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ملخص
أیيت هذا البحث بعد أن تفاقمت قضااي العصر احلديث اليت نكاد نكون قد افتقران لوجود حل
َّ  إذ، ابإلضافة إىل الركود الذي حدث للفكر اإلسالمي،مناسب يعاجل هذه القضااي من جذورها
أن
هذه األزمة ستزول إبذنه تعاىل وجبهود املسلمني الذين يستشعرون ميزة العقل اليت وهبها للا لنا كي
َّ  كما،نتفكر ونتدبر ونتأمل
أن العقل له دور كبري يف إصالح وجتديد الفكر اإلسالمي املعاصر من
 فاإلسالم دين حيثنا على االجتهاد،ًخالل االجتهاد الذي أیيت بعد مصادر التشريع األساسية مكانة
.يف األمور املعاصرة اليت بزغت مع تطورات العصور على مر األزمنة
 الفكر اإلسالمي، املعاصر، العقل:الكلمات املفتاحية
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Abstract
This research derives after the aggravation of the issues of the
modern era, which we almost lacked in the presence of an appropriate
solution that treats these issues from their roots, in addition to the
recession that occurred in Islamic thought, as this crisis will disappear by
Allah's permission and by the efforts of Muslims who believe the grace of
Aqal that Allah grants us to think, and ponder, also Aqal has a major role
in reforming and renewing contemporary Islamic thought through ijtihad,
which comes after the basic sources of legislation position. Islam is a
religion that motives us to search in contemporary matters that have
emerged with the developments of the eras over the time.
Keywords: Aqal, Contemporary, Islamic thought

املقدمة

كرمه ابلعقل عن سائر املخلوقات األخرى،
سبحان من خلق اإلنسان وميَّزه و َّ
سبحانه من أودع للعقل طاقات إدراكية للتفكر والتدبر يف كتاب للا والعمل على االجتهاد
اه ْم ييف الَْيرب َوالْبَ ْح ير
والتجديد إىل يوم القيامة ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَيِن َ
آد َم َو ََحَلْنَ ُ
ي
ورزقْ نَ ي
ضلْنَاهم علَ ٰى َكثي ٍري يرّمَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ي
ضيالً﴾(اإلسراء.)70:
اهم رم َن الطَّريبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ََ ُ
ْ َ
قد بدأان حبثنا يف تعريف مفهوم العقل عامة ومفهوم العقل يف كتاب "العهد
القدمي" ويف القرآن الكرمي ،كما بيَّ نَّا مفهوم الفكر عامة ومفهوم الفكر اإلسالمي ،والفرق
بني اإلسالم والفكر اإلسالمي وبني الفكر اإلسالمي والغريب ،وتطرقنا أيضاً ملفهوم الفكر
اإلسالمي املعاصر وصور القضااي املعاصرة اليت حتتاج إىل جتديد ،وأخرياً اختتمنا ابحلديث

عن التجديد واالجتهاد ودور العقل يف تدبر الغاية الوجودية لإلنسان.
أهداف البحث:
 .1بيان مفهوم العقل يف كتاب العهد القدمي والقرآن الكرمي.
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 .2بيان مفهوم الفكر والفرق بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب.
 .3بيان أزمة الفكر اإلسالمي املعاصر وصور مجودها.
 .4التجديد واالجتهاد يف الفكر اإلسالمي املعاصر.
أسئلة البحث:
 .1ما مفهوم العقل يف كتاب العهد القدمي والقرآن الكرمي؟
 .2ما مفهوم الفكر والفرق بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب؟
 .3ما أزمة الفكر اإلسالمي املعاصر وصور مجودها؟
 .4ما منهج التجديد واالجتهاد ودور العقل يف تدبر الغاية الوجودية لإلنسان؟
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف الواقع احلايل للركود يف الفكر اإلسالمي ومسؤوليتها
مسؤولية مشرتكة تقع على عاتق املسلمني ،وهي حباجة ماسة إىل تضافر اجلهود حملاولة
انعاش هذا الفكر واخلروج ابألمة إىل اإلرتقاء واالبتعاد عن اجلانب املظلم.

منهج البحث:

دراسة دور العقل يف الفكر اإلسالمي املعاصر وفق املنهج الوصفي ،حيث يتم
عرض املادة وفقاً ملا تقتضيه خطة البحث وتفرعاهتا ،ومن مث يتم الوصف من خالل املقارنة
بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب مع االستدالل بذلك من القرآن الكرمي والسنة النبوية
وأقوال العلماء وآرائهم.

الدراسات السابقة:

قد وجدان دراسات سابقة تتحدث عن دور العقل والتفكري  ،وهي كما يلي:
كشف البحث عن جوانب الفكر والتفكر خصوصاً يف القرآن الكرمي للباحث

حممود حممد عودة اهليشان ) .(Al-Haishan, 1996واستنتجنا من هذا البحث يف مناقشة
عن دور العقل وأتثريه يف حياة اإلنسان وسلوكه ،ومكانته يف اإلسالم ،وقد ورد يف القرآن
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الكرمي ذكر الكثري من العمليات العقلية كالتفكر والتذكر والتدبر والتفقه فجميع هذه
العمليات مرتابطة متكاملة هادفة ،والتفكري يف القرآن الكرمي عملية عقلية شاملة ملختلف
أنواع النشاط لإلنسان .وإلن وسيلة التفكري مهمة يف حياة اإلنسان فقد كثر ذكرها يف
القرآن الكرمي ،كما دعنا إىل توجيهها توجيهاً مقصوداً لإلدراك والفهم ،والربط بينها وبني
العقل والفؤاد يف كثري من آايت الكتاب الكرمي ،والذين يستغلون حواسهم ابالجتاه الصحيح
فقد ُشبهوا ابألنعام ،وعُنيت اللغة وأساليبها يف التواصل ونقل املعرفة ،ألهنا وسيلة التفكري
والتعبري ،واشتمل القرآن الكرمي أيضا على توجيهات لتنمية التفكري كتحرير التفكري من
العوائق املتنوعة ،واتباع قواعد منهجية خمتلفة متنوعة لتنمية التفكري .وكذلك ُجرى حبثاً
آخر يف ذات املوضوع ،بعنوان "التفكري وتنميته يف ضوء القرآن الكرمي" للباحث عبد
.

الوهاب حممود إبراهيم حناشية )(Hanashiyah, 2009
تكلما احلاجة سري وهبجت حباشنة عن حقوق اإلنسان املتعلقة ب"العقل".
واستخلصت الدراسة إىل عدة عدة نتائج :أوالً :إن مكانة العقل يف القرآن الكرمي قيمة
عظيمة ،اثنياً :تنظيم القرآن الكرمي يساعد قدرة العقل يف التفكري ،اثلثاً :الدعوة إىل حترير

العقل من اجلهود مث الدعوة إىل إعمال العقل للوصول إىل احلق .فمكانة العقل يف العهد
القدمي مهانة ومزدراه وقد ُحبست يف التقليد واجلمود ،ولقد أنكر القرآن الكرمي مبدأ
الوساطة بني اخلالق واملخلوق بينما أقره العهد القدمي وذلك عن طريق تفويض السلطة

الدينية والدنيوية إىل الكهنة وجعل سلطتهم مطلقة ،كما حرص القرآن الكرمي على جتنيب
العقل من كل املفسدات املعنوية واملادية ،فحرم املسكرات وحارب اخلرافات والتيارات
املضلة للعقل ،علماً أبن العهد القدمي قد جعل العقل عرضة هلذه املفسدات بشقيها.
فالعقل هو قوة أو غريزة وضعها للا تعاىل يف اإلنسان ليميزه به عن احليوان ،وهو
احلاكم ملا أتيت به احلواس من معلومات أو معارف فيقر ما يقره ويبطل ما يبطله ،والعقل
نور يقذف يف القلب ويساعد يف إدراك األشياء ،إن التفكري والتدبر يف خملوقات للا تعاىل
ويف الكون يزيد اإلنسان إمياانً ). (Hamd, 2016
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أوالً :مفهوم العقل

 تعريف العقل لغةً واصطالحاً:عاقل
العقل يف اللغة هو مصدر من َع َق َل يَ ْع يق ُل َع ْق ًال َم ْع ُقوًال ومجعه عُ ُق ٌ
ورجل ٌ
ولٌ ،
ي
ت قوائمه ،والعاقل مجعه عُ َق َالء.
هو اجلامع ألمره ورأيه ،مأخوذ من
عقلت البَع َري إذا َمجَ ْع َ
ُ
وقيل َّ
أبن العاقل هو الذي حيبس نفسه ويردها عن هواها ،أخذاً من قوهلم قد
ومنيع الكالم ،ويقال أيضاً العقل :العلم ،والديه ،واحلصن ،كما يقال
بس ُ
اعتقل ألنه إذا ُح َ

أيضاً العقل القلب ).(Ibn Manzur, 1290h
وأصل العقل هو اإلمساك واالستمساك ،ومثال على ذلك :ع ُقل البعري ابلعي َقال
ي
وع َق َل لسانه كفَّه ) . (Al-Raghib, 1108hفالعقل
وع َقلَت املرأة شعرها َ
وع ُقل الدواء البطن َ
َ
مبعىن حبس الشيء واإلمساك به.
ورد يف القاموس احمليط َّ
أبن العقل هو "العلم بصفات األشياء سواء حبسنها أو
بقبحها ،بكماهلا أو بنقصاهنا ،أو العلم خبري اخلريين وشر الشرين ،أو مبطلق ألمور ،أو
لقوة هبا يكون التمييز بني القبح واحلسن ،وملعان جمتمعة يف الذهن ،ويكون مبقدمات
يستتب هبا األغراض واملصاحل ،وهليئة حممودة لإلنسان يف حركاته وكالمه .واحلق أنه نور
روحاين ،به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية" ). (Al-Fairuz Abadi, 2005
وقيل َّ
أبن العقل هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان عن سائر احليوان… وعقل
الشيء يعقله عقال :فهمه… والعقل احلجر والنهى :ضد احلمق وهو التثبت يف
األمور ).(Ibn Manzur, 1290h
العقل يف االصطالح :هو القوة املتهيئة لقبول العلم )(Al-Fairuz Abadi, 2005
 ،وقد اختلف العلماء يف مقصود العقل على أقوال ،فمنهم من قال أبنه آلة التمييز ،أو
قوة التمييز )(Al-Qurtubi, 2006ومنهم من قال أبن العقل هو العلم.
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وقيل العقل هو الوسيلة الواعية اليت يستعملها اإلنسان يف خدمة الفطرة ليعليها
إىل مستوى املسؤولية والتكليف ،إدراكا للكون وإشغال ملا فيه من طاقات واستعمال
ألسراره ومقاصده ).(Erwah, 1987
أما السبكي فريى َّ
أبن العقل ملكة أیيت هبا إدراك املعلومات )(Al-Sabki, 1370h
 ،حمل العقل هو القلب على أرجح األقوال ) ،(Al-Sabki, 1370hبدليل قول للا سبحانه
وتعاىل{ :أَفَلَ ْم يَ يسريُوا ييف ْاأل َْر ي
وب يَ ْع يقلُو َن يهبَا…}(احلج ،)46:وقوله
ض فَتَ ُكو َن َهلُْم قُلُ ٌ
تعاىل{ :إي َّن ييف ٰذَلي ي ي
الس ْم َع َوُه َو َش يهي ٌد}(ق.)37:
ب أ َْو أَلْ َقى َّ
َ
ك لَذ ْكَر ٰى ل َمن َكا َن لَهُ قَلْ ٌ
وقال احلارث احملاسب1يف حقيقة املعىن للعقل هو " :غزيرة وضعها للا سبحانه
وتعاىل يف أكثر خلقه مل يطلع عليها العباد بعضهم من بعض ،وال اطلعوا عليها من أنفسهم
برؤية ،وال حبس وال ذوق ،وال طعم" ) .( Al-Muhasabiy, 1983وقد عرف اجلرجاين العقل
أبنَّه" :نور يف القلب يعرف احلق والباطل… ،أو هو جوهر جمرد عن املادة ،يتعلق ابلبدن
تعليق التدبري والتصرف ،...فالعقل إذن ،جوهر روحاين خلقه للا تعاىل متعلقا ببدن
اإلنسان".
وعرف ابن سينا العقل فقال :يقال عقل لصحة الفطرة يف اإلنسان ،فيكون حده
أنه قوة هبا يوجد التمييز بني األمور القبيحة واحلسنة .ويقال عقل ملا يكسبه اإلنسان
 1احلارث بن أسد عبد للا احملاسب ،أحد مشايخ الصوفية وشيخ اجلنيد إمام الطيقة ويقال إمنا مسي
احملاسب لكثرة حماسبته لنفسه ،وهو إمام املسلمني يف الفقه والتصوف واحلديث والكالم وكتبه يف هذه
العلوم أصول من يصنف فيها ،تويف سنة 234ه  .انظر :أَحد بن حممد بن خلكان البمكي ،وفيات

