مجلة الحكمة العالمية

AL HIKMAH RESEARCH
& PUBLICATION CENTRE

للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلتسانية

العدد  ،4اإلصدار الخاص ،ديسمبر 2021
E-ISSN: 2637-0581
https://doi.org/10.46722/hkmh.4.si.e21

Al-hikmah International Journal of
Islamic Studies and Human Sciences
Volume 4, Special Issue December 2021

أسلمة المعرفة وجهودها لتحييد فكرة اإلسالم الليبرالي :دراسة وصفية
The Islamization of Knowledge and Its Efforts to Neutralize
The Idea of Liberal Islām: A Descriptive Study
Ibnu Hudzaifah Hamka
Madrasah Ibtidaiyah Muawanatul Ikhwan, Jakarta Timur, Indonesia
hudzaifah682@gmail.com
Rahmah Binti Ahmad H. Osman
)rahmahao@iium.edu.my (Corresponding author
Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic
)University Malaysia (IIUM

Mohd Norhan bin Hamsi
Akademi Al-Khalil, Batu Caves, Selangor
mdnorhan85@gmail.com

Muhammad Hafiz bin Muhammad Zain
)International Islamic University Malaysia (IIUM
hafizzain1403@gmail.com

ملخص
تتناول هذه الدراسة من الصراع بني أسلمة املعرفة وليربالية اإلسالم .ضرورة مشروع أسلمة املعرفة
إىل التزكية من التأثريات والعناصر الغربية يف الفكر والعلوم اإلنسانية ألهنا ال تناسب ابلنظر العاملي
حتدًي من حتدًيت أسلمة املعرفة للوصول إىل أغراضها.
اإلسالمي .وأصبحت ظاهرة اإلسالم الليربايل ا
هتدف الدراسة إىل عرض اجلهود اليت قد مت فعلها لتحييد فكرة اإلسالم الليربايل .قامت الدراسة على
املنهج الوصفي من خالل دراسة املفهوم عن أسلمة املعرفة واإلسالم الليربايل وتتبع التاريخ منهما يف
إندونيسيا وماليزًي .ومن نتائج الدراسة :استنتج الباحثون أ ّن أسلمة املعرفة قد بذلت جهدها يف شىت
األنشطة لتطبيق التحييد من العناصر اليت تتأثر من النظر العاملي الغريب يف العلم والفكر عاما .وكانت
األنشطة أغلبها تدور يف األنشطة التحريرية والنشرية ،واملناقشات واحلاضرات واملناظرات العلمية،
وأتسيس املؤسسات أو املنظمات االجتماعية والعلمية.
الكلمات املفتاحية :أسلمة املعرفة ،الليربالية ،اجلهود ،النظر العاملي
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Abstract
This study deals with the conflict between the Islamization of
knowledge and the liberalism of Islam. The necessity of the project of
Islamization of knowledge is to be purifying from Western influences and
elements in thought and human sciences because they do not suitable the
Islamic world view. The phenomenon of liberal Islam became one of the
challenges of Islamization of knowledge to reach its goals. The study aims
to present the efforts that have been made to neutralize the idea of liberal
Islam. The study was based on the descriptive approach by studying the
concept of Islamization of knowledge and liberal Islam and tracing the
history of them in Indonesia and Malaysia. From the results of the study:
The researchers concluded that the Islamization of knowledge project has
exerted its efforts in various activities to implement the neutralization of
the elements that are affected by the Western world view in science and
thought generally. Most of the activities revolved around editorial and
publishing activities, discussions, lectures and scientific debates, and the
establishment of social and scientific institutions or organizations.
Keywords: Islamization, Liberalism, Efforts, World View.

املقدمة
بدأ الرأي عن أسلمة املعرفة خالل احلالة الطارئة يف العامل اإلسالمي يف العصر
احلديث لتأخر اإلسالم يف جمال املعرفة والعلم وسيطرة العلوم واملعارف العلمانة اليت قد
، ويع ّد إمساعيل راجي الفاروقي حُمرك حركة أسلمة املعرفة.تطورت يف العامل اإلسالمي
وكانت حياته ال متكن الفصل من منو السياق االجتماعي والسياسي وطول اتريخ شعبه
 أل ّن الفاروقي مكث نصف من عمره يف فلسطني قبل هجرته إىل.ودولته الفلسطني
.الوالًيت املتحدة األمريكية
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أتخر العامل اإلسالمي مقارنة ابلغرب
وأشار الفاروقي حبماسة إىل أ ّن السبب من ُّ
احلديث يف جمال العلم يعود إىل حالة الرتبية اإلسالمية اليت كانت تعاين من أزمة هوية،
وذلك بسبب التأثري من الفلسفة والعلوم اليت ابتليت هبا نظام الرتبية والتعليم اإلسالمي.
واجلدير ابلذكر ،إ ّن الفاروقي العامل واملفكر املسلم الذي وضع اهتمامه أكثر يف علم الرتبية
اإلسالمية وفكرته عن أسلمة املعرفة ،وأصبحت فكرة أسلمة املعرفة تحثري يف وعي بعض

املفكرين املسلمني املعاصرين إلعادة التعريف واألسلمة جتاه العلوم اليت تطورت يف العصر
احلديث ابملفاهيم املناسبة يف شكل النظر والفلسفة اإلسالمية.
وشاعت فكرة أسلمة املعرفة خاصة يف ماليزًي وإندونيسيا ،والشخص الداع إىل
أسلمة املعرفة بعد الفاروقي هو سيد ُممد نقيب العطاس ،وكان ينقد بعض جماالت العلوم
وتصورت تلك اآلراء واالنتقادات
حنو الفلسفة والثقافة والسياسة اليت قد تلوثت ابلغربّ .
يف مؤلفاته مثلPrelimenary " ،"The origin of the Malaya Syair-1968" :
Statement on the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago-

