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 يةوالعامل واملواطنة لدولةا بيه: ابن فكر يف التجديد خطاب

 

 

 فكرية   اجتاهات   كلش على السواء، على العريب الفكر مفاصل ةبكاف   قتلح  مضطربة، فكرية   سيولة   العربية الثورات أنتجت

 ما وهو والدين. العرق ستوىم على يتيا  ي  وح ه   حىت أو أيديولوجيا   أو فكري   املختلف اآلخر مواجهة يف العنفي التوظيف حد   إىل متضاربة  

 العربية الدول فتيتيت مرحلة إىل وصول   أكرب، جمتمعية   انت  مكو ح  لتشمل سعيتت   ،للحدود وعابرة   داخلية   ة  بيني   حروب سلسلة ىغذ  

 جديدة. قة  ضي   يتية  ي  وح ه   أبشكال   أو السابق، بشكلها سواء   بنائها إعادة على القدرة امتالك دون القائمة،

 واجلماعي لفرديا خالصها ورأت املتغريات، هذه مواجهة على قادرة   غري ة،هش   جديدة   فكرية   خنبا   كذلك،  السيولة هذه أنتجت

 املوروث ةأبمهي   جهلها اورمب سعة،املت   العنفية الالة من إحباطها نتيجة ألصحاهبا، األصلية ةي  وح ال   عن والطوعي يالكل   ابلتخلي اإم  

 ابعتبارها اإلجنليزية ابللغة نهاع والستعاضة ذاهتا، العربية اللغة حتطيم يتشمل العوملية، الالة من مستقاة   ة  ي  وح ه   عن والبحث يت.ي  وح ال  

 وقد اإلجنليزي. لاجملا خارج راكزم إىل ابنتقالا يتوحي واليت العاملية، اللغة يف الضارية النتقالت إىل النتباه دون حاليا ، العاملية اللغة

 قد افإن   الطرح، هذا ليتفعي أدوات متتلك مل وإن وهي هذا، طرحها مع يتتناسب العاملية للتجارب جمتزأة   انتقائية   قراءات   إىل استندت

 متطرفة. علمانية   أصولية   عرب وثقافته، هيمح قح  لكل ضوالتعر   فكري ، اآلخر إلغاء ابجتاه دفعت

 ةالعام   صلحةابمل النص   ابريتباط جاهلة   دينية   أصولية   حنو القسري الدفع وهو اآلخر، الشكل مواجهة يف النخب هذه أيتت

 كنتيجة    اترخيي، بنكوص   أشبه ملية  ع يف بدائية   حالة   إىل العريب اجملموع يتعيد أخرى، انتقائية   قراءات   ابجتاه والدولية، الداخلية وابملتغريات

 والوية التاريخ إنتاج إعادة لىع قادر   حداثي    منطق   ابتكار على ابلتايل قدرهتا وعدم املتغريات، هذه استيعاب يف الذايت لفشلها حتمية  

 اجلاهلة القراءات وفق ة،العنفي الالة لا يزجت   نصوص لتفعيل اجتهت فكري ، منهجها فرض يف األخرى هي فشلها ونتيجة .والرتاث

 وحدها. هبا ةاخلاص  

 التفاعل وعلى بذاهتا، لنهوضا على قادرة   غري عقيمة   ة  ي  وح ه   والعربية اإلسالمية ةي  وح ال   أن   كثري  لدى زيتعز   التوجهني، هذين ظل   ويف

 هدفت شخصيات   إىل مستندين سواها، قبل لذاهتا التدمريي وحىت   بل واإلقصائي، العنفي سلوكها نتيجة العاملية، األمم مع الضاري

 الفكري. واملنتوج العقل حساب على تالذا إبراز إىل
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 يشتغل ة،عد   عقود وقبل ه،بي بن هللا عبد املوريتاين العالمة كان  واملتفاعل، دواملتجد   الافظ يتي  وح ال   اخلالص عن البحث ويف

 الشيخ منهج وايتسم ية.لويتواص واقعية   مقارابت   على بقدرهتا ايتسمت سياقات   وفق مسبوق، غري معرفيا   ا  كم    طارحا   املنحى، هذا على