األعيان وأبناء أنباء الزمان( ،مصر :مطبعة عيسى الباب اخللب وشركاه ،د.ط ،د.ت) ،ص.100
وحممد بن احلسني السلمي النيسابوري ،طبقات الصوفية ،حتقيق :نور الدين شريبة( ،سوراي :دار الكتاب

النفسي ،ط1986 ،2م) ،ص .56والذهب ،سري أعالم النبالء ،مصدر سابق ،وعبد الوهاب بن
علي السبكي (ت 771ه 1370/م) ،طبقات الشافعية ،حتقيق :مصطفى أَحد عطا ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1999 ،1م) ،ج ،1ص.472
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ابلتجارب من األحكام الكلية فيكون حده أنَّه معان جمتمعة يف الذهن تكون مبقدمات
تستنبط هبا األغراض واملصاحل .ويقال عقل ملعىن آخر ،وحده أنه هيئة حممودة لإلنسان يف
حركاته وسكناته وكالمه واختياره ).(Ibn Sina, 1908
ونستخلص من هذه التعريفات واليت تدل على َّ
أن العقل هو اآللة اليت تدرك هبا
املعلومات ،وينتج عنها الفهم ،ويصل إىل املعرفة ،فيميز به اخلري والشر.
اثنياً :العقل يف القرآن الكري
 كلمة العقل ومعناها يف القرآن الكريمل يرد يف القرآن الكرمي كلمة العقل مصدرا قط ،وكل ما ورد يف القرآن الكرمي هي
مشتقات العقل ابلصيغة الفعلية يف تسع وأربعني آية ،وهي 2:بصيغة "يعقلون" جاءت
مكررة يف اثنني وعشرين مرة 3،و"تعقلون" جاءت يف أربع وعشرين مرة 4،أما صيغة
"عقلوه" ،و"نعقل" ،و"يعقل" جاء كل منها مرة واحدة فقط 5.وهناك مواضع كثرية
 2انظر :صالح الدين املنجد ،اإلسالم والعقل؛ على ضوء القرآن الكري واحلديث النبوي( ،بريوت:
دار الكتاب اجلديد ،ط1976 ،2م ،ص.23
 3وهي يف سورة البقرة .171 ،170 ،164 :املائدة .103 ،58 :األنفال .22 :يونس،42 :
 .100الرعد .4 :النحل .67 ،12 :احلج .46 :الفرقان .44 :العنكبوت .35 ،63 :الروم،24 :
 .28يس .68 :الزمر .43 :اجلاثية .5 :احلجرات .4 :احلشر.14 :
 4البقرة .242 ،76 ،73 ،44 :آل عمران .118 ،65 :األنعام .151 ،32 :األعراف.169 :
يونس .16 :هود .51 :يوسف .109 ،2 :األنبياء .67 ،10 :املؤمنون .80 :النور .61 :الشعراء:
 .28القصص .60 :يس .62 :الصافات .138 :غافر .67 :الزخرف .2 :احلديد.17 :
 5ومثال ذلك يف سور :البقرة :آية  ...] 75يمن بَ ْع يد َما َع َقلُوهُ َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن[ ،وامللك :آية 10
ي
َصح ي
ال
ك ْاأل َْمثَ ُ
اب َّ
السعي يري[ ،والعنكبوت :آية َ ] 43وتيلْ َ
] َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ييف أ ْ َ
ض يرُهبَا ليلن ي
َّاس َوَما يَ ْع يقلُ َها إيَّال الْ َعالي ُمو َن[.
نَ ْ
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6

استعمل فيها كلمة العقل يف معان خمتلفة ،يشري بعضها إىل معىن العلم ،واملعرفة ،والفهم،
وأحياان يشري كلمة العقل يف مواضع أخرى إىل معىن التمييز بني اخلري والشر وإمساك النفس
7

عن الشر.
ومن انحية أخرى فقد استعملت مرادفات العقل يف القرآن الكرمي ابلصيغة األمسية
8
ُّهى 9،واألحالم واحلجر والقلب
منادى فيها أصحاب العقول مثل أويل األلباب ،وأويل الن َ

والفؤاد .فكلها جاءت مبعىن العقل ،فلم يرد اسم "العقل" يف القرآن ولو مرة ،10كما أن

 6منها ما جاء يف سور :البقرة :آية  ]75وقَ ْد َكا َن فَ ير ي
اّللي ُمثَّ ُحيَريرفُونَهُ يمن بَ ْع يد
ٌ
يق رمْن ُه ْم يَ ْس َمعُو َن َكالَ َم ر
َ
ي
ي
ي
ي
ض يرُهبَا للن ي
َّاس َوَما يَ ْعقلُ َها إيَّال الْ َعال ُمو َن[.
ك ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
َما َع َقلُوهُ َوُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن[ ،والعنكبوتَ ] 43 :وتلْ َ
يي
ي
ي ي
ين
 7منها ما ورد يف سورة األنعام :آية َ ] 32وَما ْ
احلَيَاةُ الدُّنْيَا إالَّ لَع ٌ
ب َوَهلٌْو َولَلد ُ
َّار اآلخَرةُ َخ ْريٌ لرلَّذ َ
صا ُك ْم بييه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع يقلُو َن[.
يَتَّ ُقو َن أَفَالَ تَ ْع يقلُو َن[ ،وآية 151 :من نفس السورة ...] :ذَلي ُك ْم َو َّ
 8األلباب من اللب وهو :العقل اخلالص من الشوائب  ...وقيل هو ما زكا من العقل ،فكل لب عقل
وليس كل عقل لبا .انظر :الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق
حممد أَحد خلف للا( ،مكتبة اإلجنلو مصرية ،املطبعة الفنية احلديثة1970 ،م) ،ص.449
 9النهى مجع النُّهية وهي :العقل الناهي عن القبائح ،انظر :األصفهاين ،املصدر ذاته ،ص.509
10
ي
ُويل األَلْب ي
ص ي
اب لَ َعلَّ ُك ْم
ّما ورد بلفظ اللب ،يف سورة البقرة :آية َ ] 179ولَ ُك ْم ييف الْق َ
اص َحيَاةٌ َايْ أ ي ْ َ
ٍ ي
ي
ُّهى[.وّما ورد بلفظ
تَتَّ ُقو َن[.وّما ورد بلفظ النهى ،يف سورة طه :آية ] 128إي َّن ييف ذَل َ
ك َآل َايت رأل ُْوييل الن َ
َح َال ُم ُهم يهبَ َذا أ َْم ُه ْم قَ ْوٌم طَاغُو َن[.وّما ورد بلفظ احلجر،
احللم ،يف سورة الطور :آية ] 32أ َْم َأتْ ُم ُرُه ْم أ ْ
ي
ك قَ َس ٌم لري يذي يح ْج ٍر[.
]ه ْل ييف َذل َ
يف سورة الفجر :آية َ 5
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هناك آايت أخرى كثرية تدعو إىل النظر ) ،(Al-Muhasabiy, 1983والتفكر 11،والتذكر،
والتدبر 13،والتبصر 14،واالعتبار 15،وكلها تشجع الستخدام العقل.

12

وخالصة القول من مجيع هذه املواضع اليت ذكرانها يف القرآن يتوضح لنا على
إحلاح القرآن الكرمي على استخدام العقلّ ،ما يدل ذلك على شأنه العظيم يف القرآن
الكرمي.
العقل يف القرآن الكرمي يطلق على معنيني ومها:
األول  :القوة املتهيئة لقبول العلم كقوله صلى للا عليه وسلم( :ما خلق للا خلقا أكرم عليه

من العقل) 16.ومن هذا املعىن كل موضوع رفع فيه التكليف عن اخللق لعدم وجود العقل.