 ."1969ويف هذه احلالة ،ليس للعطاس كراهية جتاه فكرة الغرب ،ألنّه يرى يف تطور جمال
العلوم واملعارف ال يتأسس من القيم اإلسالمية وينبغي التحليل من خالل الفلسفة اليواننية
واليهودية واملسيحية وتقاليد القرن الوسط.
وتحثريح فكرة أسلمة املعرفة يف إندونيسيا أيضا يف بعض اجملددي اإلسالم املعاصرين
اإلندونيسني ،ووجود اإلمكان يف امليول إىل اهلمة واإلرادة القوية إىل تكامل العلوم واملعارف
اليت حتدث يف السنوات األخرية يف بعض املؤسسات واجلامعات اإلسالمية خالل السنة
 1970إىل 1980م وهذا يدل على التأثري املباشر وغري املباشر من األسلمة اليت طرحها
الفاروقي املركز يف أغراضه إىل التقليد القدمي والسيطرة الغربية يف استيالء اجملتمع املسلمني
يف العامل .ونبه الفاروقي العامل اإلسالمي حاليا يف صراع بني املعرفة يف النظر الغريب واإلسالم.
وجبانب آخر ،يح ُّ
عد القرن الثامن عشر ملا أوشك اهنيار اخلالفة العثمانية ،والدولة
الشافوية ،والدولة املغال أول ظهور بحذرة فكرة الليربالية اإلسالمية خالل هذه الفرتة و ّأوهلا
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شاه ويل هللا يف اهلند املتوىف 1762م ،ويرى أن اإلسالم جيب عليه اتباع العادات والعرف
احمللية املناسبة مبجتمعها .وحدثت هذه احلالة كذلك من قبل الشيعة يف إيران ،وهو ُممد
هببهاين (1790م) الذي كسر ابب االجتهاد وكل الناس يف نظره قادرون على القيام
ابالجتهاد(Kurzman, 2003).
ظهر رفاعة رافع الطهطاوي يف مصر الذي أدخل عناصر الغرب (أورواب) يف الرتبية
اإلسالمية ،وتبع شهاب الدين مارجاين يف روسيا وأمحد خمدون يف خبارى خطوة الطهطاوي
الذي أدخل املادة العلمانية يف منهاح الدراسي للرتبية اإلسالمية ).(Kurzman, 2003
ومن مث ،كتب قاسم أمني الكتاب ابلعنوان "حترير املرأة" ،ويلحقه علي عبد الرازق
(ت1966م) الذي اعرتض على نظام اخلالفة اإلسالمية ،ويرى أ ّن اإلسالم ال جمال له

ُممدا رئيس الدين .مث قال ُممد خلف هللا (1926م1997-م) :إن
يف السياسة ،ألن ا
النظم السياسية عند القرآن الكرمي الدميقراطية ال غري ).(Watt, 1990
ويرى فزل الرمحن وهو املولود يف ابكستان 1919م وأصبح ُماضرا يف اجلامعة
ووضح فزل
جيكاغو أ ّن التفسري السياقي وهو من أفضل وأعدل وأنسب النموذج عندهّ ،
الرمحن أ ّن القرآن يتضمن من اجلانبني ،مها :مثحل قانونية وأخالقية ُمددة .والذي يهدف
القرآن هو املثل األخالقية أل ّهنا مناسبة بتنفيذها ).(Watt, 1990
وقد أصبحت قضية حترير املرأة ساحة اجلهاد من قبل اإلسالم الليربايل ،وذلك

أل ّهنم ينظرون إىل أ ّن حقوق املرأة اترة ما التقت كلمة العدالة واستحقت جلهاده لكيال تقع
املرأة يف الظلم .انطالقاا من هذه القضية ،رمى الليرباليون نقدهم ابلشدة جتاه اآلًيت القرآنية
واألحاديث النبوية اليت تحعد على أهنت ال تفيد يف املرأة شيئا .أل ّهنم ينظرون أ ّن إجراء
بنمو
تفسري القرآن والسنة على حسب النص .وجبانب آخر ،ينبغي لإلسالم أن يناسب ّ
وتطور العصر ،والبد للتفسري أن يقوم على حسب السياق حبيث التناسب مع العصر.
ووردت "األخوات يف اإلسالم –  "Sisters in Islamمباليزًي واتبعتها حركات ليربالية
اإلسالم يف ماليزًي مع األشكال وأنواع وجوهها من املؤسسات أو اجملموعات.
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واحملاور املهمة يف البحث تركز يف اجلهود من مشروع أسلمة املعرفة لتحييد فكرة
اإلسالم الليربايل يف إندونيسيا وماليزًي اليت قد متّت إجراءاهتا ،وق ّدم الباحثون األنواع من

اجلهود من خالل الوصف ،ال جيدون القراء نتيجة اجلهود من هذا البحث إحصائيا .ولذا،
تقوم الدراسة على املنهج الوصفي من خالل التوصيف عن أسلمة املعرفة وظاهرة اإلسالم
الليربايل يف إندونيسيا وماليزًي .وال توجد احلديث يف البحث عن الشبكة أو املنظمة املرتبطة
ابإلسالم الليربايل خارج نطاق اإلندونيسيا وماليزًي.
تعريف اجلهود
هد
هد املشقة واجلح ح
هد :الطاقة ،وقيل اجلَ ح
هد واجلح ح
جاء يف لسان العرب ،جهد :اجلَ ح
جمهود :قال :واجلحهد
هد ما جهد اإلنسان من مرض أو أمر ٍّّ
الطاقة .الليث :اجلَ ح
شاق ،فهم ٌ
لغةا هبذا املعىن .وقد تكرر لفظ اجلَهد واجلحهد يف احلديث ،وهو ابلفتح ،املش ّقة ،وقيل:
الوسع والطاقةح؛ وقيل :مها لغتان يف الوسع والطاقة فأما يف املشقة
املبالغة والغاية،
ّ
وابلضم ،ح
والغاية فالفتح ال غري) . (Manzhur, 1414Hواجلمع من اجلحهد اجلحهود.
انطالقاا من الفقرة السابقة ،استخلصنا أ ّن اجلحهد لغة الطاقة ،واملعىن االصطالحي
حيث سياقه يف هذا البحث هو الطاقات اليت قد بذلتها شخص أو سعتها فرقة أو جمموعة
من األفعال أو األنشطة من أجل الوصول إىل الغاية اليت يقصدونه بسبب وجود املشقة

اليت يضطرون هؤالء لفعل تلك الطاقات .واملشقة يف هذا احملوار ،الصراع بني أسلمة املعرفة
واإلسالم الليربايل وجيب على مشروع أسلمة املعرفة فعل تلك اجلهود للحماية والتحييد
واحلفاظ عن الفكرة الليربالية .
أسلمة املعرفة :مفهومها وتعريفها ونشأهتا.