 ويتبيان معا ، والغريب العريب الفكر يف يتناولا اليت للقضية التعريفية اإلشكاليات حيوض   أول   فهو طروحايته، لكل   الدقيق املعريف ابلضبط

 مفاهيم وفق بنائها إعادة ث   ومن ،نْي الفكري    نْي املنحي    ذات على القضية كامل  يتفكيك إىل النتقال قبل للمصطلح، التأسيسية الفروقات

 إىل وصول   املعاصرة، ابلالة والغريب العريب الفكري املوروث لربط آلية إحداث استطاع الشيخ أن   مبعىن ومنطقه. وأبدوايته عصران،

 واإلسالمية. العربية للقضاي الغريب، ابملفهوم حداثية   رؤية   يتقدمي

 منه، صغري   حيز   على الضوء يطيتسل حناول نافإن   هذا، املقايل جمالنا لا سعيت   ل رة  بغزا بيه ناب للشيخ الفكري املنتوج مسح يت   وحيث

 مما بعضا   املقال، هذا يف نتناول حيث أكرب. حبث لعمليات مة  مقد   يتكون أن على مقالت، أو أحباث   من كتبه  ما بعض إىل استنادا  

 بيه: بنا الشيخ منهج إىل بداية   ندينمست اإلسالمي. الفكر يف واملواطنة الدولة حول الشيخ طرحه

عاقلة على كافيا  إليضاح يتفاصيل السلوك لكل الكائنات ال  ا  ضبط مضبوطة   معينة   املفهوم القائل بوجود مفاهيم يتنظيمية   "إن  

مال يهدف من الك واحد   اإلمهال، فذلك هو مفهوم منط   مشسية، هو مفهوم يستحق   جمموعة   آخر، ويف كل   كوكب    األرض، ويف كل  

 إليه الكون كله".

 من مبعىن مدنية   لب ثيوقراطية   دولة   وليست الدين، وإقامة العدل آليات من آلة   هي اإلسالم يف الدولة أن   بيه، بنا يرى بداية،

 ل ،التأويل من وايتساع   املصاحل مع مزاوجة   يف ومكانت ه مكان ه فيها للدين يكون دولة اإن   .علمانية دولة   ليست ابلتأكيد نهالك املعاين،

 ما بقدر لة  مفض   رقالط بعض يتكون قد الكم، إىل امالك   هبا يصل اليت الطرق مبختلف مدنيون رجال   ولكنْ  دين، رجال عليها يقوم

 كل  يف قائما   كان  لةوالدو  الدين بني العالقة يف واإلشكال ونصوصه. الشرع روح من والقرتاب الجتماعي والسح لم املصلحة من قق ح حت  

 نعلم أنْ  ذلك بعد علينا ىيبق هألن   هلل". هلل وما لقيصر لقيصر ما "دع الدين: لنا يقول أنْ  يكفي ل "هيجل": لقول شرعية   ليمنح العامل

 .(1) لقيصر اليت األشياء هي ما الدح قة وجه على
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   :(2) مستويت تةس على تصوريت   أن ميكن والدولة الدين بني العالقة أن   بيه، بنا ويرى

 هو هذا معصومة، ،هاإلل من مفوضة   سلطة   ومتارسه الدينية، النصوص على يعتمد الدولة نظام   أن   مبعىن كامل    اندماج   األول: املستوى

 ية.طالثيوقرا مفهوم

 أعمالم ميارسون ل فهم إلي، يتفويض   لم ليس لكن دين   علماء   فيه السلطة   س  ار مي   ،دينية نصوص   على يقوم نظام   الثاين: املستوى

 اإللية. التعليمات لروح ميكن ما أقرب ليكونوا يسعون همولكن   عنه، نيابة   ول اإلله ابسم

 رجال ول دين، لماءع ليسوا فيه السلطة   ميارسون الذين ولكن الدينية، النصوص من ا  مستمد   التشريع   يكون أنْ  الثالث: املستوى

 من شرعيتهم نو يستمد   إنم والغلبة. ةالقو   طريق عن واترة   ،والعصبية النسب ابسم اترة   جيوش، قادة أو ملوك   مدنيون بل دين،

