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يُتخذ امل�ؤلف موقفاً نقدياً من طروحات دعاة الإ�صالح؛
ف�ق��د ك��ان ه��دف ه� ��ؤالء ال��دع��اة يف الإ� �ص�لاح ه��و الرتكيز
على ر�سالة القر�آن الأ�صلية .كان الإ�صالحيون مقتنعني
تقريباً ب��أ َّن جتديد الإ�سالم �سيجعل امل�سلمني يف النهاية
يقدمون �أف�ضل م��ا لديهم للإن�سانية م��ن خ�لال عملية
تركيب ب�ين ال��دي��ن واحل��داث��ة .ورمب ��ا ل�ه��ذا ال�سبب حذر
حممد عبدو م��ن �أن ي�صبح ن�ص ال�ق��ر�آن �صنماً معبوداً،
ح�ين ي�ن��زع امل ��رء م��ن ال��وح��ي �سياقه ال�ت��اري�خ��ي ك�م��ا فعل
ال��وه��اب �ي��ون .وط ��رح حم�م��د ع�ب��دو ف�ك��رة ج��دي��دة وه ��ي يف
جوابه عن ال�س�ؤال ال��ذي طرحه :كيف ميكن للعلماء �أن
ينتظموا يف احلداثة ،لكي يكونوا متح ِّررين من التبعية
ال�سيا�سية؟ يجب �أن يكون فهم الإ��س�لام �إن�س ًّيا؛ �أي «ذا
�صبغة �إن�سانية» .لهذا؛ جند مفكري ال�سلفية الإ�صالحية
منفتحني على موا�ضيع مثل حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة
وحتريرها والدميقراطية والعلمانية.
وباملقابل ،قامتْ حركة الإخوان مبخاطبة عدد وا�سع من
امل�صريني ال��ذي��ن يعانون م��ن احلكم الأج�ن�ب��ي ،وا�شتغلت
احل��رك��ة على الأع�م��ال االجتماعية ودرو� ��س حم��و الأمية
و�أ��س���س��ت م ��دار� ��س ون� ��وادي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال��ري��ا� �ض��ة ،وك��ون��ت
م�شاريع اقت�صادية حتى �إنها �أو�صلت الكهرباء للقرى.
ومل يهتم الإخ ��وان مبفهوم اخل�لاف��ة ،فقد �آم�ن��وا بفكرة
ال��دول��ة الع�صرية واحلديثة؛ حيث الوطنية الإ�سالمية
مبنية ع�ل��ى الإمي ��ان ال���ش��ام��ل ب ��اهلل .وم��ا ��س��اع��د الإخ ��وان
يف حتقيق غر�ضهم هو معرفتهم بواقع امل�صريني .ومن
امل��ؤ��س��ف ح�ق�اً حت��ول ف�ك��ر ح�سن ال�ب�ن��ا م��ن بنية �شمولية
للإ�سالم �إىل �أيديولوجية �شمولية ميكن �أن ت�ؤدي بالعامل
الإ��س�لام��ي للنتائج نف�سها عند اال�شرتاكية الوطنية �أو
الفا�شية بالن�سبة لأوروبا .كما �أن اخرتاع �سيد قطب �-أهم
رواد ال�سلفية احلرفية الأيديولوجية -ملفهوم اجلاهلية
الذي يقول �إن املجتمع الإ�سالمي يوجد عليها ،قد �أ�ساء
كثرياً ل�شعبية احلركة.
و ُي��وا� �ص��ل ال�ك��ات��ب ح��دي�ث��ه ع��ن �أ� �س �ب��اب ف�شل الإ� �ص�لاح،
ويقول �إ َّن ما �أف�شل م�شروع ال�سلفية الإ�صالحية و�سارع
يف انهزام الأم��ة وانحطاطها :ال�سلفية من وجهة نظر
ال �ف �ك��ر ال �ع �ق�لاين ك �م��ا ع �ن��د ال� �غ ��زايل وحم �م ��د �إق �ب ��ال.