يتألف مصطلح “أسلمة املعرفة” من كلميت “أسلمة” و “املعرفة” .وإبضافة األوىل إىل
الثانية فأصبحت كلمة مركبة تركيباا إيضافيًّا يتوقف فهمها على فهم كلمتيها .وجاء يف
"سلِ َم-يَ ْسلَ حمَ -س َال َمةاَ -س ِاملٌَ -سلِْي ٌم"
املعجم العريب األساسي أن كلمة "إسالم" مأخوذ من َ
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َسلَ َم-يح ْسلِ حم-إِ ْس َال اما" مبعىن االنقياد،
ب أبذى .وهي مصدر من "أ ْ
ص ،مل يح َ
صْ
مبعىن َخلَ َ
وأسلم يعين انقاد) . (Jamaah Kibaar al-Lughawiyyin al-Arab, 2003كما جاء
ما أشبه مبا حنن بصددها مجلة "أسالم الوجه" يف قوله تعاىل ((بلى من أسلم وهلل.))...
وذهب املفسرون يف تفسري هذه اآلية إىل أن "اإلسالم" هو اخلضوع واالستسالم .والظاهر
أنه ال خالف بني التفسري وأهل اللغة؛ وذلك ألن االنقياد ال يكون عادةا إال نتيجة اخلضوع

واالستسالم ،والعرب تسمي الشيء بنتيجته) . (al-Ilwani T. , 1999واإلسالمية هي
النسبة إىل هذا الدين الذي وضعه هللا :أى إقامة العالقة مع الوحي ونبأ السماء .
اان" مبعىن العلم واإلدراك
ف-يَ ْع ِر ح
"عَر َ
فَ -م ْع ِرفَةا-عِ ْرفَ ا
أما "املعرفة" فهي مصدر من َ
) .(Jamaah Kibaar al-Lughawiyyin al-Arab, 2003ويف االصطالح تعين :إدراك
الشيء بتفكر وتدبر ألثره .واملعرفة أخص من العلم وتستعمل للعمل القاصر املتوصل إليه
بتفكر ،ويقابلها اإلنكار .أما العلم فهو إدراك الشيء حبقيقته؛ إما إبدراك الشيء ذاته وإما
ابحلكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه .والذي يقابل
العلم هو اجلهل .وزاد ُممد عمار يف ) (Imarah, 2007عن تعريف املعرفة " :أما «املعرفة»
فإهنا خالف اإلنكار..وإدراك األشياء وتصورها..فهي :العلم الكسب اخلاص ابلبسيط
واجلزئي والذي فيه إدراك وتصور – وتلك صفات وجهود بشرية إنسانية" .فبإضافة
"أسلمة" إىل "املعرفة" صار املعىن شامالا لكل أنواع املعرفة اليت ميكن أن تضاف إليها
"أسلمة" لتصبح "أسلمة" بعد أن مل تكن كذلك ).(al-Ilwani T. , 1999
قد غلب على املشروع مصطلحان :إسالمية املعرفة ،وأسلمة املعرفة.
مي
نسب يف الغالب للمعهد العالَ ِّ
ومصطلح «أسلمة املعرفة» من املصطلحات احلديثة ،يح َ
ِ
ِ
ِ
مؤسسي الْ َمعهد
للفكْر اإلسالمي ،وقيل :إنَّه إمساعيل الفاروقي َ -رمحه هللا -وهو من كبار ّ
واملنهج القائم عليهَّ ،أما مصطلح «أسلمة» فهو من األلفاظ الشَّائعة يف ال ِّدراسات الغَْربية
منهج ما إىل
وكتاابت املستشرقني ،واملراد منه إدخال النَّاس لإلسالم ،أو َْحتويل الفكر من ٍّ
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منهج قائم على اإلقرار بشرائع اإلسالم ،كقوهلم« :أسلمة أوراب»« ،أسلمة اجلامعات»،
ٍّ
«أسلمة العقل»). (Karim, 2011
وقد عرف عماد الدين خليل مفهوم أسلمة املعرفة بكوهنا ممارسة النشاط املعريف
كشفا وجتميعا وتوصيال ونشرا من زاوية التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة .وعرفها
أبو قاسم حاج محيد بقوله :أسلمة املعرفة تعين فك االرتباط بني اإلجناز العلمي احلضاري
البشري واإلحاالت الفلسفية الوضعية أبشكاهلا املختلفة وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن
نظام منهجي ديين غري وضعي ) .(al-Ilwani T. , 2008ويبقى تعريف طه جابر العلواين
ألسلمة املعرفة هو التعريف األدق وذلك بقوله :أسلمة املعرفة متثل اجلانب الذي ميكن أن
نطلق عليه اجلانب النظري من اإلسالم أو اجلانب املعريف الذي يقابل اجلانب النظري يف
سواه ).(Mohamed, 2010
إن أسلمة املعرفة هاهنا ال تعين فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بني معطيات العلوم
اإلنسانية وبني املطالب الدينية على مستوى التطبيق ،وإمنا تعين ،قبل هذا وبعده ،احتواء
كافة األنشطة املعرفية على املستويني النظري والتطبيقي معا ،من أجل جعلها تتحق يف
دائرة القناعات اإلميانية وتتشكل وفق مطالبها وتصوراهتا الشاملة أسوة ابلعلوم األخرى
).(al-Faruqi, 1421H
أنساق
السنوات األخرية خاصةا ظهور
ٌ
تحعد بداية الثّمانينات من القرن املاضي يف ّ

مشروع إصالحي ،يبعث األ َّحمة اإلسالمية فكرًًّي
فكرية كان يهدف أصحاهبا إىل بناء
ٍّ
ِ
وحيل مشكالهتا ،ومن هذا املنطلق وللوصول إىل هذه
كل قضاًي اإلنسانية ّ
وعلْميًّا ،ويعاجل ّ
أساسيات وقو ِ
ِ
اعد كل العلوم ،مبا يف ذلك علوم االجتماع
الغاية كان ال ب ّد من استنباط
السياسة واإلدارة وغريها من املعارف وأسلمتها ،وهو ما تك ّفل به
والنّفس واالقتصاد و ّ
املشروع الذي أحطلِق عليه اسم "أسلمة املعرفة"). (Ubaidy, 2017

قد رأى الفاروقي يف كتابه "أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل"
) :Faruqi, 1983إ ّن املشكالت اليت وجهتها األمة اإلسالمية يف العلم الذي يعود إىل

(al-
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التعليم والرتبية اإلسالمية .الغاية اليت هتدف إليها أسلمة املعرفة هي هنضة األمة اإلسالمية
كل اجملال حيث السياسية ،واالقتصادية ،والدينية،
من التدهور الذي يتعرضه املسلمون يف ّ
والثقافية .ووضح الفروقي اخلطوات العملية يف جهود أسلمة املعرفة ،فهي:
.1