 السلطان. لطبقة زية  موا الفقهاء طبقة يتنشأ وابلتايل والتوجيه، والفتوى القضاء ملمارسة الدين لفقهاء اجملال حونفسح وي   الدين،

 يستمد   قد للدولة، وأ للشعب دينية   مبرجعية   يعرتف لكنه الدين؛ نصوص من مستمدا   يهف التشريع يكون ل نظام الرابع: املستوى

 ودور الدينية دارسكامل  الدينية املؤسسات على وصاية   ميارس الوقت نفس ويف ،مثال   الشخصية كاألحوال  لشريعةا من قوانينه بعض

 رجال من جمموعة   لء  و  يضمن قد لذلك ونتيجة   .املؤسسات لتشغيل الالزمة املادية التكاليف يتحمل هفإن   ذلك مقابل ويف العبادة،

 احملافظني مثال ،شرعيةال من شيئا   نقل مل إنْ  الشعبية من شيئا   بذلك ويكسب ،ابلشعائر أو ابألخالق هتتم قوانني ي سن   وقد الدين،

 اإلسالمية. الدول وبعض اجلدد

 "دولة أي ،عارضهيت ل ولكنها العام ابجملال له عالقة ل خاصا   شأان   الدين وجتعل كامال ،  مدنيا   نظاما   قيتطب ح  دولة   اخلامس: املستوى

 علمانية".

 يف دعاة   لذا كان  قدو  ويتقليصا ، حتجيما   الدينية الشئون يف يتتدخل حبيث العداء؛ الدين ويتناصب ،دينية ل دولة   السادس: املستوى

 الكمالية. ويتركيا الشيوعية الدول ومثاله ،األوقات من وقت يف ابو أور 

 بعد وخباصة   ،الغرب يف فهومةامل الثيوقراطية ابملعىن دينية   دولة   ليست اإلسالم يف الدولة   أن   إىل بيه، ابن الشيخ صخيل   وابلتايل،

 متصرف   ابلوحي انطق   هألن   بذلك؛ وصفها ميكن كان  فلقد اخلامت النيب زمن يف أما األعلى، الرفيق إىل والسالم الصالة عليه انتقاله

 لتصرفايته. يتفسري   من يكن مهما يتعاىل هللا إبذن
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 لتغيري   السياسي النسق تثواب ضيتتعر   ملف بيه، لبن ووفقا   فإنه الدولة، وسلطة السياسي اجملال نظام يف الائلة التحولت ورغم

 ،الستعمار إليها ميتد مل قليلة   مناطق يف إل   األمنوذج هذا يبق   ومل اخلالفة. دول يف السائد هو الثالثة املستوى بقي طويلة   ولفرتة   جوهري،

 معروفة. ودينية   اترخيية   ألسباب  و  ،الرمني بالد وهي

 الشريعة بني ة  قانوني ازدواجية   يترك ،عنها واجنالءه اإلسالمي العامل لدير الغريب الستعمار دخول وبعد ،الديث العصر وىف

 الدينية املؤسسة أصبحتو  .اجلوهرية غري التعديالت بعض مع هناك جة  نت  م   أوروبية   قوانني   القيقة يف هي اليت ،الوضعية والقوانني

 الكونكوردات ايتفاقية يف الكنيسة دور ما حد    إىل يتشبه وهي .إلزام دون ،األخالق إىل والدعوة الدينية الشعائر يف بدورها يتقوم الرمسية

 املؤسسة إن   حىت ،يا  شكل ولو الدين دور اآلن إىل اإلسالمية الدول من دولة ةأي   يتلغح  ومل والدولة. الكنيسة نيب العالقة يف النابليونية

 .(3) الشعائر لتنظيم دينية   مبؤسسة   حتتفظ تظل   ،للدين املناهض ابملعىن العلمانية األاتيتوركية

 بشرية   خالص   أدوات نع حبث   هو املفهومني فكال األصالية، والشورى الداثية الدميقراطية بني جوهري   يتعارض أل   الشيخ ويرى

 الثيوقراطي. شكله وفق ابلدين الاكم يتربط ل ومدنية، عقالنية  

 يف يبتعدان ل ماأن   بيه ابن دجي املفهومني هذين وبتفسري ،والشورى البيعة على يقوم هأن   اإلسالمي النظام يف األصل   أن   يرى، إذ