وعند مالك بن نبي وعزيز حلبابي اللذين مار�سا نقدا
فل�سف ًّيا وذات� ًّي��ا من داخ��ل ال�سلفية :هو ع��دم ق��درة هذا
التيار الإ�صالحي على فهم املجتمع ال�صناعي واحلداثة
ال �غ��رب �ي��ة .وب��ال �ت��ايل مل ي �ج��د ل�ل�أ��س�ئ�ل��ة ذات الطبيعة
االقت�صادية �أج��وب��ة ،كما �أ َّن الأيديولوجية �أ�سهمت يف
�إف���ش��ال امل���ش��روع الإ��ص�لاح��ي؛ ف َف ْهم الإخ ��وان امل�سلمني
الأيديولوجي للإ�سالم يدل عليه واق��ع تاريخ الإ�سالم
يف القرن الع�شرين حتى الآن .ففي ظل االنحياز ال�شامل
ل ل��إخ ��وان �إىل الأي��دي��ول��وج�ي��ا �أراد ه� ��ؤالء م�ن��ع انق�سام
امل�سلمني �إىل مذاهب ومدار�س دينية عرب فكرة جديدة
لل�سلوك االجتماعي م��ن خ�لال ق��واع��ده اخل�م����س :اهلل
هدفنا ،حممد النبي قدوتنا ،ال�ق��ر�آن د�ستورنا ،اجلهاد
طريقنا ،ال���ش�ه��ادة يف �سبيل اهلل غايتنا .وي�ق��ول مالك
بن نبي �إن الإخوان هم الوحيدون من بني باقي تيارات
ال�سلفية الذين عملوا على �إنزال برنامج اجتماعي.
�أ َّم��ا امل��ؤل��ف ،فيعتقد �أ َّن ر�ؤي��ة ح�سن البنا ع��ن الوطنية
الإ��س�لام�ي��ة ق��د جلبت ف�ك��رة اال��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى الف�ضاء
وي�ك��ن ر�ؤي ��ة نتائج هذا
ال�شامل يف الفكر الإ��س�لام��يُ ،
االب�ت�ك��ار ب��و��ض��وح ح�ين ننظر �إىل جتربتهم يف احلكم:
قمع الآخر وممار�سة القمع .وهذا هو الفريو�س الرابع
وهو العنف ،فمفهوم اجلاهلية هو مفهوم تكفريي جلب
على الأمة الفتنة و�سيال من الدماء بني خمتلف الفرق
الإ�سالمية.

وم ��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ال �ك��ات��ب ،ي �ع��دُّ ج �م��ال ال��دي��ن الأف �غ��اين
ه��و م��ارث��ن ل��وث��ر الإ� �س�لام ،خا�صة م��ن خ�لال ج��دال��ه مع
امل�ست�شرق الفرن�سي �آرني�ست رينان الذي تويف �سنة .1892
والق�صد من �إثارة هذه الفكرة يف ر�أينا هي اعتبار جتربة
امل�سيحية امل�ع��ادي��ة ل�ل�إ��س�لام ه��ي احل��ل الأن���س��ب بالن�سبة
للإ�سالم اليوم؛ حيث �إ َّن �أوروبا مدينة للإ�صالح الديني
ال ��ذي ف�ت��ح �أب ��واب ال �غ��رب ع�ل��ى ال�ع�ل��م وال�ت�ق��دم والتفكري
ال�ن�ق��دي .غ�ير �أن الأف �غ��اين ق��ال �إن الإ� �س�لام �أ��ص�غ��ر من
امل�سيحية بـ 600عام ،وبالتايل يحتاج لوقت كاف لكي ي�صل
�إىل ما و�صل �إليه الغرب ،ولكن ال ي��زال هناك أ�م��ل يف �أن
ي�صل امل�سلمون يف ي��وم م��ا �إىل احل��داث��ة ال�غ��رب�ي��ة .وك��ان
حممد �إقبال قد تطرق �أي�ضاً لنتائج الإ��ص�لاح امل�سيحي
على ال�غ��رب ،ورغ��ب يف جت��اوز �سلطة العلماء والتقليد:
فال�سلفية تزيد من االعتماد على الكتاب ،وتيار الإ�صالح
يريد �إ�صالحاً ن�سقياً ممار�ساً للدين يف التعاليم واحلياة
ع�ب�ر ال ��رج ��وع �إىل ال �ك �ت��اب وح � ��ده .وه� ��ذا م �ع �ن��اه رف����ض
التجديد واالبتكار والإ�صالح.