اتفاق العلوم احلديثة وتقسيمها إىل فئات

.2

املسح الشامل للفروع أو التخصصات العلمية

.3

التمكن من الرتاث اإلسالمي :املختارات

.4

التمكن من الرتاث :التحليل

.5

أتسيس مدى املالئمة بني اإلسالم وفروع العلوم احلديثة

.6

التقييم النقدي للعلم احلديث :بيان واقع الفرع العلمي

.7

التقسيم النقدي للرتاث اإلسالمي :بيان واقع الرتاث يف أحد صوره

.8

"األمة"
حتديد أهم املشكالت ّ

.9

حتديد مشكالت اإلنسانية

 .10التحليالت والركيبات املبدعة
 .11إعادة صياغة العلوم يف إطار اإلسالم الكتب الدراسية اجلامعية
 .12نشر املعرفة "املؤسلمة"
عرف أسلمة املعرفة أ ّهنا إطالق الناس من اخلرافات والتطريات
أما العطاس قد ّ
وعبادة األصنام وتقاليد الثقافة الشعبية واإلطالق من العلمنة يف الفكر واللغة (al-Attas,
) .1993ابإلضافة ،ميكن أن تتم أسلمة املعرفة من خالل عمليتني مرتابطتني:
.1

عزل العناصر واملفاهيم األساسية اليت تتكون منها احلضارة الغربية اليت متتلكها
املعرفة املعاصرة احلديثة اليوم ،والعلوم اإلنسانية خصوصا .لذلك ،جيب على
العلوم الطبيعية والفيزًي وتطبيقاهتا اخلضوع للتعاليم والقيم اإلسالمية .العناصر
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واملفاهيم األجنبية اليت تقوض التعاليم اإلسالمية هي :مفهوم الثنائية ()dualism
اليت تشمل الواقع واحلقيقة؛ واملفهوم اإلنسانية ،العلمانية ،ومفهوم الرتاجيدية
تلوث العلوم وختصه جمال العلوم اإلنسانية
خاصة يف األدب .وتلك العناصر ّ
واالجتماعية ،والتطبيقات اليت تنطوي يف بناء احلقائق والنظرة.
.2

إدخا ل العناصر ،واملفاهيم اإلسالمية يف كل اجملال من العلوم احلديثة املناسبة.
واملفاهيم اليت تكون بديلة من املفاهيم الغربية هي املفهوم عن اإلنسان ،الدين،
العلم واملعرفة ،احلكمة ،العدل ،العمل واألدب ،واملفهوم الكليات واجلمعيات.

الظن إىل اليقني واحلق عن الواقع
ويف النهاية ،إ ّن أسلمة املعرفة حتَرر اإلنسان من ّ
الشك و ّ
الروحي واملادي .وأسلمة املعرفة تطلق العلوم احلديثة واآليديولوجيا واملعاين من العناصر
العلمانية.
وبعد ذكر التوصيف عن أسلمة املعرفة وأهدافها ،ق ّدم الباحثون ذكر اجلهود اليت
قد فعلها مشروع أسلمة املعرفة اليت تناسب خبطة العمل كما ذكرها الفاروقي ،وهي:
.1

أنشطة النشر والتحرير
كما تتبني يف األوراق السابقة أ ّن الفاروقي وضع اهتمامه يف هذه القضية مبؤلفاته
حنو :أسلمة املعرفة ،والتوحيد وما شابه ،وجاء سيد ُممد نقيب العطاس مبثل هذا
وضح تطبيق العلمنة يف
الفكر كتابه املعنون ب " "Islam and Secularismإنه ّ
املسيحية واليهودية اليت تؤدي إىل فقد اهلوية الدينية ،والبيان عن حقيقة الناس
والعلم ) .(al-Attas, 1993وما وقفت األنشطة التحريرية بل تعددت املؤلفات
األخرى اليت تتكلم عن أسلمة املعرفة يف ماليزًي ،حنو ُممد كمال حسن الذي
يرتكز يف أسلمة الرتبية والتعاليم وقد أنتج شىت املؤلفات من الكتب أو البحوث
املتعلقة هبا مثل " (Toward Actualizing Islamic Ethical and
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) "Educational Principle in Malaysia Society, 1996ويليه ُممد يوسف
حسني جاء ابلكتاب " ) "(Islamization of Human Sciences, 2009ويكون
كتاب املعنون ب "منهج األدب اإلسالمي عند األدابء املاليويني والعرب يف العصر
احلديث" لعديل بن يعقوب ورمحة بنت أمحد احلاج عثمان ومها من األساتذة يف
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزًي مقررا للطلبة .وكثري من الكتب من املؤلفني
املعروفني املاليزيني اآلخرين.
وأنشطة التحرير والنشر يف اإلندونيسيا لتأثره يف حركة إسالمية املعرفة فكان
الكتاب الذي يتحدث عن عالقته بقضية الفكر والغرب واإلسالم من قبل ُمرك
وممارس أسلمة املعرفة يف إندونيسيا مثل " (Misykat: Refleksi Tentang
) "Westernisasi, Liberalisasi dan Islam, 2012حلميد فهمي زركشي .ومن
مث ،نشر الكتاب بعنوان " ) "(Islamisasi Sains dan Kampus, 2010عند
سايف الدين .فضال عن ذلك ،كثري من البحوث يف اجملالت احملكمة اليت ال
متكن ذكرها يف هذه الورقة احملددة سواء كان النطاق إندونيسيا وماليزًي .ولكن
النقطة اليت أراد الباحثون إلقاءها أ ّن أنشطة التحرير والنشر تصبح األنشطة املهمة
والرئيسية لنشر الفكرة واحلركة واملشروع عن أسلمة املعرفة.
.2

أتسيس املؤسسات أو املنظمات العلمية واالجتماعية
جدير ابإلشارة إىل أ ّن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي واحلضارة الذي أسسها
سيد ُممد نقيبب العطاس وهي حتت إدارة اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزًي.
وتعترب هااتن املؤسسااتن العلميتان من املؤسسات اليت كانت رائدة يف تكامل
العلم واإلسالم يف النظرية والتطبيق .ابإلضافة إىل ذلك ،ظهرت قوة الشباب
اإلسالمي املاليزي

()ABIM

وهي منظمة غري حكومية متثل إحدى احلركات

الشبابية اإلسالمية يف ماليزًي .أتسست اجلمية يف كلية الدراسات اإلسالمية يف
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اجلامعة الوطنية ماليزًي 1971م ،وللجمعية برانمح مهمةٌ مرَّكزةٌ يف متكني األمة.
و  CASISوهي اجلمعية اليت أتسست يف اجلامعة التكنولوجيا ماليزًي ،ومن بني
أهدافها الرئيسية تدريب العلماء الشباب الذين يتمتعون مبهارة فكرية للتعمق يف
تعقيدات الفكر الديين ويف نفس الوقت مع الفكر والثقافيات والفكر االجتماعي
واالقتصادي وقد نظمت بعض املؤمترات أو احملاضارات العلمية يف إطار أسلمة
املعرفة.
أما من الناحية املؤسسات يف إندونيسيا ،أتسست