 أنا البعض   يرى اليت قراطية  الدميف .الدين ابسم يتتم   اليت املمارسات على هظحتف   مع ،العقالنية األنظمة إليه وصلت اعم   كثريا    نتائجهما

تال   كوني قد ن  املضمو  فإن   ،الشكل   احرتمت ولو حىت ،دميقراطية   غري بطريقة   سار  مت   قد التاريخ ناية أو املطاف ناية  بعض ويف ،ُم 

 على املسلمني لماءع أكثر موقف لكن   معروفة. والنتائج دميقراطية   بطرق   الكم إىل وصل هتلر أدولف ن  أ م ذك حرا   ،مأساوي   األحيان

 منذ الثنني بني اتم   ل  فص وقع ما سرعان ولكن جمتهدا ، يكون أبن الاكم ي لزم من نظري   يوجد كان  وإن والفقيه الاكم بني يتالزم ل هأن  

 وسلطة القضائية طةالسل ميارسون ظلوا الفقهاء أن   إل الكام؛ طبقة عن الفقهاء طبقة فانفصلت الراشدة اخلالفة بعد األموية الدولة

 .(4) والتعليم اإلفتاء

 والستقرار، لوائموا السلم لضمان أخرى مقاربة   إىل حتتاج بل ،يتكفي ل قد واحد زايد املصويتني نصف دميقراطية إن   ويضيف،

 يف لاملتمث   داملتجد   الواقع مع ابلتعامل يتسمح معادلة   وهي والدنيا. الدين لصاحل والزدهار لالستثمار الضرورين الشرطان ومها

 كلي    مها: ني؛كلي    أو مبدأين من انطالقا   مظلتها، عن خروج   ول الشريعة بيئة عن اغرتاب   دون كراهاهتا،إو  وحاجياهتا الياة ضرورات
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 الراشدين خللفاءا يتصرفات فإن   ولذا النصوص؛ عشرات يف راملقر   الجتماعي السلم وكلي   نص. من أكثر يف عليه املنصوص العدل

 يترجع اإمن   -اإلسالمية ةالدول ملوك لبعض بعضهم وصف حد   على علمانية   أو حمضة   ملوكية   حيسبه ما املستشرق فيها يلحظ قد اليت-

 اإلسالمية ملتقى كوني هنا ومن الشريعة، صميم من الناس مصاحل رعاية يف البشري للعقل املتاحة املكانة أن   وإىل الشريعة، مقاصد إىل

 يتضرب اإلسالمي عاملال يف دولة   ةأي   ألن   ؛ ومستمرة مستدامة   لتكون ،حديثة   إسالمية   دولة   إلقامة املناسبة األرضية ويتتهيأ ،والداثة

 .(5) مستمرة ول مستدامة   يتكون أن ميكن ل الديث العصر مقتضيات وعن اإلسالمي موروثها عن صفحا  

ن  الدميقراطية  أ واليت إبمكانا أْن يتوفر لإلنسان ما نقدر ونظن   ،واحد هو "العدالة" يف اإلسالم يف جدول   "إن  نظام الشورى يصب  

 ة  اية، والدميقراطية حمط  وليست غ ابعتبار الدميقراطية كالشورى وسيلة   ؛ا مل يتصل إليه ب عد  أن   ظن  يتبحث عنه من إسعاد اإلنسان، وما ن

 ".(6)رى معا  للدميقراطية والشو  مشرتك   هو هدف   ا  ريخ، فالبحث عن إسعاد اإلنسان إذمن حمطات اإلبداع اإلنسان وليست ناية التا

الكربى  الغريب، وحماولة عقلنته عربيا ، من خالل موقفه من العلمانية، اليت يرى يف قيمهاويظهر انفتاح الشيخ الفكري على الفكر 

 :(7) يف الالة احملايدة قيما  إجيابية، يتتمثل يف

 املعتقدات. احرتام -1

 الديانت. ُمتلف بني الياد -2

 محايتها. على الدولة يتسهر حبيث واجلماعية، الفردية اإلنسان حبقوق العرتاف -3

 واجلماعات. األفراد خصائص يف والتغيري والتنوع الختالف حق   -4

 الضرائب، ودفع القوانني احرتام يف األفراد واجبات ويتريتيب القوق لستخالص الطبيعية احملاكم أمام التحاكم حق   -5