مغايرا
الإ�سالم يحتاج �شي ًئا
ً
يبد�أ امل�ؤلف الف�صل الثاين والأخري من هذا الكتاب بطرح
ت�سا�ؤل مهم؛ وهو :كيف ميكن �أن نعمل على القطيعة مع
التقليد يف الفكر الإ�سالمي؟ ويجيب امل�ؤلف ب�أ َّن الأمَّة ال
حتتاج لإ�صالح؛ فقد عا�شت لتوها جتارب فا�شلة .ويقول
امل ��ؤل��ف �إن اجل ��واب ج��اء يف م�ف�ه��وم الإ� �س�لام ال �ل�برايل يف
مقابل الإ�صالح الديني.
وكانت ملياء قدور قد ا�ستعملتْ يف رم�ضان  ،2011يف مقال
لها ب�صحيفة جنوب �أمل��ان�ي��ا ،مفهوم الإ��س�لام الليربايل،
وو� �ض �ع �ت��ه يف م �ق��اب��ل م �ف �ه��وم الإ�� �س �ل�ام امل �ح ��اف ��ظ .ومل �ي��اء
ق��دور هي نائبة يف االحت��اد اللربايل الإ�سالمي يف �أملانيا،
وكانت قد انتقدت حمافظي امل��ذاه��ب الأرب�ع��ة يف املجل�س
اال�ست�شاري لدرو�س الدين املك َّون من ثمانية �أع�ضاء يف
نوردهاين ف�ستفاليا يف �أملانيا .وقد �أعلن االحتاد الليربايل
الإ� �س�لام��ي ع��ن �أج �ن��دت��ه ال���س�ي��ا��س��ة ال �ت��ي �ستف�شل فيما
بعد :قد �أعلن ه��ذا االحت��اد �أن��ه ميثل الأغلبية ال�صامتة
ل�ل�م���س�ل�م�ين ،وي �ه ��دف ل �ق �ي��ادة امل ��ؤم �ن�ين يف ال �ط��ري��ق �إىل
التغيري.
َّ
ويقول الكاتب إ�ن ملياء ق��دور مل حت��دد يف �أي مو�ضع من
كتاباتها معنى الإ��س�لام الليربايل �أو الإ��س�لام املحافظ،

ومل حتدثنا عن كيفية حتقيق �إ�سالم ليربايل حتى اليوم.
ويوا�صل الكاتب كالمه عن عدم قدرة دعاة الليربالية يف
حتديد املفاهيم بدقة ،كما �أن االحتاد الليربايل الإ�سالمي
ومنذ ت�أ�سي�سه حت��دث عن  150ع�ضوا فقط �أغلبهم غري
م�سلم ،وال نن�سى �أن هذا االحتاد مل يتم ت�أ�سي�سه يف �إطار
م�ؤ�س�سة �إ�سالمية.
ويف ه��ذه ال�ف�ق��رة ال�ت��ي عنونها ال�ك��ات��ب ب �ـ»ال �ق��ر�آن ر�سالة
تويرت �إلهية» ،يتناول امل�ؤلف بالدرا�سة والتحليل م�س�ألة
تعدد القراءات .ويعطي مثا ًال من خالل �سورة «الكافرون»
التي ي��رى فيها �ضماناً حلرية التدين .ولكن هل منلك
لكل �سورة ت�أويال؟ هل منلك لكل �آية م�صدراً ثانو ًّيا يوافق
القراءة التاريخية ال�سياقية؟ يح�ضر ال�سياق التاريخي
لكل �آي��ة مما يجعل الو�صول �إىل فهم ه��ذه الآي��ة متاحاً،
ح�ين ن��أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ذات�ي��ة املف�سر .ل�ه��ذا؛ ال ُيكن
�أب��داً �إعطاء منهجية ت�أويلية منفردة ،بل ق��راءة �سياقية
تاريخية �إىل جانب طرق عديدة ،ميكنها �أن تتكامل وتفتح
ن��واف � َذ للتفكري .وي�ج��ب ع�ل��ى ُم�ف��� ِّ�س��ر ال �ق ��ر�آن االع�ت�راف
ب��ذات�ي��ة ت ��أوي��ل ال�ن���ص��و���ص وب �ع��دم ث�ب��ات ال�ت�ف���س�ير .يقول
عزيز حلبابي« :لي�س القر�آن هو الوحي ،بل الوحي هو ما
يكت�شفه امل�ؤمن كل مرة ،حني يقر�ؤه».