11
السماو ي
ي
ات َواأل َْر ي
ض [....
منها جاء يف سورة األعراف :آية ] 185أ ََوَملْ يَنظُُرواْ ييف َملَ ُكوت َّ َ َ
12
ي
ك ي بيني اّلل لَ ُكم اآلاي ي
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن[.
منها يف سورة البقرة :آية َ ...] 266ك َذل َ َُ ر ُ رُ ُ َ
 13منها يف سورة إبراهيم :آية ] 25تُ ْؤييت أُ ُكلَ َها ُك َّل يح ٍ
اّللُ األ َْمثَ َال ليلن ي
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم
ني إبيي ْذ ين َريرهبَا َويَ ْ
ب ر
ض ير ُ
يَتَ َذ َّك ُرو َن[.
14
ي
ك مبارٌك لرييدَّبَّروا آايتييه وليي تَ َذ َّكر أُولُوا ْاألَلْب ي
اب[.
منها يف سورة ص :آية  ]29كتَ ٌ
اب أ َ
َ
َنزلْنَاهُ إيلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
15
ي
اجلريز فَنُخر ي
وق الْ َماء إي َىل ْاأل َْر ي
منها السجدة :آية ] 27أ ََوَملْ يََرْوا أ ََّان نَ ُس ُ
يج بيه َزْرعاً َأتْ ُك ُل منْهُ
ض ُُْ ْ ُ
أَنْعامهم وأَن ُفسهم أَفَ َال ي ب ي
ص ُرو َن[.
ُْ
َ ُُْ َ ُُْ
 16األثر الذي أورده الراغب هنا ضعيف وقد أخرجه ابن اجلوزي ،عبد الرَحن بن على ،يف كتاب
املوضوعات ،حتقيق عبد الرَحن حممد عثمان ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل
 ،1966\1386ج ،1ص .174وقال :هذا حديث ال يصح .وقال العراقي ،عبد الرحيم بن
احلسني ،يف املغىن عن َحل األسفر يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ،على هامش علوم الدين
للغزايل ،دار احلديث القاهرة ،الطبعة األوىل ،1992\1412 ،أخرجه الطباين يف الكبري واألوساط
من حديث أيب هريرة ،وأخرجه أبو نعيم من حديث عائشة إبسنادين ضعفني ،انظر ج  ،1ص .136

وانظر أيضا ،العجلوين ،إمساعيل بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس .حتقيق أَحد الفالش ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الرابعة :1980\1405 ،ج ،1ص .275
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الثاين :العلم الذي يستفيده اإلنسان بتلك القوة (املقصودة يف املعىن األول) كقوله تعاىل:
{وَما يَ ْع يقلُ َها إيَّال الْ َعالي ُمو َن} (العنكبوت .)43:ومن هذا املعىن كل موضوع ذم للا فيه
َ
ي
ْم عُ ْم ٌي فَ ُه ْم َال يَ ْعقلُو َن} (البقرة( )171:
الكفار ألهنم ال يعقلون كقوله تعاىلُ :
{ص ٌّم بُك ٌ
).Al-Raghib, 1108h
 -مكانة العقل يف القرآن الكري

ألي شيء إالر ابلعقل بل
إ رن للعقل مكانة عظيمة يف القرآن الكرمي لذلك ال فهم ر
ال فهم للقرآن الكرمي إطالقا مبعزل عن العقل وإن املتأمل يف الشريعة اإلسالمية مبصادرها
الراسخة ،يعلم أنه ما من دين احرتم العقل وكرمه ،وفتح له اآلفاق ،ودلَّه وأرشده لل

العظمى يف الوجود مثل اإلسالم ،ويظهر ذلك جليًّا يف نصوص الوحيني .فالعقل حضي
فرتدد يف غالبيتها واعتب القرآن الكون أبسره لغزا ،والقرآن
مبكانة ّميزة يف سور القرآن الكرمي ر
تع خصب للعقل الراجح وبناء مللكاته ،وتقومي العوجاجه ،وقد تنوع اخلطاب
ٌ
كتاب فيه مر ٌ

القرآين للعقل ،فاملتتبع آلايت القرآن يتَّضح له أن القرآن مل يكتف بذكر لفظ العقل ،بل
استحثه وخاطبه مبرادفاته؛ كاأللباب واحلجى والنُّهى ،وغريها .فالقرآن مفتاحه التف ركر و
فصرح تعاىل بذلك قائال( :إي َّن
النظر ملا ر
أسس بنيانه على آايت ال يعلمها إالر أولو األلباب ر
ي َّ ي
ض واختي َال ي
ف اللَّي يل والنَّها ير َآلاي ٍ
ييف خلْ يق َّ ي
ت ريأل ي
ين يَ ْذ ُك ُرو َن
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ي َ ْ
َ
ْ َ َ َ
ُويل ْاألَلْبَاب الذ َ
َّ ي
السماو ي
يي
َّ
ي
ات َو ْاأل َْر ي
ت َٰه َذا
اّللَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
ودا َو َعلَ ٰى ُجنُوهب ْم َويَتَ َفك ُرو َن ييف َخلْق َّ َ َ
اب يط ًال سبحانَ ي
اب النَّا ير)(آل عمران)191 -190:
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َ
 حق العقل يف القرآن الكري .1التحرر من رق التقليد:
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وهب للا تعاىل اإلنسان العقل وميزه به عن سائر املخلوقات يف اإلرادة وقدرة
التصرف والتسخري للكون واحلياة ،وملا كان العقل  -كما عرفنا قبل  -هو أداة اإلدراك
والفهم والتمييز ،واملوازنة ،أمر للا تعاىل ابلنظر والتدبر ،ودعا اإلنسان إىل التحرر العقلي
إلبقاء الكيان اإلنساين ومروءته ومتكنه به وتصريف احلياة واملقدرات وفق ما علمه من
أسباهبا ومسبباهتا17،وجعله مبىن األساس يف إقامة الدين اإلسالمي.
وانطالقا من أمهية العقل كوسيلة ألداء مسؤولية الوجود والفعل يف احلياة ،قرر
اإلسالم حبق العقل ،وحقق هذا الدين القومي أمرين عظيمني لإلنسان مها :استقالل الرأي
والفكر واستقالل اإلرادة ) ،(Abu Sulaiman, 1994وبياهنما كالتايل:
● استقالل الرأي والفكر:
بدأ اإلسالم ابلدعوة إىل حرية الرأي والفكر ،وخلص العقل من استعباد العرف
واالقتداء األعمى الذي يعطل العقل واخلوف املهني الذي حيجره يف التفكري18،وأمر ابلنظر
يف عجائب الكون واملوجودات ّما يرشده إىل معرفة الصانع هلذا الكون واملدبر ألنظمته.
قال تعاىل يف دعوته إىل التفكر يف خملوقاته يف السماوات واألرض( :أ ََوَملْ يَتَ َف َّك ُروا ييف
اّلل َّ ي
يي
ض َوَما بَْي نَ ُه َما إيَّال ياب ْحلَ يرق َوأَ َج ٍل ُّم َس ًّمى ۗ َوإي َّن َكثي ًريا
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
أَن ُفسهم ۗ َّما َخلَ َق َُّ

17
ي
ك لَعي ْ َبًة َّأل ُْوييل
ص يرهي َمن يَ َشاءُ إي َّن ييف َذل َ
اّللُ يُ َؤير ُد بينَ ْ
منها يف سورة آل عمران :آية َ ...] 13و ر
صا ير[.
األَبْ َ

 18انظر :الزحيلي ،األصول العامة ،مرجع سابق ،ص.144
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يرم َن الن ي
َّاس بيلي َق ياء َررهبيي ْم لَ َكافيُرو َن)(الروم 19،)8:فاآلية القرآنية تدعو إىل التفكري واستخدام
عقل اإلنسان مبا حييط به من قضااي كونية واجتماعية ونفسية وغريها.
وهلذا رفض التقليد األعمى لآلابء واألسالف ،سواء أكان ّما اعتقدوه أم فعلوه،
بل ال بد من وضعه موضع االختبار ،والنظر إليه يف ضوء العقل ،ومبيزانه املستقل 20.فقد
ذكر للا تعاىل يف كتابه العزيز املقلدين الذين أیسرون أنفسهم على سنة آابئهم وأجدادهم
وسلطان املاضي دون تفكر منهم يف مدى صالحها أو فسادها21،حنو قوله تعاىلَ ( :وإيذَا
ي
ي
آاب ُؤُه ْم َال يَ ْع يقلُو َن
َنزَل َّ
يل َهلُُم اتَّبيعُوا َما أ َ
آابءَ َان ۗ أ ََولَ ْو َكا َن َ
اّللُ قَالُوا بَ ْل نَتَّبي ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْيه َ
ق َ
َّ ي
ي
ي ي ي
ص ٌّم
ين َك َف ُروا َك َمثَ يل الَّذي يَْنع ُق مبَا َال يَ ْس َم ُع إيَّال ُد َعاءً َون َداءً ۚ ُ
َشْي ئًا َوَال يَ ْهتَ ُدو َن َوَمثَ ُل الذ َ
ي ي
ي
يل َهلُْم تَ َعالَ ْوا إي َ ٰىل
بُك ٌ
ْم عُ ْم ٌي فَ ُه ْم َال يَ ْعقلُو َن) (البقرة .)171-170:ومثال آخرَ ( :وإذَا ق َ
ي
اّلل وإي َىل َّ ي
آاب ُؤُه ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن
َما أ َ
آابءَ َان ۚ أ ََولَ ْو َكا َن َ
الر ُسول قَالُوا َح ْسبُنَا َما َو َج ْد َان َعلَْيه َ
َنزَل َُّ َ
َشْي ئًا َوَال يَ ْهتَ ُدو َن) (املائدة ،)104:فاآلية األوىل تبني نقصهم العقلي ،والثانية تبني نقصهم
العلميّ ،ما يرتتب عليها نقصهم عن االهتداء إىل الصواب (Salih Hindi Wa’khrun,
).2000
وجبانب رفض استعباد العرف والتقليد األعمى ،فاإلسالم يرفض اجلمود العقلي
من جانب التبعية العمياء للسادة والكباء واجلبابرة ) ،(Al-Qardhawi, 1996بل يشجع
إىل حرية الرأي .فعاب الذين يتبعون أصحاب السلطة الدينية والدنيوية اتباعا أعمى دون
حماكمة واقتناع أو رهبة من طغيان األشداء ) ،(Al-Qardhawi, 1996قال تعاىل يف القرآن
 19انظر :عباس حممود العقاد ،التفكري فريضة إسالمية( ،بريوت:دار الكتاب العريب ،ط1969 ،2م)،

ص .23والزحيلي ،املرجع ذاته ،ص .144وإبراهيم مدكور ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،تعليق عدانن
اخلطيب( ،دمشق :دار طالس ،د.ط1992 ،م) ،ص.16
 20ومن أمثلة آية األخرى :سورة األعراف ،185 :وآل عمران.191-190 :