 املؤسسات. لتسيري الوطين اجملهود يف لإلسهام

 العدوان. ضد   الدفاع -6

 إليها يتدعو اليت الكربى قيمال مع يتتناىف ل األن   نتيجة   برأيه هي بيه، ابن الشيخ يراها كما  دةاحملاي العلمانية يف اإلجيابية هذه

 يف الرمادية املنطقة إن  ف ،الال وبطبيعة .اإلنسانية ةواألخو   واحملبة الرب   إىل يدعو الذي اإلسالمي الدين ة  وخباص   ،السماوية الديانت

 لية  يتدخ   لتكون الياد عن زحهايزح يتفسريا   العلمانية البعض يفسر فقد التفاصيل، يف يقبع الشيطان فإن   املثل: يقول وكما التفاصيل،



 القادر نعناععبد  د يف فكر ابن بيه: الدولة واملواطنة والعامليةخطاب التجدي

  
 

 

6
 

 كة  متمس ح  يتظل   نأ الفئات كل  وعلى للعلمانية، األصلي املعىن عن احنراف   وهذا ،املعتقدات على يتسلط   وأداة ،األقوام خصائص يف

 بناء   خاصة   مفاهيم فرضي أن يريد مشويل   يديولوجي  أ ملذهب   خاضعا   وليس ،الشخصية القناعة عن النابع رللتحر   وسيلة   هي بعلمانية  

 الوطين ابلم   ة  معني   ليست اكأن  و  جتعلها اليت للفئة النفسية املظاهر لبعض جتاوزا   رظهح يت   أن ابملقابل الفئات على أن   كما  ذايتية. أوهام   على

 فرييتكبون سفهائها عضب يستجيب اليت ،الفئة يتلك شيطنة يريدون الذين أولئك نكه  يت   بكذ ح يت   وأن ،واألمين والقتصادي الجتماعي

 .(8) لكلذ يبتهجون الذين اآلخر اجلانب من للمتطرفني طبيعيني حلفاء بذلك فيصبحون إرهاب   أو ختريب   عمليات

 الدولة. هلذ والولء للمواطنة مفهومه الشيخ دد ح حي   فيها، العلمانية ودور ابلدين، وعالقتها للدولة فهمه ضوء وعلى

 املشرتك، التاريخ أو الدين أو العرق على يقوم الذي التارخيي املفهوم بعكس الديث املفهوم يف املصطلحات هذه يضبط فأول،

 إىل للوصول صوصياتاخل ُمتلف بني التفاعل طريق من النسجام يكون خاللا من كربى  قيمة   يصبح نفسه عالتنو   أن   فرضية وعلى

 إىل يؤدي الذي النسب اءنق عنصر يستبعد كما  والطرد. اإلقصاء عنصر وحتييد اإلنساين املشرتك بتفعيل ،للمجموعة الكربى املصاحل

 اجلاهلية. عصر يف العرب أو الرومان عند كان  كما  درجات   إىل املواطنني يتقسيم

 ابلوطنية هابرماس ايناألمل وفلسالفي مساه ما أو الدستور حيكمه وطين   ق  أف يف معقودة   اختيارية   رابطة   أو رابط   عنده فاملواطنة

 .(9) األساسية القيم يف املشاركة على سة  مؤس   مدنية   مجاعة   إىل ابنتمائه الفرد شعور أي   ،الدستورية

 ذلك لعل   سعيدا . عايشا  يت معها ويتتعايش معها يتتواءم أن هو املطلوب وأن   يتلغيها، ل هالكن   الفئوية على يتتسامى املواطنة أن   ويرى

 هذا وإن .ومقبولة حمرتمة   ية  بشر  جمموعة   لكل   الدينية مي  القح  لتكون جسر   أهم   هو هولعل   ،الديث العصر يف املواطنة مفهوم يف حتول أهم  

 املعايري أن   اعتبار إىل الشيخ ويذهب معها. متعاوان   يكون قد بل حرجا   جيد ل املسلمف ،البشري للتعايش اإلسالمي فهومامل مع يلتقي