وي�ستم ُّر امل��ؤل��ف يف ط��رح الأ�سئلة النقدية ،ويدير عليها
ُم�م��ل ردوده؛ وم��ن بينها ��س��ؤال��ه ال ��ذي ج��اء على هيئة
عنوان لفقرة من كتابه« :من يتحدث من �أجل الإ�سالم؟».
�إ َّن الإ�سال َم لي�س َ
دين ِف َرق ،بل هو ِد ْي ُن �أمة .وال ِف َرق تق�سم
الأمة ،واجلماعات تطوِّر دائما دينامية �شوفينية خا�صة،
وامل�سلم هو ع�ضو يف الأمة فقط ،ويجب �أن يعمل من �أجلها
ومعها بغية العمل على خري الأمة؛ ففي الأمة وبوا�سطة
الأم��ة وم��ن �أج��ل الأم��ة يجب �أن نقرر كيف يفهم امل�سلم
الإ�سالم ،وما هي امتدادات التف�سري التي تتيحها امل�صادر؟
وما هي بالتايل طريقة العي�ش املرتبطة بها؟ وهذا الأمر
يحتاج �شجاعة يف تكوين ال��ر�أي والرغبة اال�ستطرادية،
ويجب على الأمة �أن تكون ف�ضا ًء يوفر �إمكانية النقا�شات
املبنية فقط على احلجج العلمية.
العربي يُعطينا در�ساً،
و�أخ�ي�راً ،يعتق ُد امل��ؤل��ف �أ َّن الربي َع
َّ
خا�صة يف م�صر ،ب�أ َّن الدميقراطية الوظيفية وما يرتبط
ب�ه��ا م��ن ت�ع��ام��ل ان�ع�ك��ا��س��ي م��ع ال��دي��ن م��رت�ب�ط��ة باملظاهر
االقت�صادية للمواطنني .فرغم كل االنتقادات ل�سيد قطب،
ف ��إ َّن م��ا ق��ال��ه �صحيح بخ�صو�ص امل�ع��دة ال�ف��ارغ��ة ال�ت��ي ال
ميكنها �أن تهتم بالدين �أو بالثقافة؛ لأ َّن �صاحبها م�شغول
بت�أمني حاجياته الإ�سرتاتيجية وت�أمينها .و�إىل جانب
الزكاة ،يجب على الدولة �إدراك كل الو�سائل ال�ضرورية
من �أج��ل ممار�سة �سيا�سة توزيع ع��ادل ل�ل�ثروات« :املعدة
التي تعاين من اجلوع ال تعرف �أي معنى �سام».
�إ َّن مِ ��نْ ُم�ي��زات ه��ذا الكتاب اط�لاع م�ؤلفه على ع�شرات
ال�ف�لا��س�ف��ة وامل �ف �ك��ري��ن وال �ن �ق ��اد ،وع �ل��ى امل �� �ص��ادر الأوىل
للإ�سالم ،وتقدميه لنا جمموعة من الآراء ملفكرين �أملان
ي�صعب على املتلقي العربي االط�لاع عليها ب�سبب عامل
ال�ل�غ��ة ،ول�ع��ل ت��رج�م��ة من�صفة ل�ه��ذا امل ��ؤل��ف امل�ه��م جتعل
ا�ستقبال هذا امل�ؤلف يفي بالغر�ض من ت�أليفه.
---------------------- الكتاب« :الإ��ص�لاح الفا�شل :التفكري ال�سلفي وجتديدالإ�سالم».
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«اإلصالح الفاشل :التفكير السلفي وتجديد
اإلسالم» ..لمحمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *
كتاب الباحث الأملاين من �أ�صل باك�ستاين حممد �سمري مرتظى «الإ�صالح الفا�شل :التفكري ال�سلفي وجتديد الإ�سالم» ،لكي ُيقدِّ م للقارئ الأملاين �صور ًة عن تاريخ
اء ُ
َج َ
عر�ض نقديٍّ للحركات الإ�سالمية؛ مما ُيعطي هذا القارئ ويحقِّق له ُر� ً
ؤية وفهم ًا عقالن ًّيا لعملية الإ�صالح التي عرفها
الإ�صالح والتجديد يف الإ�سالم؛ من خالل
ٍ
الفكر الإ�سالمي .ويعتقد امل�ؤلف �أنَّ حتلي ًال م�ؤ�س�س ًا على ال�سياق التاريخي هو وحده الكفيل ب�إعطاء جواب منا�سب.