INSISTS – Institute for

 – the Study of Islamic Thought and Civilizationاملعهد لدراسة الفكر
اإلسالمي واحلضارة ،وكانت املؤسسة ترى إىل اإليضاح وإعادة صياغة املفاهيم
واملنهجيات املهمة يف كنوز الفكر واحلضارة اإلسالمية ذات الصلة ابملشكالت
اليت توجه األمة ،وإحضار اإلجابة من اإلسالم جتاه "األفكار اإلسالمية" اليت
أصلها من الثقافة أو مذهب الفكر أو الفهم احلديث .فضال عن ذلك ،أحسس
معهد الفكر اإلسالمي والتطور اإلنساين ( )PIMPINيف ابندونغ ،وهي املؤسسة
اليت حتاول أن جتمع العلماء حلملة الدعوة النبوية وهي التحرير ،والتنوير،
واإلصالح .وترغب املؤسسة يف مجع قوة العلماء من اجملاالت املختلفة الذين هلم
الفكرة والنظر العاملي اإلسالمي الواضحة والبارزة ،وتكون هذه القوة تساهم يف
بناء الشعب املرجوة البتغاء مرضاة هللا.
.3

املناقشات واملناظرات واحملاضرات والدورة العلمية
قد متت عدة املناقشات واحملاضرات والدورات اليت نظمتها خصوصا اجلامعة
اإلسالمية العاملية ماليزًي .واملناظرات العلمية من قبل املمارسني أو املهتمني أبسلمة
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املعرفة وجد الباحث أ ّن سيد نقيب العطاس كان يقوم ابملناظرات العلمية مع نور
خالص جميد يف إندونيسيا عن قضاًي العلمانية ،واإلهلية وجتديد التعاليم اإلسالمية
خالل عام 1987م ) .(Soleh, 2010وبعد االطالع يف بعض املوقع من
املؤسسات العلمية واالجتمعاية آنفة الذكر ،كانت األنطة تغلب يف املناقشات
واحملاضرات والدورات بعد األنشطة التحريرية.
نشأة اإلسالم الليربايل :يف إندونيسيا وماليزاي

يحع ّد اإلسالم الليربايل ظاهرة من الظواهر احلديثة يف اخلطاب اإلسالمي يف
إندونيسيا وماليزًي .وعالقة اإلسالم الليربايل ونقدهم جتاه العلوم احلديثة قد مدَّان بصورة
يرد احندار الرتاث
رد النظر العاملي املعروف .وكان تصرف اإلسالم الليربايل ّ
جديدة يف ّ

العلمي والثقايف ولذا أصبحت تلك اآلراء تتبلور إىل األعمال الفعلية ابلسبب من أ ّن
اإلسالم حيث الثقافة مع أشكاهلا يحظهر اجلمود والفشل ،بل أصبح اإلسالم دينا سلطوًي
يهاجم الدين اإلنساين .ومن خالل املصنفني الغربني حنو لوانرد بيندير()Leonard Binder

وغريغ ابرتون( )Greg Bartonوجارليس كورزمان( )Charlez Kurzmanالذين كتبوا كثريا
عن اإلسالم الليربايل ،إهنم حياولون جتهيز تعريف اإلسالم الليربايل أنه "التوضيح جتاه الغرب
ابلنظر واملصطلحات اإلسالمية" كيف الدميقراطية والعالقة اجلنسية وحرية الفكر والعالقة
بني األغلبية واألقلية ،وكانت هذه األشياء تع ّد ابب لقبول اإلسالم الليربايل (Tahir,

).2006

ومن مث ،طرح هارون انسوتيون الرأي عن "اإلسالم العقالين" وأما صديقه نور
خالص جميد فيطرح رأي العلمنة خالل سنة 1970م .العقل والعلمنة جوهر فكرمها على
أ ّن اإلسالم دين حديث ،واحلر (الليربالية) ،والعقالنية .وأ ّكد انسوتيون بقوله إ ّن الدًينة
احملتاجة للناس يف القرن العشرين هو الدين العقالين وهو الدين الذي قادر على التوازن
بني الواقع يف العلم والتكنولوجيا؛ أو الدين الذي يوصف القيم األخالقية مطلقا لتوازن
الفكرة النسبية الغربية) . (Rachman, 2001ومن جراء اإلسالم هو الدين العقالين ،فهو
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قادر على منح البديل لألزمات الروحانية البشرية ،بل هو قائم بتقدير االكتشافات العظيمة
يف جمال العلم والتكنولوجيا .وهذا من صفات محاسة الليرباليني ،يعىن التفاؤل لإلسالم يف
مفهوم العامل املعاصر الراهن ،بدون مشاعر "الغلط" على تكيف "جزء" من الغرب.
فكلمة "ليربالية" أصلها مشتقة من اللغة اليواننية " "Liberتعىن احلرية وليس عبدا
أو بعبارة أخرى أحوال الشخص حرا ال يقتنيه أح ٌد ) .(Zarkasyi, 2009ورأى أركون إن
املذهب الليربايل حيث مصطلحه هو املذهب احلحكمي الذي يؤّكد يف تطبيق واستخدام
العقل املنطقي .ال يقيّد هذا املذهب أي النص ،ولكن اجتهد املذهب للوصول إىل معانيها
احلقيقة ،وتحع ّد هذه املعاين روح يف اإلسالم ،واملوضوع العام فيه .وهبذا املعىن ميكن تذويب
اجلمود من األفكار اإلسالمي ،ويف حني أصبح فقها جديدا جييب املشاكل اجلديدة بسبب
تغري أحوال اجملتمع ) .(Rahmat, 1995ولفظ "اإلسالم" حسب معناه اخلضوع إذا
أضيفتها صفة "ليربالية" فأصبح الدين الذي ال يلتزمه مفهوم مبادئ الدين ،ويسامح ملن
عتنق األدًين أخرى مع جواز اتباع أشكال عباداهتم ،واإلسالم الذي له أفكار تناسب
بنمو العصر واحلضارة .ولذا ،معىن كلمة "اإلسالم" يف احلقيقة تعارض "الليربالية" حسب
داللتها.
صور "اإلسالم الليربايل" املبادئ املهمة اليت عقدها التابعون ل "شبكة
ومن مثّ ،
اإلسالم الليربايل – ) ،"Jaringan Islam Liberal (JILيعىن التأكيد يف حرية املرء وحتريره
من البنية االجتماعية والسياسية الظاملة .ومعنيان من الليربالية ،أوال :احلرية والتحرير "قوم"
تفسر خمتلفا
الليرباليون من العقيدة أ ّن اإلسالم اتبع كلمة الصفة ،أل ّن اإلسالم يف رأيهم قد ّ
مفسره؛ اثنيا :اختار الليرباليون نوعا من التفاسري املوجودة ولذا الصفة
طرقها يناسب حباجة ّ
املسندة لكلمة اإلسالم هي "الليربالية" ،وللوصول إىل أهدافهم فتأسست شبكة اإلسالم
الليربايل ).(Abu Bakar & Jamaludin, 2014
ويع ّد ورود اإلسالم الليربايل يف ماليزًي حوايل مثانيات ،ملا ظهرت "حركة مناهضة
احلديث النبوي" يقوده ويرأسه قاسم أمحد .وكتابه الذي يدعو إىل اجلدال وقتئذ معنون
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وضح قاسم فيه عن رفضه ومعارضته
ب "احلديث حتكيم واحد – ّ "Hadith Satu Penilaian
جتاه احلديث النبوي أساسا لدين اإلسالم .وقام قاسم أمحد بتجديد اإلسالم كما فعله
معلّمه رشاد خليفة ،وهو قائد حركة مناهضة احلديث يف بقاع األمريكية واألورواب .وقد
يكون هذا االهتام مغزى من خالل النظر الذي جاء به قاسم أمحد مع نقده وهجومه إىل
القرآن الكرمي والسنة النبوية كما فعله الليرباليون من مذهب اإلسالم الليربايل (Ridhuan
).Mohamad Nor, Ahmad Adnan Fadhil, 2009
تسمى ب "األخوات يف اإلسالمSisters in -
ويف نفس العام ،وردت جمموعة ّ
 "Islamبقيادهتا اخلاصة امسها زاينة أنوار ،وهي انشطة املرأء والقضاًي النسائية .جاهادت
هذه اجملموعة حقوق النساء يف اتباع النسوية الغربية ،وقد تراجعت اجملموعة إىل املرأة
األمريكية من قبل املولَّدين األفريقني امسها أمينة ودود اليت أسلمت يف السنوات املاضية
واشتهرت بتسوية حقوق النساء وهي كانت تَ حؤّم صالة اجلمعة .ويليه ،أتسس جلنة األدًين
مباليزًي ( ،)IFC – Interfaith Comissionوغاية هذه اللجنة يف األصل نشر الدعوة
املسيحية ،وتناقضت اجلمعية مع اإلسالم وانتهكت شرف املسلمني ،واالسم احلقيقي
للجمعية هو اهليئة املشرتكة بني األدًين ،واهليئة متكن بسلطة القوانني ميكن حتويل والتغيري
بعض تعاليم األدًين.
عالوة على ذلك ،تطورت فكرة اإلسالم الليربايل بعد أ ْن أتسست شبكة املاليزين