 ،اآلخر احرتام :لياتلألق ابلنسبة هاأمه   من سيكون اليت ،املواطنة أبعاد لتحديد الذات جتاوز من بنوع   إل   يتكون ل للمواطنة اجلديدة

 عن بعيدا   والجتماعية ةوالقتصادي لسياسيةا الياة إدارة يف والشرتاك ،الريت وحتقيق ،ُمتلفة وثقافات   ديانت   بوجود والعرتاف

 املواطن جيد ،اجلماعةو  العناصر هذه بني والنتظام النسجام من وبقدر   ،النتماءات كل    فيها يتنصهر بويتقة   املواطنة لتكون العنف،

  .(11) مكانتها واجلماعة نفسه
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 كحق    ،طبعا   ومرغوب   ،شرعا   مطلوب   هو ما منها :دوائر يف يتصورها خالل من واملواطنة، الدين بني العالقة بيه، ابن الشيخ دد ح وحي  

 واملسنني لفقراءل الجتماعي الضمان وحق   ،والتعذيب التعسفي السجن ومنع ،املمتلكات ومحاية ،والريت واملساواة والعدالة ،الياة

 ،العدوان ضد   الوطن نع والدفاع ،الضرائب كدفع  :جباتوا من عليه بيرتيت   وما ،العام للصاحل اجملتمع أفراد بني والتعاون ،واملرضى

 ي   " للدين الولء يف داخل   وذلك ،مقتضيايته واحرتام ابلعهد الوفاء يف يدخل حقيقته يف وهذا .املواطنة بعقد وفاء   للقوانني والمتثال

ْلع ق ودح"، أ ْوف وا آ م ن وا ال ذحين   أ ي  ه ا  .(11) واجلمعيات األحزاب ىلإ نتسابالو  النتخاابت يف شرتاكال يف يتكون ميتقد   ما وسائل وإن   ابح

دح  ع نح  ص د وك مْ  أ نْ  ق  ْوم   ش ن آ ن   جي ْرحم ن ك مْ  ))و ل   يتعاىل قوله وفق والتقوى، الرب على التعاون يف الشيخ لهدخح ي   ما ،ومنها  الْ ر امح  اْلم ْسجح

ح   ع ل ى و يت  ع او ن وا يت  ْعت د وا أ نْ  ((، اإْلحثْح  ع ل ى يت  ع او ن وا و ل   و الت  ْقو ى اْلربح  جيوز ل فكيف احملاربني املشركني مع القةالع يف نزلت وقد و اْلع ْدو انح

ه اك م   ))ل   املمتحنة آية حتكمها هؤلء مع العالقة فإن   ،املساملني املواطنني مع  محنْ  خي ْرحج وك مْ  و مل ْ  الدح ينح  يفح  ل وك مْ ي  ق ايتح  مل ْ  ال ذحين   ع نح  اَلل    ي  ن ْ

رحك مْ  ط وا يت  ب  ر وه مْ  أ نْ  دحي  طحني(( حي حب   اَلل    إحن   إحل ْيهحمْ  و يت  ْقسح  .(12) اْلم ْقسح

 قادرة   حداثية   اهيممف وفق إنتاجه إعادة على والعمل الرتاثي، الفكر جتديد ضرورات يف طروحات   ةعد   الشيخ مقد   فقد ،وعليه

 الضاري. اإلنتاج إعادة وعلى اآلخر، مع التواصل لىع

 سيكون بل ا  يقويتلف ا  يترميم يكون ولن خالله، من عمال   سيكون بل ،األصيل للرتاث ا  هدم يكون لن التجديد ن  أ يرى فالشيخ

 ويكون املرجعية، طارإ الرتاث يكون حبيث ووسائله، العصر آبليات ديدة  ج منطلقات   عرب لثقافتنا إحياء   هو بل .وعطاء ا  وأخذ ا  دجم

 عن ا  ويتزحزح الرية، عقال من ا  انطالق ويراه .الرتاث ليستوعب الديث وقولبة الديث، بلتستوع الثوابت وعاء يتوسيع التجديد

 إىل اثالرت  خالل من كلتحر  اب للتجديد لسرتايتيجي اخليار دوحيد ح  .العصر ومتطلبات اجلمعي الضمري بني ا  انسجامو  الطرق، مفرتق

 :(13) أنه خالل نم هذا، التجديد خطاب ميزات الشيخ ويضبط الثقافية. الصريورة أساس الثنني بني التفاعل ليكون ،املعاصرة

 يصنعهس ما هو ةاألم   مستقبل أن   قناعة من ا  انطالق األمة هذه صاحل عن يبحث نم كل    إىل اجلميع، إىل موج ه   خطاب   -

 اجلميع.