وف�صلي مط َّولني .وكلُّ ف�صل مذ َّيل مبجموعة من العناوين التي تطرح �أ�سئلة �أ�سا�سية وتعاجلها .وعلى مدار الف�صل الأول -وهو بعنوان
ويتك َّون الكتاب من ُمقدِّ مة
ْ
«الإ�سالم ال يحتاج لأي �إ�صالح» -و�ضع امل�ؤلف يف ح�سبانه جمموعة من �آراء مفكرين وجماعات �إ�سالمية ومنظرين لهذه اجلماعات ،ودعواتهم للإ�صالح ،ور�ؤيتهم
اخلا�صة له.
َّ
عامل الدين عادل تيودور خوري َن َ�شر كِتاباً له يف العام ،1991
جاء عنوانه على �شكل �س�ؤال؛ وهو :ما الذي حدث يف العامل
الإ�سالمي؟ وبالن�سبة للباحث الأملاين من �أ�صل تركي نافيد
ك��رم��اين ،فلغة ال �ق��ر�آن ن��زل��ت ب�شكلها النهائي الب�شري يف
لغة مفتوحة على الت�أويل الذي يجب �أن يبا�شره امل�ؤمنون.
ويتفق نافيد كرماين مع املفكر الإ�سالمي حممد �إقبال يف
القول �إ َّن ال�ق��ر�آن يتفجر عنه ع��امل جديد؛ ويقول حممد
�إقبال �إ َّن التقلي َد هو تعبري عن تعب احلياة وفقدان الرغبة
يف الإب��داع اخل ّ
الق ،والنتيجة هي :انحطاط وجمود فكري
واجتماعي �أ�صله ا�شكالية االرت �ب��اط باملا�ضي وبالتقليد.
وحممد �إقبال ي�ؤمن ب�أ ّن الكتاب املقد�س يفتح للنا�س العديد
من نوافذ التفكري ،وقد عرب حممد �إقبال عن هذه الفكرة
يف ق�صيدة رائعة يقول فيها :انه�ض وا�صنع عاملاً جديداً...
انظر �إىل داخلك و�إىل ال�ق��ر�آن ...يف �آياته مئات العوامل...
عامل واحد ينا�سب عوا َ
مل متعددة ...وامل�ؤمن هو �آية اهلل...
ينزع العوامل عنه كما ينزع مالب�سه ...عندما يتقادم عامل
على �صدره� ..إنه هو القر�آن الذي ينفجر عنه عامل جديد.
ويبدو يل �أ َّن �إغفا َل الباحث ملجهودات املفكر املغربي حممد
خا�صة و�أ َّن هذا العامل قد ا�ستوعب
بررةَّ ،
اجلابري غري م� َّ
جيداً فكرة حممد �إقبال ،ولهذا نراه قد ختم حياته العلمية
ب��درا��س��ة حت��دث فيها ع��ن ف�ه��م ال �ق��ر�آن ول�ي����س ع��ن تف�سري
القر�آن مع مراعاة كون الفهم والت�أويل ي�ضمان ج��زءًا من
الذاتية.