 21انظر :يوسف القرضاوي ،العقل والعلم يف القرآن الكري( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ط1996 ،م)،
ص.253
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ي يي
ص ْوا ُر ُسلَهُ َواتَّبَعُوا أ َْمَر ُك يرل
ك َع ٌ
(وتيلْ َ
اد ۖ َج َح ُدوا يِب َايت َررهب ْم َو َع َ
ذاكراً قصة هود وقومه عاد َ
جبَّا ٍر عني ٍ
يد) (هود ،)59:وذكراً لقصة موسى وفرعون (ولََق ْد أَرسلْنَا موس ٰى يِبايتينَا وسلْطَ ٍ
ان
َ َ
َ َْ ُ َ َ َُ
ني إي َ ٰىل فيرعو َن وملَئي يه فَاتَّب عوا أَمر فيرعو َن ۖ وما أَمر فيرعو َن بيريش ٍ
يد) (هود .)97-96 :فحرية
ُّمبي ٍ ْ َ ْ َ َ
َ ُ َْ ْ َْ َ َ ُْ ْ َْ َ
الرأي ضرورة فردية وضرورة اجتماعية ،متوافقة مع فطرة اإلنسان وفلسفة وجوده ،وال غىن
له عنها يف حتقيق مصلحته احلقيقة يف الدنيا واآلخرة ،ابإلضافة إىل أهنا تكسب عمقا
عقداي بتقدير للا هبا ).(Al-Aaqad, 1969
ومن مث عرض القرآن مشاهد من اآلخرة هلذا املتبع واملقلد ،وهترب املتبوع وامل َقلَّد،
وه ُه ْم ييف
ب ُو ُج ُ
فتبأ بعضهم من بعض ) ،(Rahil, 2000قال للا تبارك وتعاىل( :يَ ْوَم تُ َقلَّ ُ
وان
النَّا ير يَ ُقولُو َن َاي لَْي تَ نَا أَطَ ْعنَا َّ
اّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
َضلُّ َ
الر ُس َوال َوقَالُوا َربَّنَا إي َّان أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُك ََباءَ َان فَأ َ
ني يمن الْ َع َذ ي
َّ ي
يي ي ي
اب َوالْ َعْن ُه ْم لَ ْعنًا َكبي ًريا) (األحزاب ،)68-66 :وآخر:
السب َيال َربَّنَا آهت ْم ض ْع َف ْ َ
(إي ْذ تَبَّأَ الَّ يذين اتُّبيعوا يمن الَّ يذين اتَّب عوا ورأَوا الْع َذاب وتَ َقطَّع يي
اب) (البقرة.)166:
َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْ
ت هب ُم ْاأل ْ
َ
َسبَ ُ
وكذلك منع اإلسالم قبول الدعوى بغري برهان علمي يشهد هلا ويدل على صحتها
وصدقها .فالقرآن رفض َّ
أبن يقبل الدعاوى العريضة ،واملعتقدات املوروثة خالية من الدالئل
املؤيدة على صحتها كما شاعت بني األمم السابقة .قال تعاىل يف كتابه متحداث عن
ك أ ََمانييُّ ُه ْم ۗ
ص َار ٰى ۗ تيلْ َ
دعاوى أهل الكتابَ ( :وقَالُوا لَن يَ ْد ُخ َل ا ْجلَنَّةَ إيَّال َمن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
قُل هاتُوا ب رهانَ ُكم إين ُكنتم ي ي
ني) (البقرة.)111:
صادق َ
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
● استقالل اإلرادة:
إن الدين اإلسالمي دين عاملي ،ولكل فرد حق يف أن يتدين به ،فال يعرف يف
اإلسالم الكهانة وال يتوسط فيه السدنة واألحبار ،بل هو دين يتجه فيه اخلطاب إىل عقل
اإلنسان حرا طليقا من سلطان اهلياكل واحملاريب ) ،(Al-Qardhawi, 1996قال تعاىل:
اّللي ۚ إي َّن َّ ي ي
يي
يم) (البقرة.)115:
ب ۚ فَأَيْنَ َما تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْجهُ َّ
( َو َّّلل الْ َم ْش ير ُق َوالْ َم ْغ ير ُ
اّللَ َواس ٌع َعل ٌ
فاإلسالم خياطب اإلنسان مباشرة ،دون أن ينيب عنه سيده أو رئيس قبيلته ،وألقى عليه
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املسؤولية ،وألزمه طائره يف عنقه وحاسبه بعمله ،فال يسأل إال عما يفعل ،قال للا تعاىل:
ُخ َرى…) (األنعام/164:اإلسراء/15:فاطر/18:الرمز ،)7:وقوله
..وَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
( َ
تعاىلُ ( :ك ُّل ام ير ٍئ يمبا َكس ي
ني) (الطور.)21:
ب َره ٌ
ْ َ َ َ
 .2حق العقل يف التفكري والتعبري واحلوار:
لقد ورد يف القرآن الكرمي آايت متنوعة تدعو وتنوه إىل التفكري واستخدام العقل مقررا
فيه حق التفكري والتعبري واحلوار ،وهذه احلرايت الثالث ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا ألهنا
تتبع من مصدر واحد وهو العقل البشري ) .(Al-Qardhawi, 1996ولبيان ذلك كالتايل:
● حق التفكري:
ضمن اإلسالم حرية التفكري بتقرير القرآن الكرمي ،وهو يعِن احلق لإلنسان يف
22

"أن يفكر تفكريا مستقال يف مجيع ما يكتنفه من شؤون وما يقع حتت إدراكه من ظواهر"،
" فكل جيل يفكر يف املشاهدات ويف الرتاث الذي ورثه من خلفه ألجل أن يضيف إىل
معلوماته ومنتوجاته اليت ميلكها ،معلومات ومنتوجات جديدة" )،( Al-Aaqad, 1969

وترتبط هذه احلرية يف كثري من الوجوه ابالختيار العقدي الديِن ّما يع رد من أهم اجلوانب
يف احلرية الفكرية23،وإذا أمعنا النظر إىل اآلايت العديدة أو الدالئل اليت خلقها للا يف
الكون ،فنجد أهنا هتدي اإلنسان إىل معرفة للا ،وتدهلم على احلق الذي أنزل للا به يف
ي
اّللُ لَ ُك ُم
كتبه ،وبعث به رسله ) ،(Al-Qardhawi, 1996قال تعاىلَ ...( :ك َذل َ
ك يُ ير ُ
بني ر
 22وسورة األنبياء.24 :

 23انظر :حسن الباش ،حقوق اإلنسان بني الفلسفة واألداين ،مرجع سابق ،ص .72وعبد الرزاق
صالح املوحي ،حقوق اإلنسان يف األداين السماوية ،تقدمي :سعدون حممد الساموك( ،األردن :دار
املناهج ،ط2002 ،1م) ،ص.155
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ت لَعلَّ ُكم تَت َف َّكرو َن) (البقرة219:و ،)266و( ...وأَنزلْنا إيلَي ي ي
ي
ني ليلن ي
َّاس َما
َ ََ ْ َ
ك ال رذ ْكَر لتُبَير َ
َ
اآلاي َ ْ َ ُ
نُريزَل إيلَْي يه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن) (النحل ،)44:فحرص اإلسالم على حرية التفكري لتكون

سبيل إقرار عقيدة املسلم يف النفوس وحث على التفكري اإلجيايب وعدم الركون إىل
24
التقليد.

وبذلك نفى القرآن الكرمي التعطيل والتجميد ،كقوله تعاىلَ ( :وقَالُوا لَن يَ ْد ُخ َل
ا ْجلنَّةَ إيَّال من َكا َن هودا أَو نَصار ٰى ۗ تيلْك أَمانييُّ هم ۗ قُل هاتُوا ب رهانَ ُكم إين ُكنتم ي ي
ني)
صادق َ
ُْ َ
َ
َ
َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ
ُ ً ْ ََ
(البقرة ،)111:ودعوة القرآن إىل هذا التفكر يتوسع يف كل اجملاالت سواء التفكر يف ذات
للا تعاىل ،إذ إ رن التفكر يف ذات للا تعاىل جتديد لطاقة العقل فيما ال ميكنه إدراكه(Al-
).Qardhawi, 1996

● حق التعبري
فالقرآن الكرمي يقرر حق التفكري ،ويف ذات احلني يقرر حرية التعبري ليعب "عما أیخذه
مبا يهديه إليه فهمه مبختلف وسائل التعبري"25،ألنه ال معىن للتفكري الذي ال يتبعه التعبري،
أو يظل حمبوساً يف عقل صاحبه .فقد ضمن اإلسالم حرية التعبري وحث عليها ،وقد مشلت

كثرياً من النواحي منها حرية قول احلق يف كل زمان ومكان ،ويف ظل أي سلطان ،واإلسالم
أيضاً أعطى حرية التعبري للمرأة يف الزواج ،ومل يضع القيود على الفكر واآلراء مهما كانت
فلسفة اإلنسان واجتاهاته ،إال إذا كانت هذه اآلراء معارضة ملصلحة اجملتمع ،أو خمالفة

 24انظر :سهري الفتالوي ،املرجع السابق ،ص.46

 25علي وايف ،حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص 299ابختصار.
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ألهدافه ،أو خملة ابلقيم واألخالق ،فأعطى للجدال حريته من أجل معرفة الصواب
واحلقيقة.

26

واإلسالم يريب الشجاعة يف نفس املؤمن ،فال يرتدد يف إعطاء كلمة احلق وتقدمي
النصيحة ،وأابح اإلسالم اإلدالء ابلرأي وإعطاء وجهة النظر ،كما أمر مبا كان عرفاً عند
العرب ومل حيرمه ،وقد أابح للا تعاىل لرسوله املصطفى صلى للا عليه وسلم االجتهاد مع
وجود الوحي ،وقد كانت هذه املثل يف حياة املسلمني واقعاً علمياً ّمارساً ،وصورة حية
متحركة ميارسها كل مسلم يف موقعه ،طبقها الرسول صلى للا عليه وسلم وأصبحت مسة
يف التاريخ اإلسالمي ).(Al-Muhi, 2002
●

حق احلوار

ومن مث اإلقرار على احلريت َّْني السابقتني لإلنسان فقد أصبحت احلرية الفكرية والتعبري

من أساسيات احلوار ،فاإلسالم يعزز على َحاية احلوار يف طرح فكرة املخالف أبي طريقة
يريدها مبا ال خيالف العقيدة العامة للناس ،وأحداث التاريخ شهدت جداالً فكرايً عميقاً
وواسعاً من فالسفة املسلمني واملتكلمني وبني فالسفة املذاهب والعقائد الدينية والكالمية
األخرى .وهذا حق اإلنسان يف احلوار ،وهو حق مقدس ومنهج ذو داللة واضحة املضمون
وصرحية ،فقد دلت عليها النصوص القرآنية الكشافة ملهمة األنبياء مجيعاً وال سيما مهمة
سيدان حممد صلى للا عليه وسلم يف حواره مع اآلخرين ،ألجل وصوالً إىل احلقيقة ودرب

الصواب ).(Al-Muhi, 2002

 26انظر :حممد إمساعيل عمار ،حقوق اإلنسان بني التطبيق والضياع( ،األردن :جمدالوي ،ط،1
2002م) ،ص.310
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وهبذا يتضح لنا إقرار القرآن وضمان اإلسالم هلذا احلق ،ومنح كل فرد احلق يف
النظر والتفكري وحرية إعطاء رأيه.
 .3حق حفظ العقل من مفسدات معنوية ومادية
● حترمي املفسدات املعنوية ّما تشغل العقل عن مهامه
حرص اإلسالم على سالمة العقل ودعا إىل حتصينه من كل ما يفسد حركته
الفكرية ويشغله عن مهامه من غري منهج للا ،فحذر اإلسالم اإلنسان من النظرايت
واألفكار الفاسدة املتعلقة بتوجيه النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي
كالعلمانية 27،واالشرتاكية28،والقومية29،وغريها ّما حيذر عقول البشر عامة ،وعقول كثري
 27العلمانية :هي ترمجة لكلمة " ،"Secularismتعِن العصر أو اجليل أو القرن .وتعرف العلمانية
ب "فصل الدين عن الدولة ،وهي أكثر تعريفات العلمانية شيوعياً يف العامل ،سواء يف الغرب أو يف
املشرق ،وهي عبارة تعِن حرفياً فصل املؤسسات الدينية عن املؤسسات السياسية ،أو فصل العقائد
الدينية عن رقعة احلياة العامة .انظر :املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مرجع سابق،
ج ،1ص ص.218-217 ،210
 28االشرتاكية :مأخوذة من االشرتاك ،وهي اصطالح جديد يطلق على املذهب القائل :أن جمرد
االعتماد على حرية األفراد يف احلياة االقتصادية ال يكفي إلجياد نظام اجتماعي صاحل ،وأنه من املمكن
ال بل من املرغوب فيه أن يستبدل الناس ابلنظام احلاضر نظاماً موافقاً حيقق العدل االجتماعي ،ويساعد

على منو الشخص اإلنساين منواً اتماً .انظر :مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي :ابأللفاظ العربية والفرنسية

واإلنكليزية ،والالتينية( ،بريوت :دار الكتب اللبناين ،د.ط1982 ،م) ،ج ،1ص.88
 29القومية :هي الصفة احلقوقية اليت تنشأ عن االشرتاك يف الوطن الواحد ،ويرادفها اجلنسية ،واملذهب
القومي هو مذهب سياسي قوامه إيثار املصاحل القومية على كل شيء ،فإما أن يظهر هذا اإليثار يف
منازع األفراد ،وإما أن يظهر يف منهج حزب سياسي يناضل يف سبيل قومه ،ويدافع عنهم ،ويعتز هبم.