 بشيء   يتعامل هإن   بل اصرة،املع يتقرتحها اليت والجتماعية اإلنسانية واملفاهيم ابملقولت األمر يتعلق حينما م ت ئد   متأن   خطاب   -

 قدر   أبكرب ،كنولوجيوالت العلمي اجلانب لستيعاب جهد   كل    فيه لبذ  ي   الذي الوقت يف النتفاء حد   إىل والرتوي البطء من

 قوة. بكل   اجلانب هذا يف للمنافسة ا  مندفع احملكمة، السرعة نم
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 القبة هذه ثقافة رةمث ،ورزايهم ومزايهم ونقائصهم بفضائلهم اجلميع يعترب إذ أحد، إىل اللوم هيوج ح  ل واع   حضاري   خطاب   -

 نعيشها. اليت

 به، مفعول   وليس اعل  ف عريب    جيل   يتنشئة إىل يهدف وهو عصره، مع متفاعل   أبصالته، فخور   جديد   إنسان   بناء إىل دعوة   هإن   -

 وجمهوليته. تحدييتهب القرن هذا ومواجهة الياة ميدان يف املنافسة والعلمية والنفسية واخللقية الروحية بكفاءيته يستطيع

 منها، اليأس منطقو  ثقافتنا استنطاق منطلق من التجديد عن والعزوف بوجوهنا، اإلشاحة أن   هو :ا  واحد ا  حتذير  يوج ه خطاب   -

 والضياع. املتمزق وخيلدان سيخلفان ،املعاصرة خري من اليأس ومنطق الذات على كفاءالن وكذلك

 التجديد كرف حنو جادة   خطوة   ةأي   إن   حيث مجعاء. اإلنسانية هو بيه، بن هللا عبد الشيخ عند التجديد خطاب من والدف

 املردود وسيكون ري،البش نواألم اإلنسانية والعالقات الوقت وقيمة واإلنتاج اإلدارة ومردود اإلنسانية على ا  إجيابي ستنعكس وممارسته

 اجلغرايف ملوقعنا وملا التواصل، فسبن اترخيية   صالت   من لعاملنا ملا ،الثقايف عالتنو   رحاب إىل ا  عرب  م   رسنوف ح  حيث ؛كله  العامل على ا  إجيابي

 .العوامل هذه مع الثقافية عالقتنا ويتشابك واألبيض األصفر العامل بني

 ويترمجة   املصلحة. لعقلا مبدأين: من ا  انطالق ،املعاصرة بعد ما مع يتعاملها يف الثقافية انتكو  امل يف التجديد سسأ   الشيخ رسم وقد

 :(14) قواعد خلمس ا  ويتطبيق .والتحسيين ،الاجي ،الضروري مقاصد: لثالثة

 ليقني.اب الشك   إلغاء -1

 الزمان. أعراف حتكيم -2

 اإلنسان. وضرورة ،الضرر إزالة -3

 سر.الع   حمل   التكليف يف سرالي   وإحالل ،اتق  ش  امل   رفع -4

 الصور. على ل املقاصد على التكليف يف اجلرين -5

خطاب للبشرية مجعاء،  عاملية، ل يتستثين أحدا  منها، فهو إنسانية   حيث جيعل العالمة عبد هللا بني بيه، خطابه وفكره موجها  أببعاد  

 ر اجلانب الضاري العاملي للدين اإلسالمي.ظهح مشرتكة، يت   عاملية   ل لقيم  يؤص ح 
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  :(15) خالل من القيم يتلك أسس ويضع