مل يرغب الكاتب يف ح�صر كتابه يف زاوية منظري احلركات
الإ�سالمية العرب فقط ،بل ناق�ش يف كتابه �أفكار الفال�سفة
وامل �ف �ك��ري��ن الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن وال �ف �ق �ه��اء وم �ن �ظ��ري احل ��رك ��ات
الإ�سالمية ودع ��اة الإ��ص�لاح والتجديد؛ ��س��واء ك��ان��وا عرباً
�أو �أجانب ،و�سواء �أكانوا م�سلمني �أم غري م�سلمني ،و�سواء
�أكانوا مقيمني يف البلدان العربية والإ�سالمية �أم مقيمني
يف �أمل��ان�ي��ا .ل�ه��ذا؛ ن ��راه ي�ستعني ب ��ر�أي حممد ع�ب��دو ،ال��ذي
�أج ��اب ع��ن م���س��أل��ة حت ��رمي ال�ت�م��اث�ي��ل وال �� �ص��ور ب��ال�ق��ول �إن
احلداثة اليوم ال غنى لها عن ال�صور يف العرو�ض العلمية،
وه ��ذا ال ع�لاق��ة ل��ه ب ��الأه ��داف ال��دي�ن�ي��ة ،وي�ج��ب �أن يُنظر
�إليها ب�صفتها و�سائل علمية تعليمية .ونعتقد �أن امل�سلمني
م��ا زال��وا يجادلون حتى ال�ي��وم يف ه��ذه امل�س�ألة ،ويطرحون
ال�س�ؤال :هل الت�صوير جائز �أم حرام ويدخل �ضمن جمال
منع ال�صور؟



ويفح�ص الكاتب احلجج التي �أ�سهمت يف انحطاط العامل
الإ�سالمي ،ويقول �إ َّن �سبب انحطاط العامل الإ�سالمي،
ه��و �أن��ه وبعد تدمري م��راك��ز احل���ض��ارة الإ�سالمية بغداد
ودم���ش��ق ،وب�ع��د وف��اة ال�ع��امل امل�ج��دد اب��ن خ�ل��دون ،ح�صلت
عملية جتفيف من الداخل اخت�صاراً لأرثوذوك�سية معادية
ل�ل�ع�ق��ل ول�ل�ح��ري��ة وال�ف�ل���س�ف��ة ،ف�ج�م��دت ع���ش�ي��ة النه�ضة
الإ�سالمية تطور علم يف العامل الإ��س�لام��ي .وب��داي��ة من
القرن الثالث ع�شر ازداد ه��ذا التوجه ق��وة ب�سبب دوغما
مفهوم البدعة.
ويف ر�أي� �ن ��ا �أ َّن ال �ب��دع��ة يف ج��وه��ره��ا مت �ن��ع ال �ت �ج��دي��د يف
م�ضمون الإمي��ان الإ�سالمي ويف حمتوى عبادة اهلل .كما
نعتقد �أن راف�ضي التجديد يدعون ب�أن البدعة هي ما ال
يعتمد على القر�آن وال�سنة .هذا التخوف يجعل املعرفة
اجلديدة التي مت التو�صل �إليها عرب الفل�سفة جالباً لعداء
كبري للفل�سفة وللعلم؛ وبالتايل فعقيدة البدعة هي �سالح
�ضد التقدم ،كما يقول م��راد هوفمان ،والنتيجة هي �أن
العامل الإ�سالمي قد فوت على نف�سه الإ�صالح والدخول
يف احلياة املعا�صرة ،فنتج عن هذا ح�ضارة �إ�سالمية متعبة
يف مقابل �أوروبا املتجددة من خالل احلداثة.
ويتم َّيز ه��ذا ال�ك�ت��اب بح�سن ان�ت�ق��اء ال���ش��واه��د وال�ن�م��اذج؛
مثل :من��وذج امل�ست�شرق الأمل��اين توما�س ب��اور ال��ذي �أعْ لَن
�أ َّن العلماء امل�سلمني الكال�سيكيني قد اع�ترف��وا بالتعدد
ومار�سوه على م�ستوى امل�ؤ�س�سات .وكان توما�س باور قد
انتقد ه��ذا الو�ضع ،فكتب ي�ق��ول� :إن هناك �أيديولوجية
م �ت ��داول ��ة يف ال �� �ش��رق وال� �غ ��رب م ��وروث ��ة ع ��ن اال��س�ت�ع�م��ار
الأوروب ��ي مفادها �أن ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ك��ان يعي�ش منذ
القرن العا�شر واحلادي ع�شر يف حالة ت�أخر وجمود �إن مل
يكن يف جهل ع��ام .وي��رى �أن على ممثلي نظرية التخلف
وم��ن يريد اال�شتغال بالفقه الإ�سالمي �أن ي�ترك �سطوة
الع�صور ال�سابقة خلف ظ�ه��ره ويبحث هنا حيث �سادت
علوم الإ�سالم حتى وقت قريب.