مجيل صليبا ،املرجع ذاته ،املعجم الفلسفي :ابأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية ،والالتينية ،ج،2
ص 205ابختصار.
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من أبناء املسلمني خاصة 30.كما حذر أيضاً من التيارات الفكرية املضللة اليت أتيت عن
طريق اجملالت والكتب الوافدة ،أو اإلذاعة والتلفاز31،قال للا تعاىلَ ( :وإين تُ يط ْع أَ ْكثَ َر َمن
وك عن سبي ييل َّي
ييف ْاألَر ي ي
ك ُه َو
صو َن إي َّن َربَّ َ
اّلل ۚ إين يَتَّبيعُو َن إيَّال الظَّ َّن َوإي ْن ُه ْم إيَّال َخيُْر ُ
ْ
ض يُضلُّ َ َ َ
ي ي
ي يي
ي
ين) (األنعام ،)117-116:ففيه التحذير
أ َْعلَ ُم َمن يَض ُّل َعن َسبيله ۖ َوُه َو أ َْعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
من اتباع أهل العقائد الفاسدة املضللة الداعية إىل الكفر والفساد املخطر للفكر املضر
على العقل ).(Ibn Ashour, 2007
لذلك قال صاحب الظالل" :إنه ليس "اجملتمع" هو الذي يصدر هذه األحكام
وفق اصطالحاته املتقبلة ،ليس اجملتمع الذي تتغري أشكاله ومقوماته املادية ،فتتغري قيمه
وأحكامه ،حيث تكون قيم وأخالق اجملتمع الزراعي ،وقيم وأخالق أخرى للمجتمع
الصناعي ،وحيث كون هناك قيم وأخالق للمجتمع الرأمسايل البجوازي32،وقيم وأخالق
 30انظر :عز الدين فراج ،فضل علماء املسلمني على احلضارة اإلسالمية( ،دار الفكر العريب ،د.ط،
د.ت) ،ص.191

 31انظر :عبد للا قادري ،اإلسالم وضرورات احلياة( ،جدة :دار اجملتمع ،ط1986 ،1م)،
ص 115-114و.118
 32الرأمسايل البجوازي :كلمة البجوازي أطلقت أصالً على سكان املدن الفرنسية ،مث عممت لتطق
على (الطبقة الوسطى) ،يف مجيع البالد ،تتصرف مبعىن عام إىل املتوسطني ،من أصحاب املهن احلرة
من املالك ،والتجار ،واحملامني ،واألطالء ،واملهندسني .وقد أدت تلك الطبقة دوراً فعاالً يف القضاء
على النظام اإلقطاعي يف أورواب ومقاومة فكرة (احلق اإلهلي) للملوك ،وإرساء قواعد احلكم على النظام
النيايب ،وتعتب الثروة الفرنسية وما صاحبها من مبادئ (احلرية ،واملساواة ،واإلخاء) مظهراً لقوة هذه
الطبقة .وقد اكتسبت كلمة (البجوازية) ،داللة خاصة ،لدى منظري الفكر االشرتاكي ،الذين تنصرف
عندهم إىل (الطبقة الرأمسالية) ،متييزاً هلا عن (طبقة البوليتاراي) ،طبقة العمال الكادحة ،إذ يرى
املاركسيون أن (النظام الرأمسايل) ،ينطوي على صراع بني (البجوازية) ،و(البوليتاراي) ،وأن هذا الصراع
الطبقي سيؤدي إىل انتصار الطبقة الالطبقية .ولكن مجيع هذه النظرايت يف طريقها ،بعد زوال القلعة
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أخرى للمجتمع االشرتاكي  ..مث ختتلف موازين الناس وموازين األعمال وفق مصطلح هذه
اجملتمعات" ).( Sid Qutb
وقال أيضاً اإلسالم ال يعرف هذا األصل وال يقره ،اإلسالم يقر قيماً ذاتية له
يقررها للا تعاىل وهذه القيم تثبت مع تغري متغريات اجملتمعات ،واجملتمع الذي خيرج عليها
و له امسه يف االصطالح اإلسالمي ،إنه جمتمع غري إسالمي ،جمتمع جاهلي ،أو جمتمع
مشرك ابهلل ،ألنه يدع لغري للا من الناس أن يصطلح على غري ما قرره للا من القيم
واألخالق والتصورات واملوازين ،واالوضاع واألنظمة ،وهذا هو التوزيع الوحيد الذي يعرفه
اإلسالم للمجتمعات والقيم واألخالق ،إسالمي وجاهلي ،بصرف النظر عن الصور
واألشكال ).(Sid Qutb
ومن أخطر ما منعه اإلسالم اإلنسان من أن يتلقى تصور عقله أموراً من البدع
واخلرافات ،أايً كان نوعها وقوامها ،فلذلك قد مكث الرسالة اخلامتة ثالثة عشر عاماً يف
مكة املكرمة تصفي القلوب من الشرك والوثنية واخلرافات.

33

ويظهر ّما سبق اهتمام اإلسالم حبفظ العقول من العقائد والتيارات واخلرافات اليت
تفسدها وتشغلها عن مهامها احلقيقية وهي إقامة دين للا تعاىل املوصل إىل الثواب ورضا
للا يف اآلخرة 34.ومن ذلك يسود حق العقل اإلنساين يف َحاية بقائه يف اإلسالم.
● حترمي املفسدات املادية ّما تسكر العقل:

الشيوعية األوىل (االحتاد السوفييت) –واحلمد هلل تعاىل -إىل الزوال النهائي .انظر :املوسوعة العربية

امليسرة ،مرجع سابق ،ص .429والزغيب ،العنصرية اليهودية ،مرجع سابق ،ج ،3ص.343

 33انظر :عبد للا القادري ،اإلسالم وضرورات احلياة ،مرجع سابق ،ص.114
 34انظر :املرجع السابق.
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وال يقتصر القرآن على حفظ العقل مبحاربة املبتدعني ،بل يتعداه إىل حترمي املفسدات
العقلية املادية ،فحرم الشرع تناول املسكرات35اليت يشملها مجيعاً اسم اخلمر 36.قال تعاىل:
(اي أَيُّها الَّ يذين آمنُواْ إيَّمنَا ا ْخلَمر والْمي يسر واألَنصاب واأل َْزالَم يرجس يمن عم يل الشَّيطَ ي
ان
ْ
َ َ
َ َ
ْ ُ َ َْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ر ْ َ َ
اجتَنيبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلي ُحو َن) (ملائدة .)90 :فاآلية تثبت حرمة اخلمر حترمياً قطعياً بداللة
فَ ْ
وصفه ابلرجس وعمل الشيطان .مث عقب الشارع اآلية أبمر اجتناب اخلمر ،فضالً من أن
يتصل هبا وتناوهلا ،واألمر يقتضي اإلجياب ) ،(Al-Jasas, 1335hوذلك لشدة خطره على
يد الشَّْيطَا ُن أَن
العقول وأثره السيء يف عالقة الناس ببعضهم البعض ،يقول تعاىل( :إيَّمنَا يُير ُ
ي
ي
ي
الصالَةي فَ َه ْل
اّللي َو َع ين َّ
يُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَ ْغ َ
ص َّد ُك ْم َعن ذ ْك ير ر
ضاء ييف ا ْخلَ ْم ير َوالْ َمْيس ير َويَ ُ
أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن)(ملائدة .) 91 :فاخلمر يضر ابجملتمع ألنه من شأنه قطع الصالت ،وسفك
الدماء ،ويقطع صلة املخلوق خبالقه ،وينزع عن نفس اإلنسان تذكر عظمة للا عن طريق
مراقبته ابلصالة وتذكر جالله ومجالهّ ،ما تنعكس منه قسوة القلب ودنس

النفس ).(Mahmud
ومن أجل صيانة العقل عن هذه التهلكة شرع اإلسالم احلد عقوبة لشارب اخلمر
وهو مثانون جلدة عند مجهور الفقهاء ،وأربعون جلدة عند الشافع ) .(Mahmudيبدو لنا

 35املسكرات من السكر وهو سرت العقل بتناول املواد اليت حتدث ذلك ،سواء أكانت سائلة أم جامدة.
انظر :حممد أبو زهرة ،أصول الفقه( ،دار املعارف ،د.ط ،د.ت) ،ص.344
 36ذهب اجلمهور كإمام مالك والشافعي وأَحد إىل أن اخلمر اسم لكل شراب مسكر ،سواء أكان
من عصري العنب ،أم التم ر ،أم الشعري ،أم غريه ،وهو مذهب مجهور احملدثني وأهل احلجاز بدليل
حديث (كل مسكر مخر ،وكل مسكر حرام) ،أخرجه مسلم ،يف صحيحه ،كتاب األشربه ،ابب بيان
أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام ،ح ،2003 :ج ،4ص .2072انظر :حممد علي الصابوين،

روائع البيان ،مرجع سابق ،ص .278-277اجلصاص ،أحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج،2
ص.578
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إذاً ض رورة َحاية عقل اإلنسان من أي سبب قد يؤدي إىل هالكه أو اإلضرار به .وهلذا
قيل من وسائل حفظ العقول هو" :إبراقة املسكرات ،ومنع شارهبا من شرهبا ،واإلنكار
عليهم" ) ،( Al-Salmi, 1996ويبني فيه أمهية العقل وهي "حمل معرفة اإلله ،ومناط خطابه
وتكاليفه .وألن مفاسد زوال عقل اآلدمي ليست رلع ْدم البهائم للعقول؛ إذ يصدر من
السكران من القبائح واملآمث ما ال يصدر من أرذل البهائم" ) .( Al-Salmi, 1996واإلسالم
هو وحده الدين والرسالة اخلامتة القادرة على صيانة العقل يف مجيع جوانبها ،حيث حرم
اإلسالم اخلمر منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرانً من الزمان قبل أن يعلم الغربيرون ضرره
وخطره وقبل أن يطلع العلماء األوروبيون على آاثره السيئة املهلكة.