 هللا قال د،واح وأابهم واحد ر هبم ألن واحد، أصل   إىل همورد   الناس بني املطلقة املساواة مبدأ اإلسالم رقر   -

 أيها ي" والسالم: الصالة عليه وقال ا((.و لحت  ع ار ف   و ق  ب ائحل   ش ع واب   و ج ع ْلن اك مْ  أ نْ ث ىو   ذ ك ر   مح ن خ ل ْقن اك م إحان   الن اس   أ ي  ه ا ي  )) يتعاىل:

 لىع لعريب وليس أيتقاكم، هللا عند أكرمكم إن   يتراب، من وآدم آلدم، ك ل كم  واحد، أابكم وإن   واحد، ربكم إن   الناس

  ".ابلتقوى إل   فضل   أمحر على أبيض ول أبيض، على ألمحر ول عريب، على أعجمي ول أعجمي،

 ،وايتهد سوفللفيا عنه حتدث الذي املادي الاجز ألغت والتواصل واملواصالت ووسائلها الايل العامل يف العوملة نإ -

 قائما . يزال ل النفسي الاجز أن   إل  

 ر س ول   إحينح   الن اس   ه اأ ي    ي   ق لْ )) يتعاىل: قال ة،كاف    للناس هي وسلم(، عليه هللا )صل   حممد سيدان اخلامت النيب رسالة -

ح   و ر س ولحهح  هللح ابح  ف آمحن وا و مي حيت   حي ْيحي ه و   إحل   إحل ه   ل   و األ ْرضح  الس م او اتح  م ْلك   ل ه   ال ذحي ا  مج حيع إحل ْيك مْ  هللاح   هللح ابح  ي  ْؤمحن   ال ذحي األ مح يح   الن يبح

 ((.يت  ْهت د ون ل ع ل ك مْ  بحع وه  و ايت   و ك لحم ايتحهح 

 فحْطر ت   ا  ح نحيف لدح ينح لح  و ْجه ك   قحمْ ف أ  )) يتعاىل: قال الناس. لكل   فطرة   والق   ميانواإل اخلري إىل النزعة أن   اإلسالم رقر   -

 ((.هللا خلح ْلقح  يت  ْبدحيل   ل   ه اع ل ي ْ  الن اس   ف ط ر   ال يتح  هللاح 

 اليت لالوسائ ُمتلف على إبظهارهم ويقتنعوا يقنعوا أن يستطيعون فهم لإلقناع، قابليتهم من البشر قيمة فيتتأل   -

 بواسطة يالجتماع النظام على الفاظ هي والضارة األسوأ، ومنها األحسن فمنها األخرى، عن إبحداها ي ستعاض أن ميكن

 األفضل. ابختيار ديتجس   الذي الفطري اإلقناع

 أم عام  ال للمجتمع ابلنسبة ذلك كان  سواء   الضارة فشل عن يكشف ،ا  حتمي   ذلك يكن مهما القوة استخدام -

 .لألفراد ابلنسبة

 كل    حياة يف نسجامال هذا إجياد إىل حباجة   ناإن   بل ،الثقافة ُمتلفة اجملتمعات على مقتصرا   يكون لن النسجام إن   -

 انسجام   إىل ليتحو   أن بجي الذي مي  القح  صراع من نوع   نفسه يف ينشأ قد وابلتايل ،ُمتلفة   ثقافات   إىل ينتمي قد والذي ،فرد

 واملنشأ. املولد بريطاين ،ابلدينة مسلم   ،أبصوله آسيوي   مثال   فهو ،لشخصيته إثراء   وإىل
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 املساحة ضيقة حماولة يف ة،للغاي يسريا   نزرا   إل لشك ح ي   ل بيه، بن هللا عبد العالمة طروحات من ابستعراضه قمنا ما أن   يبقى ،ختاما  

 مشرتكة، بقيم   عاملية، ية  يتواصل حالة   إحداث على وقادر   والثقافية، يتيةي  وح ال   للحدود عابر   حداثي    إسالمي    فكر   على الضوء سليطلت

 اآلخر. وفهم الذات لفهم سليما   منهجا   مقد ح ويت   العنفية، األدوات ينحح يت  

 

 نعناع القادر عبد

 سوري وابحث كايتب
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