بني األدًين ( )Malaysian Interfaith Network - MINيف  15فربايري 2003م،
واملؤسسة هتدف إىل تطبيق مشروع التعددية يف ماليزًي .ترأس اجلمعية ( )MINعشرين
مؤسسة حتتوي عليها معهد البحث االبتدائي (،)Institut Kajian Dasar - IKD
وحصلت اجلمعية ( )MINعلى التمويل من مشروع التعددية جبامعة هارفارد برعاية مؤسسة
فورد ).(Ridhuan Mohamad Nor, Ahmad Adnan Fadhil, 2009
حيول النظحم
قد اتضح لنا أ ّن اإلسالم الليربايل الذي انتشر يف إندونيسيا وماليزًي ّ
الدينية ومل يكن قليال من الناس ارتباك حول الدين .إ ّن املفهوم اليسري يف ممارسة الفكرة
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(الليربالية) هو التضليل للعوام عن الدين بل اجلهالء منهم .ويقرتن بعنصر التعددية اليت
تلوث اإلسالم.
ّ
تبني أ ّن مجيع األدًين واحدة ومماثلة ،وتكون الفكرة التعددية خطرية ألهنا ّ

ومن هنا جيب علينا وعلى القراء احلفاظ واحلماية على احلقيقة والقضاء على اخلطأ والباطل.
إذ الحظنا ،من أين جاءت املصطلحات الغريبة يف السمع حنو :اإلسالم األصويل
( ،)Fundamentalistاإلسالم البديل ( ،)Islam Alternativeعلم الالهوت الشامل
( )Inclusive Theologyوغري ذلك؟ فاجلدير ابلذكر ،إ ّن هذه املصطلحات نتيجة من
الدمج بني اإلسالم والغرب ،ويبدو هذا الغمض يطرحونه كثريا من العلماء املسلمني من
اجلامعات إبندونيسيا الذين يح ِّ
درسون الطالب فيها .ووجود املصطلحات الغربية الغريبة آنفة
تدل على التقليد
الذكر تشري إىل فقر املفهوم واملصطلحات اإلسالمية ،ويف حني كذلك ّ

والسلطة والقوية للمفاهيم الغربية ،إلهنم ينظرون اإلسالم ابلنظر العاملي الغريب .ويف النهاية،
يقل منهم فكرة :من أجل التقدم والتطور جيب اتباع الغرب .وكفى هبذا دليل على
ال ّ
األمواج اهلائلة يف التغريب الذي كان يف األصل العلمنة ،واآلن أصبحت ليربالية الفكر
املنطبق يف إندونيسيا ).(Saefuddin, 2010

وأصبحت اجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا منابر خصبة ملشروع الليربالية .كما
أوضح أدًين حسيين أ ّن ظاهرة الليربالية يف بعض اجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا حتدث
بشكل منهجي .وعالوة على ذلك ،قد اعرتف به أيضا صناع السياسات يف التعليم والرتبية
اإلسالمية العليا .واملثال احلقيقي هو ن ْشر كتاب املعنون

ب " IAIN1 dan Modernisasi

) ،"Islam di Indonesia (IAIN and Islamic Modernization in Indonesiaانتشر
الكتاب ابلتعاون بني الوكالة الكندية لتنمية الدولة واإلدارة لتطور الرتبية والتعليم العايل
 IAIN 1الكلمة متثل ( Institut Agama Islam Negeriاملعهد اإلسالمي احلكومي)
واآلن أصبحت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ()UIN – Universitas Islam Negeri
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اإلسالمي يف وزارة الشؤون الدينية إبندونيسيا .والليربالية اليت تدخل جمال التعليم العايل
تؤثر ابلطبع يف طريقة التفكري مجيع العناصر يف اجلامعة اإلسالمية بطريقة غري مباشر أو
تدرجييا .هبدف إىل بناء األفكار والنظر العاملي ِ
للخرجيني من اجلامعات اإلسالمية من أجل
االبتعاد عن القيم األخالقية والدينية واالنتقال إىل القيم احلرية على النمط الغريب اليت تعترب
عاملية ومعاصرة ).(Fida, 2016
" Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta dan