اثلثا :مفهوم الفكر اإلسالمي
 تعريف الفكر والفكر اإلسالميأوال :تعريف الفكر لغة واصطالحا
الفكر لغة وهي بكسر الفاء أو فتحها ،إعمال النظر أو إعمال اخلاطر يف الشيء
وهو العقل ،وقيل أبنَّه تردد القلب يف الشيء ،يقال تفكر إذا ردد قلبه معتباً واجلمع أفكار،
والتفكر هو التأمل ؤاما تعريف الفكر اصطالحاً فهو على معنيني إحدمها خاص والثاين

عام .ف ي املعىن اخلاص ه و إعمال العقل ف ي األشياء للوصول إل ى معرفتها .أما املعن ى
العام فهو يطل ق على كل ظاهرة من ظواهر احلياة العقلية ومناط الفكر هو العقل ،والعقل
وعرف أبن ه ج وهر ت درك ب ه الغائبات
هو ق وة لل نفس هبا تستعد للعل وم واإلدراكات ر
ابلوسائط واحملسوسات املشاهدة.
والتفكري هو نقل احلس ابلواقع إىل الدماغ بواسطة احلواس ،ووجود معلومات
سابقة توضح بواسطتها هذا الواقع .فال ميكن ٔان يكون هنالك تفكري يف قضية ما إال
بوجود ٔاربعة ٔاشياء وهم دماغ ٕاالنسان ،واقع حمسوس ،احلواس السليمة ،واملعلومات ٔاو
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املعرفة األولية السابقة .فالواقع ينتقل مبا له من صفات بواسطة احلواس إىل الدماغ والدماغ
يربط بني املعاين واحملسوسات معتمداً على املعلومات األولية السابقة ،مث بعد ذلك يصدر

حكمه على الواقع ،وذلك احلكم يسمى فكراً ،وإبصدار احلكم تكون عملية التفكري،
وبدون وجود معلومات سابقة ال ميكن ٔان حيصل التفكري.
اثنيا :الفكر اإلسالمي

الفكر اإلسالمي هو كل ما نتج من فكر املسلمني منذ بعثة رسول اهلل إىل اليوم
يف املعارف الكونية العارمة املرتبطة ابللا سبحانه والعامل واإلنسان ،والذي يعب عن اشغال
العقل اإلنساين يف تفسري تلك املعارف العارمة يف ظل املبادئ اإلسالمية عقيدةً وشريعةً
وسلوكاً37.ومعىن ذلك َّ
أن "احملاوالت العقلية واجلهود العلمية اليت بذهلا املسلمون منذ انتقال
الرسول إىل جوار ربه ،لفهم اإلسالم وعرضه ،ومواجهة املشكالت الواقعة يف ضوء أصوله
38
ومبادئه".

وقال بعضهم أبنَّه هو "احملاوالت العقلية من علماء املسلمني لتوضيح اإلسالم يف
مصادره األصلية ،القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة ،إما تفقهاً واستنباطًا ألحكام
دينية ،وإما توفي ًقا بني مبادئ الدين وتعاليمه وبني األفكار األجنبية إما دفاعاً عن العقائد
39
الصحيحة ٔاو رد العقائد املنحرفة ".
وأبرز ما جاء يف التعريفات السابقة عدة ٔامور منها إعمال العقل يف حماولة فهم
الدين اإلسالمي واالعتماد على النصوص الشرعية واملبادئ اإلسالمية واستنباط األحكام
الشرعية من مصادرها األصلية والسعي حلل املشكالت الطارئة اليت تواجه الدين اإلسالمي

 37حمسن عبد احلميد ،جتديد الفكر اإلسالمي ،ص.18

 38راشد شهوان ،حماضرات يف الثقافة اإلسالمية ،ص.٤٥
 39حممد البهي ،الفكر اإلسالمي يف تطوره ،ص.6
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وعرض الدين اإلسالمي وتبليغه وفق ذلك الفهم .فنجد ٔان إعمال العقل هو ٔاحد ٔاركان
الفكر اإلسالمي ،وإعمال العقل ال يعِن إطالق العنان للعقل يف حتديد الضوابط اإلسالمية
ومعامل الدين اإلسالميَّ ،
وإمنا إعمال العقل يكون منضبطاً ابملصادر األصلية اإلسالمية،

وحدود الثوابت الشرعية املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية .فالدين اإلسالمي دين
قطعي ،ال جمال للعقل فيه من حيث إضافة شيء عليه ٔاو حذف شيء منه ٔاو تغيري ٔاو
تبديل ٔاو حنو ذلك ،وما جمال العقل فيه إال فَهم ذلك الدين ،وتفهيمه للناس.

التأصيل القرآين للفكر:
لقد وردت مشتقات الفكر يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع بصيغة الفعل ،ولكثرهتا نذكر
منها قوله تعاىل:

ٰي
ك َآلاي ٍ
(أ) (وس َّخر لَ ُكم َّما ييف َّ ي
ات وَما ييف ْاأل َْر ي ي ي ي
ت
ض َمج ًيعا رمْنهُ ۚ إ َّن ييف ذَل َ َ
الس َم َاو َ
ََ َ
لريَق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن) (سورة اجلاثية)13 :
ي َّ
َّر) (املدثر)18 :
(ب) )إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
اشعا ُّمتص ريدعا يمن خ ْشي ية َّي
ي
ك
اّلل ۚ َوتيلْ َ
(ج) (لَ ْو أ َ
َنزلْنَا َٰه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَ ٰى َجبَ ٍل لََّرأَيْتَهُ َخ ً َ َ ً ر ْ َ َ
ض يرُهبَا ليلن ي
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن) (احلشر)21 :
ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
يكون الفكر إسالمياً عندما يكون امل رفكر ٔمومناً ابإلسالم ومقتنعاً مببادئه وعندما
ي ي
اإلسالمية ،ويكون إنتاجه الفكري ٔموسساً على هذه
عمل املسلم فكره يف املصادر
ر
ُ
ي
املصادر ،واليت هي األصول وعندما يُعمل املسلم فكره يف املصادر غري اإلسالمية ،ولكنه
يستند يف تقييمه ؤاحكامه ومواقفه إىل ٔاساسيات اإلسالم عقيدةً وشريعةً .وعليه ال يكون
فهم املستشرقني الدارسني لإلسالم وال ألحكامهم واستنباطاهتم فكراً إسالمياً .وكذلك ال
يتضمن فكر املسلمني املتأثرين أبصول الفلسفات غري اإلسالمية فكراً إسالمياً.

 -الفرق بني اإلسالم والفكر اإلسالمي
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يف وجود الرتابط بني اإلسالم والفكر اإلسالمي ،إال أنَّه هناك فرق بينهما ،وهو كما يلي:
 -1الفكر اإلسالمي مستحدث ويلتزم لقانون التطرور والفهم املعاصر ،وأيضاً لعوامل
َّ ي ي ي
اطل يمن بَْ ي
ني يَ َديْيه َوَال يم ْن
االضمحاللٔ ،اما اإلسالم فله كتاب كقوله تعاىل( :ال َأیْتيه الْبَ ُ
َح ٍ
خلْ يف يه ۖ تَن يزيل يمن حكيي ٍم َي
يد) (فصلت)42 :
َ
ٌ رْ َ
 -2الفكر غري معصوم عن اخلطأ والوهن ،وأما اإلسالم فهو معصوم عن ذلك كله.
 -3الفكر اإلسالمي ال جتب الطاعة له ،إال بقدر ما فيه من متثيل لكتاب اهلل وسنة
رسوله ،وذلك ألنه خيضع للنقد واملخالفة.
فالفكر اإلسالمي ليس اإلسالم نفسه يف طبيعة احلال من حيث أنَّه وحي إهلي
اثبت يف مصدرية املعصومنيَّ ،
فإن الفكر ليس له عصمة اإلسالم نفسه ،وجيب أال خيلط
بهَّ ،
ألن خلطه قد ٔيودي إىل إقحام الفكر البشري يف الوحي اإلهلي .وأما املراد ابإلسالم

هنا هو االمتثال واالخنضاع ملا جاء به النب حممد صلى للا عليه وسلم ّما أوحي له من
الدين ابلضرورة ٔاو قام عليه الدليل اليقيِن ،فهو الوحي اإلهلي املنزل على رسول للا حممد
صلى للا عليه وسلم ،من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

وقد يهدد الفكر العقيدة اإلسالمية والدين اإلسالمي إذا اجته إىل اجتاهات
منحرفة ،ومن أبرز تلك االجتاهات هي إدعاء االعتماد على العقل املستقل دون تقييده
للضوابط الشرعية ،إدعاء االعتماد على االتصال الروحي ،كإدعاء اإللوهية ٔاو النبوة ٔاو

إدعاء علم الغيب ،إدعاء االعتماد على العلم فقط واملقصود ابلعلم هنا هو العلم التجريب
وفقاً لالصطالحات احلديثة .فال يصح منهجية اإلنسان إن كان يعتمد على هذه
االجتاهات وال يوصف أبنه إسالمي وإن كان قد ألصق بنفسه صفة اإلسالم .فهناك من
يربط الفكر اإلسالمي مع مسميات ٔاخرى كالثقافة اإلسالمية ،النظام اإلسالمي ،أو الدين
اإلسالمئ ،او احلضارة اإلسالمية ،لكن يف الواقع هذه املصطلحات ختتلف بعضها عن
بعض من حيث املفهوم والداللة ،مع وجود حلقات مشرتكة بينها.
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موضوعات الفكر اإلسالمي
أوالً :تعامل الفكر اإلسالمي مع العلوم اإلسالمية
مبا ٔا َّن الفكر يف هذا االجتاه يوصف أبنه إسالمي؛ البد ٔان يشتمل على مجيع
موضوعات الدين اإلسالمي مبا فيها العلوم الشرعية ،والنظم اإلسالميةٔ ،واحكام التعامالت
اخلارجية والداخلية مع غري املسلمني فضالً عن ٔاصحاب العقائد املنحرفة ،على ٔان يكون
اجتاه الفكر اإلسالمي يف هذا اجملال هو التعامل ليشمل الفهم واإلدراك للموضوعات
اإلسالمية ونظمها ،ودراسة املستجدات وبيان ٔاحكامها وفقاً للضوابط الشرعية اإلسالمية.

ومن ٔابرز موضوعات الفكر اإلسالمي هي العلوم اإلسالمية وما يتعلق هبا من
النظم اإلسالمية ،ومساحة الفكر اإلسالمي فيها تتعلق من جانب الفروع واملتغريات وليس
من جانب األصول والثوابت ،كالعلوم املتعلقة مبصادر الفكر اإلسالمي من القرآن الكرمي
وعلومه كالتفسري واإلعجاز العلمي ،التعامل مع التحدايت اخلارجية واملذاهب اهلردامة،

آلية التعامل مع الشبهات اليت تُ ثار حول اإلسالم ٔواهله ،قضااي العلم واإلميان ٔاو القضااي
العلمية املعاصرة ،املشكالت املعاصرة وكيفية التعامل معها .كما َّ
أن الفكر اإلسالمي يف
هذا اجلانب هو ليس إبزاء واحد ،بل هو إبزاء مناهج إسالمية عديدة ،ترتبط يف إسالميتها،
لكنها تتمايز دون ٔان تتغري ٔاو تتناقض بتمايز مادة تلك العلوم الشرعية .وعليه َّ
فإن الفكر
اإلسالمي يتعامل مع العلوم اإلسالمية مجيعها ،وصاحب الفكر اإلسالمي جيب ٔان تكون
له دراية ابلعلوم اإلسالمية لتكتمل حلقات التفكري اإلسالمي ،والفكر اإلسالمي هو ليس
مبعزل عن تلك العلوم.

