��م��وم��ا ���ش���أن امل��ه��زوم،
ح��ي��ث ين�شغل ب��ال��دف��اع ع��ن نف�سه ب���دل ال��ع��م��ل على
م�شروعه اخلا�ص؛ كونه ي�شعر بالدونية والتهديد.
ومن وجهة نظر �شخ�صية ،ف���إن هذا امل�شروع وحده
غ�ير ك��اف يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،و�إمن���ا يجب �أن يكون
ج��زءا من م�شروع �أك�بر ي�ستهدف ال�شباب ويالم�س
واقعهم ،بحيث يزحزح تلك الت�صورات التي غر�سها

رجال الدين التقليديون يف عقولهم ،ويقدم الإ�سالم
كمدخل للح�ضارة ال عائقا يف تقدمها.
كما حتدث الباحث �صالح �سامل يف مقاله «الإ�صالح
ال��دي��ن��ي وال��ت��ج��دي��د ال��ث��ق��ايف يف امل���ج���ال احل�����ض��اري
العربي» عن الأ�صويل االنتهازي ،وهو -كما يعرفه-
املتدين الذي ي�ستفيد من �إمكانيات الع�صر احلايل،
وي��وظ��ف��ه��ا ل�����ص��ال��ح �أف���ك���اره ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ول��ل��ن��ي��ل من
املجتمعات ال��ت��ي حتت�ضن احل��داث��ة وتنتج �أدوات��ه��ا،
وب��ر�أي �صالح �سامل ف���إن الأ�صويل اجلديد ا�ستطاع
�أن ي��ك��ون لنف�سه ه��وي��ة متناق�ضة تقبل التنوير يف
ج��ان��ب��ه امل�����ادي ،وت��رف�����ض��ه يف اجل��ان��ب ال��ف��ك��ري ،كما
تقبل بالعلمانية يف الت�شريعات ال�سيا�سية لكنها
ترف�ضها مبعناها ال��وج��ودي .وميكننا �أن جن��د هذا
النموذج اليوم حا�ضرا بقوة يف الف�ضائيات والإعالم
وال��ن��دوات التي تنظمها امل�ؤ�س�سات الدينية ملناق�شة
ق�ضايا الع�صر ،حيث جند املظهر احلداثي يف املكان
والهندام وحتى امل�صطلحات ،بينما اخلطاب نف�سه
ه��و ذات اخل��ط��اب ال��ق��دمي بالعقلية التقليدية غري
ال��ق��ادرة على حت��ري��ك الن�صو�ص �أو النظر الأع��م��ق
من التف�سري اللغوي فيها ،دون مراعاة تغري احلال
وت��ط��ور ال��ع��ل��وم واحل��ي��اة وت��ب��دل��ه��ا لأمن���اط ج��دي��دة.
�أ�ستح�ضر هنا اقتبا�سا للكاتب ها�شم �صالح �أورده
يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب م��ع�����ض��ل��ة الأ���ص��ول��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ح��ي��ث ق�����ال... ":وق������د ح�����ص��ل اغ��ت�����ص��اب ل��ل��م��ف��اه��ي��م
وامل�صطلحات يف الآون��ة الأخ�يرة ،فاحلزب الأ�صويل
التون�سي مثال ي��دع��و نف�سه با�سم «النه�ضة» ب��د ًال
م��ن �أن ي��دع��و نف�سه ب��ا���س��م حقيقي م��ط��اب��ق ل���ه�:أي
حزب املحافظني �أو التقليديني" .وهو ماي�شري �إىل
�أن ال��ت��ب��دي��ل يف امل�����ص��ط��ل��ح��ات ج���اء مبقت�ضى تغيري
الق�شور ،بينما جوهر اخل��ط��اب ه��و نف�سه��� ،س��واء يف
اخلطابات الفكرية املح�ضة �أم اخلطابات الدينية/
ال�سيا�سية �إال لندرة قليلة من املفكرين واجلماعات
التي ا�ستطاعت انت�شال نف�سها ودعت مل�شاريع �إ�صالح

جريئة.
وبالطبع ف����إ َّن ال��دع��وة لتجديد الفكر الديني �أم��ر
لي�س بالهني ،وال يتوقع �أيٌّ من دع��ا �إليه احل�صول
ع��ل��ى ت���أي��ي��د م���ؤ���س�����س��ي �أو جم��ت��م��ع��ي ،ب��ل �إن العك�س
ه���و م���ا ي��ت��وق��ع ح�����ص��ول��ه ،ب���داي���ة ب���االت���ه���ام ب��ال��ك��ف��ر
والإحل�����اد ،م����رورا بالت�شكيك يف الأه�����داف وتغليب
نظرية امل�ؤامرة ،وانتهاء بالتعر�ض للأذى كال�سجن
واالغتيال .كما يكمن خطر مثل هذه الدعوات يف عدم
فهم من يتبنونها لها ب�شكل كامل فيحورون مبادئها
لت�صبح الحقاً حركات �سيا�سية �أو يتم تطويعها من
قبل بع�ضهم للأفكار ال�سلفية دون وعي مما يعيدها
�إىل نقطة ال�صفر .ولعل ذلك ب�سبب �أن الغالب من
املفكرين ي�ؤمنون ب�أن الدين هو احلل و�أن الإ�سالم
ب��ال��ذات مي��ل��ك احلقيقة دون غ�ي�ره ،وب��ال��ت��ايل فهم
يح�شرونه يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والعلوم وجميع
امل���ع���ارف وي��ه��م�����ش��ون دوره يف ال��ت��ك��ري�����س الأخ�ل�اق���ي
والتهذيب الروحي.
�إن الإ�����ص��ل�اح ال���ف���ك���ري م��ه��م��ة ���ش��اق��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ن
امل�ؤ�س�سات الدينية م�ساندتها ،كونها متتلك الت�أييد
ال�شعبي وال�����س��ي��ول��ة امل��ادي��ة ال�لازم��ة لتبني ب��رام��ج
و�سيا�سات على نطاقات وا�سعة ولكافة فئات املجتمع،
كما يطلب منها اال���س��ت��ف��ادة م��ن املفكرين ال�شبان،
وا���س��ت�����ش��ارت��ه��م يف م��ع�����ض�لات ال��ع�����ص��ر ،وال��ب��ع��د عن
عقلية الإف��ت��اء ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي مت��ج��د ح��ف��ظ الن�ص
دون ف��ه��م��ه ،وال���دع���وة �إىل ف��ه��م الأب���ع���اد ال��روح��ان��ي��ة
لل�شعائر الدينية .والبعد ع��ن ا�ستخدام ال��دي��ن يف
القرارات ال�سيا�سية ،و�إن ح�صل ذلك ذلك ف�سيكون
بداية خما�ض ع�سري نحو التنوير الذي �سيكون �شاقا
على اجلميع لكنه �سيحدث ذات الأث��ر ال��ذي �أحدثه
التنوير ال��غ��رب��ي ،و�سيكون واح���دا م��ن �أه��م احللول
التي �ست�ضم ال��دول التي تدين بالإ�سالم �إىل ركب
الدول املتح�ضرة.
asmaalqutibi@gmail.com