وبني أدًين حسيين يف كتابه
ّ
 –Dataليربالية اإلسالم إبندونيسيا :احلقائق والبياانت" أ ّن املوضوعات الرئيسية إلجراء

ليربالية اإلسالم ،ثالثة ) .(Husaini, 2006أوال :حتريف القرآن الكرمي بطريقة التعديالت
يف بعض نصوص اآلًيت القرآنية للوصول إىل مناسبة حوائج الناس املعاصرين ،ويرون أ ّن
القرآن جمرد األوراق اليت أنزهلا هللا إىل ُممد صلى هللا عليه وسلم وميكن من النصوص
صحتها بطريقة التحليل اللغوي يف فقه اللغة حنو النقد التارخيي،
الكشف والبحث عن ّ
نقد النصوص ،نقد األدب ،ونقد الشكل واهليكل .اثنيا :تفكيك العقيدة بفكرة التعددية

يف األدًين ابعتبارهم أ ّن األدًين يف العامل واحدة ومماثلة واهلدف من هذه األدًين إىل اإلله،
حق
ولكنهم يدعون امسه ويعبدونه بطريقة خمتلفة ،إذن ال جيوز أن ي ّدعي أح ٌد أ ّن دينَه ٌ

وصواب .اثلثا :حتويل طريقة االجتهاد الستنباط احلكم ،كما سبق ذكره ،إ ّن الليرباليني
أتثروا بطريقة الفكر والنظر العاملي الغريب إىل اإلفصال بني النقل والرأي ،وهذه احلالة تؤدي
إىل أ ّن األحكام ال تلزمه دليل النص وحاولوا الليرباليون التطبيق لتحويل طريقة االجتهاد.
واجلدير للباحثني بذكر أنواع أنشطة دعوة ليربالية اإلسالم:
.1

أتسيس املؤسسات واملنظمات االجتماعية
واجلدير ابلذكر ،إ ّن أتسيس املؤسسات أو املنظمات االجتماعية بتمويل ورعاية
املنفقني األجنبني لدعم حركة ليربالية اإلسالم .كما أنفقت اجلامعة هبارفاد
ومؤسسة فورد لدعم مجعية شبكة املاليزيني بني األدًين ( ،)MINوكذلك إسهام
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مؤسسة آسيا يف عدة املنظمات االجتماعية لدعمهم عن التعددية مثل :املعهد
لدراسات تدفق املعلومات ( ،)ISAIمعهد الدراسات اإلسالمية واالجتماعية
( ،)LKiSو  ،Rahimaوغري ذلك .فضال عن ذلك ،رأينا أ ّن "األخوات يف
اإلسالم" مباليزًي تصبح املنظمات أو اجلمعية لنشر دعوة الليربالية اإلسالم على
شكل حترير املرأة ،وكذلك املنظمات أو اجلمعية اليت سبقت ذكرها يف
الصفحات السابقة.
.2

أنشطة التحرير والنشر
كما قد سبق ذكره ،إ ّن كتاب "احلديث حتكيم واحد
"Penilaian-

Hadist Satu

لقاسم أمحد مباليزًي يعترب جهده لنشر فكرة رفض احلديث

وشهدت هذه احلالة يف ماليزًي .ويحع ّد نشر كتاب "وجه اإلسالم الليربايل-
) "Wajah Islam Liberal (The Face of Islam Liberalعام 2002م
دليل على وجود هذه احلركة يف ليربالية الفكر إبندونيسيا .ومن مث ،استمرت
حركات كتابة الكتب أو املقالة لدعم دعوة اإلسالم الليربايل مثل "الفقه بني
األدًين ،بناء احلضارة الشاملة

والتعدديةFiqh Lintas Agama, -

Membangun
Masyarakat
Inklusif-Pluralis
(Islamic
Jurisprudence Among Religions, Constructing Inclusive-

املسمى ب "فارا مدينا"
) "Pluralist Societyعام 2004م ألفه مجعية حكتاب ّ
يف اخلطاب عن حتويل طريقة االجتهاد واستنباط احلكم ويتكلم فيه عن النكاح

بني الدين خاصة بني املسلم والكافر ودعمهم إىل ممارسي املثلي واجلنسي
()LGBT

وكان الكتاب جمموعة من املناقشات أو املناظرات اليت متت

إجراءاهتا .وأما الكتاب يف هجوم قداسة القرآن الكرمي فنشر سومانتو القرطب
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الدينيةLubang Hitam Agama -

) "(Religious Black Holeسنة 2005م ) .(Husaini, 2006كتب ُممد
خليل الدين أديب كتااب بعنوان "مجالية الزواج املثلي –

Indahnya Kawin

 "Sesama Jenisعام 2005م ويدعو هذا الكتاب إىل اجلدال

(Mudzhar,

) .2009وتنوعت الكتب أو املقاالت الداعمة لفكرة اإلسالم الليربايل اليت ال
ميكن للباحثني ذكرها يف هذا البحث القصري ،ويكفي من األشياء املذكورة
متثيال لعملية التحرير والنشر من قبل الليرباليني.
.3

املناقشات واحملاضرات العلمية
قد تعاون قوم اإلسالم الليربايل مع اجلانب اخلارجي منهم حنو اجلامعات،
وجمموع الطلبة ،واملنظمة االجتماعية ،وعِدة املدارس ،وغريهم .قد قام الليرباليون
خاصة من شبكة اإلسالم الليربايل بكثري من املناقشات واملؤمترات والسمينارات
من خالل الدمج بني فراق الطلبة اجلامعية من بعض اجلامعات حنو اجلامعة
اإلندونيسيا ،وجامعة ديفونيغورو بسيمارانج ،واجلامعة اإلسالمية احلكومية
شريف هداية هللا جباكرات

(Ridhuan Mohamad Nor, Ahmad Adnan

) .Fadhil, 2009وبناء على البحث الذي حبثته نورلياان بنت عبد الرمحن
املعنون

ب " Gerakan Feminisme Islam Malaysia: Study Terhadap

” – Organisasi ‘Sisters in Islam’ Menolak Ajaran Poligamiحركة
النسوية اإلسالمية مباليزًي :الدراسات جتاه املنظمة األخوات يف اإلسالم يف
رفض التعددية يف الزواج

)(Rahman, 2011

أ ّن اجلمعية قامت بكثري من

املناقشات واحملاضرات العلمية وسيلة ألداء البحث مشاركة اجملتمع.
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.4

اخرتاع املوقع اإللكرتوين
اخرتع شبكة اإلسالم الليربايل املوقع اخلاص اإللكرتوين يف اإلنرتنيت
" "Islamlib.comوحصل املوقع على مجلة هائلة من املشرتكني .واهلدف من
اخرتاع املوقع اإللكرتوين إىل أن يكون اجملتمع العام للحصول على املعلومات
عن فكرة الليربالية بطريقة سهلة ومباشرة .وعحرضت على املوقع كل أنشطة
اإلسالم الليربايل مثل احلوار يف وسائل اإلعالم ،ونتيجة املناقشة ،والدعوة إىل
اشرتاك املناقشة أو احملاضرة بوصف العام ،وكذلك املعلومات عن التطور
واألهداف من اإلسالم الليربايل ومنتجاهتا .واخرتعت مجعية األخوات يف
اإلسالم كذلك املوقع اخلاص بعنوان" " www.sistersinislam.orgوعرضت
على املوقع شىت املعلومات حنو :القضاًي اليت جاهدهتا اجلمعية ،ومنتجات
البحوث والنشر ،وكذلك اآلراء والنظر املرتبط ابجلنسية والنسوية.