اثنياً :تعامل الفكر اإلسالمي مع العلوم األخرى

الدين اإلسالمي أبنظمته وتعاليمه وعلومه ليس مبعزل عن العلوم األخرى بل على

العكس من ذلك ،فهناك علوم يشرتك يف االستفادة منها املسلم وغريه ،كالطب واالقتصاد
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واإلعالم والكيمياء وغريها من العلوم ،وتسمى هذه العلوم ابلعلوم التجريبية .ووصف تلك
العلوم أبهنا إسالمية كما جندها يف مسمى االقتصاد اإلسالمي ٔاو اإلعالم اإلسالمي ٔاو

االجتماع وحنو ذلك فيجب ٔان خيضع إىل ضبط تلك العلوم حبدود الدين اإلسالمي ٔواسسه
هذا من جانب .ومن جانب آخر البد ٔان يكون املشتغل بتلك العلوم على دراية يف
االختصاص العلمي التجريب كعلم االقتصاد ٔاو األعالم ٔاو االجتماع ٔاو غريهم ،فضالً عن

درايته ابلعلوم اإلسالمية حىت يتمكن من اجلمع بني اجملالني.
ٔاما إقحام تلك العلوم يف الفكر اإلسالمي ،دون دراية يف مبادئ تلك العلوم فقد
يستلزم اخللط بني جمال وجمال آخر ،وقد جير هذا اخللط إىل انزالق امل رفكر يف تصادم
ظاهري وليس حقيقياً بني العلوم اإلسالمية واملناهج التجريبية .لذلك ميكن القول أبن
العلوم التجريبية واإلنسانية إذا كان التعامل معها منضبطاً ابلضوابط اإلسالمية مع دراية
كافية فيها ويف العلوم اإلسالمية املتعلقة هبا ،فإهنا تندرج حتت موضوعات يتعامل معها
الفكر اإلسالمي ،ليس بذاهتا بل بتعامل النصوص الشرعية مع نتائج تلك العلوم.

رابعا :الفكر اإلسالمي املعاصر
 -مفهوم الفكر اإلسالمي املعاصر

يُ ُّ
عد الفكر اإلسالمي احلديث أو ما يُسمى ابملعاصر حماولة لتجديد وتطوير الفكر
واخلطاب الديِن اإلسالمي وحتليل الظواهر الدينية ومزجه مبا هو حاصل يف الواقع املعاصر،
ومن مث خلط ودمج األصيل ابحلديث وابملفاهيم احلداثية العصرية لتواكب التطور النفسي
والتارخيي والسياسي واالجتماعي للعامل واجملتمعات ،فينبغي األخذ مبا يصلح وينفع من
الرتاث ليتماشى مع ما يصلح وينفع يف الواقع املعاصر من تغريات وتطورات يف كل جوانب
احلياة اإلنسانية حىت ال تتأول النصوص الدينية وال حيدث اجنراف اتم للعامل الغريب ،أو
ميكننا أن نقول أهنا حماولة إلحياء وإعادة الفكر الديِن ليتماشى مع معطيات الواقع من
خالل دراسة الرتاث اإلسالمي ،وهذا من أجل أن تتصف األمة مبكوانت الرايدة معنوايً
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وحسياً ومادايً ،أو ابختصار الفكر اإلسالمي املعاصر يُقصد به جهود املسلمني يف العصور
احلديثة يف تطوير وجتديد الفكر اإلسالمي استناداً إىل األصول اإلسالمية الصحيحة.
ومن املصطلحات املستخدمة يف الفكر اإلسالمي املعاصر:

 التجديد  :تنوعت مضامني هذا املصطلح مع بداية العصر احلديث ،وذلكلتنوع خطاب التجديد بني تيارات خمتلفة الرؤى ،فكانت مبثابة إشكالية
تواجه األمة ،وكلمة التجديد يف اإلسالم هلا أصوهلا الشرعية ومدلوهلا الواضح،
لقول رسول للا صلى للا عليه وسلم" :إن للا يبعث على رأس كل مئة عام
من جيدد هلذه األمة أمر دينها".
 النهضة :ويقصد هبا النهضة بعد السقوط وهذا ما جاء به األنبياء واملرسلنيللنهوض ابألمم والشعوب ،وابلرغم من أن هذا املصطلح يعب عن معىن
التجديد واإلصالح إىل أنه مل ينل شهرة واسعة كمصطلح اإلصالح؛ وذلك
ألنه حيمل مضمون مادي ،كما يتجاوز اخلطاب الديِن؛ إذ يشمل مجيع أنواع
اخلطاب.
 اإلحياء :استخدم هذا املصطلح كثرياً قدمياً وحديثاً وشاع يف العقديناآلخريين من القرن العشرين ،حيث يقصد به إحياء الدين يف النفوس ورد
الناس إىل الدين احلق ،وقد استعمل أبو حامد الغزايل كتاب بعنوان "إحياء
علوم الدين".
 إعادة البناء :وتعِن إعادة بناء الفكر الديِن يف اإلسالم ،وهذا ما جاء يفكتاب حممد إقبال عن" :إعادة بناء الفكر الديِن يف اإلسالم" ،ابلرغم من
َّ
أن إقبال كان يركز يف كتابه على املنهج ،إىل أنه بدا عليه التأثر ابلتطور
احلادث يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف الغرب الذي كان يعيش
فيه.
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 الصحوة :شاع هذا املصطلح منذ عقد التسعينيات؛ بسبب انشغال العاملالعريب واإلسالمي يف هذه الفرتة بدراسة الصحوة اإلسالمية واليت تعِن عودة
الوعي واالنتباه بعد غياب أو قد يُسمى ابليقظة الذي أصاهبا يف عهود
االستعمار.
 أزمة وصور اجلمود الفكر اإلسالمي املعاصريعيش الفكر اإلسالمي يف عاملنا املعاصر يف حالة من الركود أو التوقف أو اجلمود،
أو ميكننا القول أهنا تعاين من أزمة؛ حيث تتجه حنو تيارات خمتلفة متناقضة ،يزعم كل منها
أنه على صواب ويسعى يف إنقاذ هذه األزمة اليت حتيط ابلعامل العريب واإلسالمي من مجيع
اجلوانب ،فهناك فرق تريد أن ترجع اجملتمعات إىل اخللف دون النظر يف التطورات اجلوهرية
واملستجدات اليت حدثت يف هذا العصر ،كما هناك فرق أخرى تريد جذب اجملتمعات
بطريقة قد تؤدي إىل فقد هويتها ،ولقول شكيب أرسالن" :ومن أكب عوامل احنطاط
املسلمني اجلمود على القدمي ،فكما أن آفة اإلسالم ،هي الفئة اليت تريد أن تلغي كل شيء
قدمي بدون نظر فيما هو ضار منه أو انفع ،كذلك آفة اإلسالم هي الفئة اجلامدة اليت ال
تريد أن تغري شيئأً ،وال ترضى إبدخال أقل تعديل على أصول التعليم اإلسالمي ظناً منهم
أبن االقتداء ابلكفار ُكفر وأن نظام التعليم احلديث من وضع الكفار" 40.وهذا الصراع
جعل خصوم اإلسالم يصرون على أن التخلف اليت تعاين منه األمة اإلسالمية ،ترجع إىل
اإلسالم ذاته وتعاليمه ،ولكن واقع اجلمود الذي حدث كان بسبب بعض الفرق من

املسلمني.

 40شكيب أرسالن ،ملاذا أتخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم؟( ،دمشق ،دار البشر للطباعة والنشر،
د.ط1985 ،م ،ص.88
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ومن منظور الفيلسوف الشهري هيجل الذي وقع يف اخللط بني الرتاجع احلضاري
للمسلمني واإلسالم ذاته ،قد خصص فصالً عن اإلسالم يف كتابه "فلسفة التاريخ"؛ حيث
ومسح له ابلبقاء يف ركن صغري من أورواب" وكأنه
قال "لقد تراجع اإلسالم إىل آسيا وإفريقياُ ،
يقصد تركيا وبعض من بالد البلقان ،كما أضاف إىل قوله "لقد اختفى اإلسالم منذ زمن
طويل من أرض التاريخ العاملي ،أي مل يعد له أتثري يف توجيه أحداث التاريخ ،وارتد إىل