تعدُّ ال�سلفية حركة �إ�صالحية خرجت يف القرن التا�سع
ع�شر من رحم الإ�سالم ال�سني .وقد تنوعت واختلفت فروع
ال�سلفية يف امل���ض�م��ون ،ومي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن �أرب�ع��ة ف��روع
هي :ال�سلفية احلرفية ،والوهابية ،والإخ��وان امل�سلمون،
وال���س�ل�ف�ي��ة الإ� �ص�لاح �ي��ة� .إ َّن ال�ع��دي��د م��ن الإ��ص�لاح�ي�ين
واحلركات الإ�صالحية التي ظهرت يف العامل الإ�سالمي

حتت م�سمى ال�سلفية هم عالمة على البحث عن التغيري.
وك�ع�لاج م��ن م��ر���ض التقليد ال ��ذي ال ت ��زال الأم ��ة تعاين
منه يقرتح ه ��ؤالء امل�ج��ددون خطاباً نقدياً ع��ن م�سلمات
الأم��ة الإ�سالمية .وتدعو ال�سلفية كعالج لتخلف الأم��ة
ومل�شاكلها� ،إىل العودة للقر�آن.
وتتحدث ال�سلفية احلرفية عن معنى الإ�سالم احلقيقي
ال��ذي يعود للأجيال الثالثة الأوىل يف مكة .وغالباً ما
ترمي هذه اجلماعة باقي الأمة ب�أنها بعيدة عن الإميان.
وم��ن مفاهيمها ال�شرك والتوحيد والتكفري ،وه��ي تريد
العودة بالأمة �إىل املجتمع الإ�سالمي يف مكة وقت الدعوة
النبوية ،وتنظر �إىل التطور التاريخي للإ�سالم وانق�سامه
�إىل مذاهب �سنية و�شيعية ،وتكوين امل��دار���س الإ�سالمية
وال�شرعية يف الإ�سالم ال�سني باعتباره انحرافاً عن الإميان
احلقيقي ال��ذي ميثلونه ،فاحلقيقة غري قابلة للق�سمة؛
وبالتايل ال�صوفية هي بدعة ،والإ�سالم ال�شعبي اخلرايف
ب��دع��ة .وق��ال��ت �إن ك��ل �آي��ة م��ن ال�ق��ر�آن ال حتمل �إال معنى
واح��داً وال جتيز �أي جمال لتعدد التف�سري� .أما الوهابية
فقد ن�ش�أت يف رقعة مل تت�أثر باال�ستعمار� ،أو باال�ست�شراق
الغربي� ،إال �أن الأمة الإ�سالمية كانت توجد يف حالة تقليد
ويف حالة تف�سخ .وانت�شرت �أفكار الوهابية التي جتنح �إىل
تكفري كل من يخالفها من خالل فكرها املت�شدد.
ويف ب ��داي ��ة ال� �ق ��رن ال �ت ��ا� �س ��ع ع �� �ش ��ر ،ان �ب �ث �ق ��تْ ال���س�ل�ف�ي��ة
الإ�صالحية من داخل حركة ال�سلفية والوهابية ،وتقول
ال�سلفية الإ��ص�لاح�ي��ة� :إ َّن االن�غ�لاق ال�ف�ك��ري للمذاهب،
والتقيد بالتقليد ،والإ�سالم ال�شعبي اخلرايف ،كلها عوامل
ُت���س�ه��م يف ت�خ�ل��ف احل �� �ض��ارة الإ� �س�لام �ي��ة ،وي �ت��وج��ب على
العلماء �أن يتجنبوا التقليد ،واحلفظ الآيل يف الدرو�س،
كما يجب عليهم ت�شجيع الفكر امل�ستقل ،وامتالك قدرات
على التف�سري.
ويكن ا�ستخال�ص ما يعنيه الإ�صالح هنا؛ فهو عبارة عن
ُ
حم��اول��ة �إدم ��اج امل�سلم يف احل�ي��اة املعا�صرة احلديثة عرب
االحتكام للفكر العقالين؛ حيث يتوجب تف�سري ال�شريعة
على �ضوء م�شاكل الع�صر ،وه��ذه ه��ي وظيفة الفال�سفة
وامل�ف�ك��ري��ن وع�ل�م��اء ال��دي��ن مثل الأف �غ��اين وحم�م��د �إق�ب��ال
وحممد عزيز حلبابي وحممد عبدو ،وحممد ر�شيد ر�ضا،
وعلى عبدالرزاق ،وجواد �سعيد ،وقا�سم �أمني ،ومالك بن
نبي ،ومراد هوفمان.