.5

استخدام وسائل اإلعالم اجلماهريية
إ ّن جريدة " "Jawa Posبسوراابًي و" "Tempoجباكارات أصبح حمذيعا لنشر
دعوة اإلسالم الليربايل وكان مكتب املذًيع لألخبار انم الفان ها ( Kantor
Berita 68H

 )Radioيقوم ابإلذاعة يف الشارع أواتن كايو جباكارات

) .(Mudzhar, 2009ومن خالل تلك وسائط األعالم نَشر الليربالييون اآلراء
واملفاهيم وتفاسريهم الليربالية .واستفادت مجعية األخوات يف اإلسالم هذه
الوسائل قد نشرت اجلمعية يف الوسائط املشهورة مثل:

" New Strait

 "The Star" ،"Timesيف اخلطاب عن قضية تعدد الزواج واحلدود يف ماليزًي
).(Riza, 2013
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انطالقا من احلديث يف الصفحات السابقة ،ميكن وجود العالقة لتأييد ضرورة أسلمة
املعرفة لتحييد أفكار الليربالية .وثالث حجج إلظهار هذه العالقة:
.1

إ ّن الليربالية من النظر العاملي الغريب املتعارض ابلنظر العاملي اإلسالمي ألهنا يف

األصل من العلمنة اليت تفصل الدين والوحي من كل اجملال .أبسلوب آخر،

ينبغي للدين القيام بنفسه ال يلزمه أن مييل إىل أي جانب أو جمال .أما أسلمة
املعرفة فهي اجلهود إلعادة وضع العناصر الدين والوحي والتوحيد والعقيدة يف
كل جمال سواء كانت االجتماعية والسياسية ،واالقتصادية ،والرتبية ،والعلمية.
.2

املوضوع من مشروع الليربالية بعد حتريف العقيدة هو نقد القرآن الكرمي وعند
الليرباليني أ ّن القرآن الكرمي ال يناسب ابلناس يف العصر احلديث ولذا تكون
احلاجة إىل التعديل والنقد على القرآن الكرمي .وجيب على هذه الفكرة

تصحيحها أل ّن القرآن الكرمي يف احلقيقة مصدر العلم ،وال ب ّد التكامل بني
العقل والنقل ،ولذا تكون هذه القضية ضرورة عند ممارس أسلمة املعرفة حلماية
.3

كل اجلهود أو احملاولة لتحريف القرآن الكرمي.
مرشحي العالِمني واملعلِّمني تصبح موضوعا حيوًي
اجلامعات بوصفها مدرسة ّ
لفكر الليربالية .وجيب على مشروع أسلمة املعرفة "أسلمة اجلامعات" بدايةا من
حركاته يف اجلامعات الهنا روضة من رًيض العلم والعلماء .وميكن حركات

أسلمة املعرفة من أسلمة اجلامعات بعديد من الطريقة كما يكون التقليد يف
الثقافة العلمية حنو :كتابة املقاالت أو البحوث العلمية ونشرها ،واملؤمترات،
واملناظرات العلمية ،ومجيع أنواع األنشطة العلمية من أجل التحييد واحلماية
الرد للخطاابت عن فكرة الليربالية الديينة والعلمية .وال نريد يف املقبل أن نرى
و ّ
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عاملا مسلما من اجلامعات اإلسالمية أ ْن يحعلم ويقوم إبلقاء خطبته عن العلمنة
والليربالية والتعددية أو احلديث يعرتض عن النظر العاملي اإلسالمي.

النتائج:

كل اجلهود من أسلمة املعرفة تع ّد اجلهود لتحييد فكرة اإلسالم
ومن مثّ ،استنتجنا أ ّن ّ
الليربايل املنحرفة املتعارضة عن النظر العاملي اإلسالمي .وجهود أسلمة املعرفة اليت قد متت
إجراءاهتا لتحييد فكرة اإلسالم الليربايل عموما ،وهي:
 .1التحرير والنشر.
 .2وبناء املؤسسات أو املنظمات العلمية واالجتماعية
 .3وتنظيم املناقشات أو احملاضرات والدورات أو املناظرات العلمية من أجل تبادل
الفكر أو إجابة من األفكار العلمانية أو الليربالية.
التوصيات:

وخامتة القول ،إ ّن اجلهود اليت قد بذلتها أسلمة املعرفة ويرى الباحث أهنا ال تزال

احلاجة إىل اجلهود األخر .فضال عن ذلك ،ينبغي للمسلمني واملعلمني واملؤسسات العلمية
أو االجتماعية االتزام يف إجراء جهود أسلمة املعرفة لتزكية عناصر الغرب يف العلوم وجتديدها
العلمية والتحييد من فكرة العلمنة والليربالية والتعددية .ميكن القول ،إ ّن أسلمة املعرفة لن
حتصل على النجاح إذا كان ممارسها مل يعثر على االستيالء يف العلوم اإلسالمية والغريب
بصفة واسعة.
واعرتف الباحثون أ ّهنم مل يذكرو تفصيليا وإحصائيا من اجلهود من أسلمة املعرفة
لتحييد فكرة الليربالية .ولذا ،الرجاء من الباحثني الالحقني أ ْن أيتوا ابلبحث تح ُّ
عد القراء

البياانت التفصيلية من خالل البياانت اإلحصائية عن اجلهود لتحييد املفاهيم اليت قد جذر
يف تطبيق سيطرة املفاهيم الغربية.

اخلتام:
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وأمل الباحثون أن يكون هذا البحث البسيط مفيدا من الناحية النظرية أو العملية
 يعىن التفكري يف اإلطار والنظر العامل اإلسالمي حبيث يكون قادرا على اختيار.يف التفكري
.التفامهات أو األفكار اليت تعارض عن والنظر العاملي اإلسالمي
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