االسرتخاء والسكون الشرقي" ) .( Zaqzuq, 2014فإن هيجل أعتقد أن الركود الذي أصاب
املسلمني والذي افقدهم أتثري توجيه أحداث التاريخ كان بسبب ضعف اإلسالم ذاته َّ
وإن
اإلسالم مل يعد قادراً على توجيه املسلمني حنو اإلرتقاء والتقدم ،ولكنه قد اعرتف أن
اإلسالم يف السابق كان له أتثري شاسع يف هذا اجملال ،وقد وصفه أبنه ثورة الشرق ،كما
أشار إىل أن مجيع احلقوق اليت يتمتع هبا املسلمون تُعطى ملن يدخل يف اإلسالم ،أي أن
هناك عدالة بني املسلمني وحديثي اإلسالم ،وأضاف إىل قوله أن العلوم والفنون انتشرت
بسرعة فائقة يف ظل اإلسالم ،فنحن عندما نتحدث عن الفكر اإلسالمي فإننا ال نقصد
به العلوم الدينية فقط ،بل مجيع جماالت الفكر اإلسالمي من جماالت دينية ،علمية،
فلسفية ،وأيضاً يف الفنون واآلداب.
ومن صور مجود الفكر اإلسالمي املعاصر قضية حرية املرأة ،أشار الطهطاوي إىل
َّ
أن احلرية تكمن يف املساواة بني املواطنني يف مجيع حقوقهم وواجباهتم ،مع إعطاء احلق ملن
يستحق ومن ال يستحق وحبسب قدرة وإمكانية اإلنسان ،وكما ورد يف القرآن والسنة حول
احلرية فإنه موجه للرجال والنساء سواسية ،وذلك ابتداءً من الكرامة اإلنسانية إىل املسؤولية
اجلنائية ،فمن منظور الطهطاوي أن تعليم املرأة جيعلها أكثر تعقالً وأدابً؛ إذ جيعلها يأهال
للمعارف وتنفع ملشاركة الرجل يف إبداء الرأي ،كما أن التعليم سيمكنها من إجياد وظيفة
كالرجل وذلك حسب طاقتها وقدرهتا ،وهذا أفضل وأنفع هلا من االنشغال أبمور ال
تنفع،كما َّ
أن عقل وطبع املرأة ال يستقصيها من تويل احلكم والرائسة ،بل أن احلكم والرائسة
حيتاج إىل رَحة ورفق ابلرعية وهذا ما تتصف به املرأة ،خبالف الرجل.
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ومن األمور اليت انتشرت يف عصران احلاضر إحلاد الشباب ،واليت شاعت من
خالل املواقع اإللكرتونية؛ حيث تروج هذه املواقع للفكر اإلحلادي بني الشباب ،إىل َّ
أن
أعداد الزائرين إىل هذه املواقع تزداد يوماً بعد يوم ومنهم الكثري الذين أتثروا هبذا الفكر
اإلحلادي ،وهذا ما يدعو إىل تطوير وجتديد يف علم الكالم من أجل َحاية عقيدة األمة
من االحنراف وَحاية الشباب من هذا اخلطر ،فكانت هناك مسامهة مجيلة من قبل أستاذ
اجلراحة الدكتور عمرو شريف جبامعة عني مشس؛ حيث كان حياول أن يشتت أوهام
امللحدين ،وذلك بنشر مقالة يف صحيفة أخبار اليوم ،ويف كتاب له أيضاً "وهم اإلحلاد"،
فينبغي لنا أن نُظْ يهر هلؤالء امللحدين تعاليم اإلسالم السامية ،منها رعاية حقوق اإلنسان
بصفة عامة وحقوق املرأة بصفة خاصة ،واملبادئ اليت حثنا عليه اإلسالم ،كقيم التسامح
والرَحة والصدق والتعاون لبناء جمتمع قوي متحضر مثقف يُستفاد منه على مر العصور.
وهناك قضية من أخطر القضااي وهي النسخ يف القرآن الكرمي وقد استمرت يف
عقول املسلمني قروانً طويلة ،ولقوله تعاىل( :الر ۚ كيتَاب أ ي
ي
ت يمن لَّ ُد ْن
صلَ ْ
ُحك َم ْ
آايتُهُ ُمثَّ فُ ر
ٌ ْ
ت َ
حكيي ٍم خبي ٍري) (هود )1:و( وَمتَّ ي
ك يص ْدقًا َو َع ْدًال ۚ َّال ُمبَ ريد َل لي َكلي َماتييه ۚ َوُه َو
ت َربير َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
َ
َ
ي
َّ ي
يم) (األنعام .)115:فهل من غري املعقول أن يتعرض هذا الكتاب الكرمي
السم ُ
يع الْ َعل ُ
للعبث والنسخ هبذه اآلايت احملكمات ،إذ زعموا أن آية الرجم قد نُسخت قراءهتا وبقي
حكمها ،كما قيل أن عدد اآلايت املنسوخة يف القرآن الكرمي قد تصل عددها إىل مئات
اآلايت ،وهذا يعتب كمية هائلة ،والسبب يف زعمهم الستنساخ آايت القرآن الكرمي هو
يي
ي ي ي
ي
فهمهم اخلاطئ لآلية القرآنية ( ما نَ ي ٍ
نس ْخ م ْن آيَة أ َْو نُنس َها َنْت خبٍَْري رمنْ َها أ َْو مثْل َها ۗ أََملْ
َ َ
تَ ْعلَ ْم أ َّ
اّللَ َعلَ ٰى ُك يرل َش ْي ٍء قَ يد ٌير) (البقرة )106:إذ فهموا من هذه اآلية ،لفظ "اآلية"
َن َّ
مبعىن اآلية القرآنية وهذا خاطئ؛ إذ يُقصد به املعجزة أو العالمة واإلمارة ،فمجال النسخ

يف القرآن الكرمي يفتح ابابً واسعاً للطعن فيه.
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 -التجديد واالجتهاد يف الفكر اإلسالمي ومنهجه

الركود الذي حدث يف الفكر اإلسالمي كان بسبب أتخر املسلمني يف العصر
احلاضر ،ومن هذا الواقع أراد العلماء اإلصالح والتغيري ،وقد ذهبوا إىل فرق عدة ،منهم ما
ربط اإلصالح ابلعودة للقدمي ،ومنهم من ربط اإلصالح ابلتجديد إبحياء احلماس الديِن
بني الناس ،ومنهم من ذهب إىل ضرورة جماراة احلضارة األوروبية ،ورغم اختالف مذاهبهم
إىل َّ
أن هلم غرض واحد وهو جتديد الفكر اإلسالمي ،فالتجديد ينبغي أن يكون قائم على
املصادر األساسية للتشريع ،ومن مث أیيت دور العقل يف االجتهاد ابلتفكر والتدبر والنظر
من أجل إصالح واقع األمة يف مجيع اجملاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وقد ذكرت فيما سبق عن الفريقني الذين يريدون إنقاد الفكر اإلسالمي مع
اجتاهاهتم املختلفة ،فالفريق املتشدد احملافظ يفهم من حديث الرسول صلى للا عليه وسلم
"إن للا يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها" إحياء السنة وإماتة
البدعة ،والفريق اآلخر يفهم َّ
أن التجديد هو التغيري ،فيمكننا القول أن الفريق األول قد
غفل عليه احلاضر واملستقبل والتطورات الواقعة يف هذا العصر ،أما الفريق الثاين فغفل عليه
أن الدين اثبت ال يتغري بتغري الزمان.
وقد وصف املفكر اإلسالمي حممد إقبال أن االجتهاد مبدأ احلركة يف اإلسالم،
والرسول صلى للا على عليه وسلم حثنا وشجعنا على االجتهاد وّمارسته يف اجملتمع
اإلسالمي بقوله أن اجملتهد إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ،وإذا أصاب فله أجران ،كما
ي
ك ُمبَ َارٌك
اب أَنْ َزلْنَاهُ إيلَْي َ
حثنا اإلسالم على التفكر والتدبر يف كتابه ،لقوله تعاىل ﴿ :كتَ ٌ
لييدَّبَّروا آايتييه وليي تَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ي
اب ﴾ (ص ،)29 :أي لنتدبر آايت القرآن الكرمي وما
َ
َ ُ َ ََ َ

ش رع للا فيه من شرائع ،لنتعظ ونعمل به ،ولقوله تعاىل منبهاً على التفكر يف خملوقاته،
الدالة على وجوده وانفراده خبلقها ،وإنه ال إله غريه وال رب سواه ،فقال تعاىل ﴿ :أ ََوَملْ
يَتَ َف َّك ُروا ييف أَنْ ُف يس يه ْم ﴾ (الروم )8 :ويقصد به النظر والتدبر والتأمل خللق للا ،من خملوقات
متنوعة ،وأجناس خمتلفة ،فيعلموا أهنا ما خلقت سدى وال ابطالً بل ابحلق ،وأهنا مؤجلة
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إىل أجل مسمى ،وهو يوم القيامة ،ابإلضافة إىل التدبر والنظر يف أحوال األمة املاضية
وعاقبة معاصيهم اليت أص روا عليها ،كقوله تعاىل ﴿ :قُ ْل يسريُوا ييف ْاأل َْر ي
ف
ض ُمثَّ انْظُُروا َكْي َ
ي
ي
ني ﴾ (الروم.)42:
َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك رذبي َ
ونستخلص من هذا احلديث أن االجتهاد يف اإلسالم يتضمن هذه املصطلحات
التفكر والتدبر والنظر والتأمل ،فاالجتهاد مستمر على مدى األزمنة وال خيتص بفرتة زمنية
حمددة ،كما أن احلياة متجددة ،فكما َّ
أن خالاي جسم اإلنسان تتجدد بصفة مستمرة،
كذلك الفكر حيتاج إىل االجتهاد والتجديد ملواكبة متغريات احلياة يف كل عصر.
اخلامتة :النتائج والتوصيات:
 العقل نعمة عظيمة من نعم للا تعاىل اليت أنعم هبا على اإلنسان ،فمن خاللالعقل يستطيع األنسان أن يتعرف على أسرار خلق للا تعاىل وعظيم صنعه ،ومن
خالله يتوصل إىل تصديق األنبياء والرسل الذين بعثهم للا تعاىل هلدايته وسعادته،
َّ
فإن اإلنسان ال يستطيع أن يهتدي إال ابلعقل ،فالعقل كاألساس والشرع
كاألنبياء ،أو الشرع كالشمس والعقل كالعني ،فإذا فتح العني رأى الشمس ،وإال
فال.
 للعقل منزلة عظيمة ومكانة رفيعة يف دين للا تعاىل ،ومع ذلك َّفإن له حدوداً لن
يتمكن من ختطيها أو جتاوزها ،فالعقل حباجة دائمة للشرع.
 َّإن القرآن الكرمي واألحاديت النبوية تشجع ابستمرار إىل عملية التفكر والتدبر
لإلنسان يف مجيع ظروفه طيلة حياته.
 القرآن الكرمي يشجع إىل التعقل والتأمل والنظر إىل خملوقات للا تعاىل ،أما السنةالنبوية أكدت على أمهية استخدام العقل يف العلم ،واعتباره مناط التكليف،
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وضرورته للمعامالت ،وذلك ق ردم اإلسالم أصحاب العقول والنهى واألحالم على
غريهم ،وقد ميز به اإلنسان على غري خلق للا.
 هناك اختالفات يف آراء بعض علماء املسلمني بعالقة القلب والعقل ،فمنهم منيرى َّ
أن حمل العقل يف القلب ،ومنهم يرى أن حمل العقل يف الرأس أو الدماغ،
ومنهم من جيمع بني الرأيني واألقرب إىل الصواب أن جنمع بني الرأيني.
 َحا اإلسالم العقل من كل ما يشينه ويعيبه كالتقليد واالغرتار أبصحاب السلطةواخلوف منهم ،وحث على التداوي واحلفاظ على الصحة ،وأيضاً َحاية العقل
من مفسداته.
إن اإلسالم دعا إىل تنمية العقل عن طريق التعلم واالستزادة بهَّ ،
 َّألن العلم ينمي
العقل ويزيده مكانة ورفعة.
 حرص اإلسالم على تنمية القدرة العقلية لإلنسان املسلم من خالل عدة أساليبمنها:
 oاستخدام أسلوب السؤال ابعتباره مفتاح العلم.
 oضرب األمثال لتوصيل املعلومة للمتلقي.
 oاستخدام أسلوب احلوار والنقاش كسبيل للتعلم والتلقي.
 oاستخدام مبدأ الشورى ،واالستشارة ابعتباره أصلني من أصول اإلسالم.
 oإعادة تكرار املعلومة مرات عديدة لترتسخ وحتقق اهلدف منها.
 oاحلفاظ على العقل من كل ما يؤثر عليه ويضعف قيامه بدوره بكفاءة.
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 وللا تعاىل يوفقنا ويوفقكم إىل ما،احلمدهلل الذي أعاننا على إمتام هذه املقالة
 وصلى للا عليه،حيب ويرضاه ونرجو من للا أن نكون قد أرتقينا بدرجات العلم النافع
.وسلم على معلمنا األول وحبيبنا سيدان حممد عليه أفضل الصالة والسالم
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