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الفكر اإلسالمي بني مرحلتيه احلديثة واملعاصرة..
أطروحات ومناقشات
(الصفحات )531 -501
ملخّص

َّ
في العقدين األخيرين من القرن العشر ين ،وفي إطار البحث عما عرف فيي
األدبيات العربية المعاصرة بإخفاق النهضية العربيية ،وفيي قيياق أبين زمنية يا
طور ال فكر العربي واإلقالمي الحد ث والمعاصر ،وفي ظل الدهشية مين ظهيور
وصعود الجماعات الجهاد ة والسلفية ،في نطاق هذه السييااات الالالثية متصيلة
ًّ
ومنفصلة ،بلورت في المجال الفكري العربي طروحات ،وجدت ن هناك خطا
ًّ
ًّ
وممتدا من التراجعات واإلخفاايات المسيتمرة ،كشيكل صيل ن كيون
متصال
ًّ
ًّ
فسيرا و حليال لهذه السيااات الفكر ة والتا خية ،الممتدة من عصر النهضة في

القييرن التاقيين عشيير إلييا نها يية القييرن العشييرين هييذه األطروحييات ييار إليهييا،
،
و حييدع عنهييا ،واعتنييا بهييا ،واييات كضييبطها و ركيبهييا كييل كطر قت ي وخبر ي ،
َّ
كأاب وكاحالون نتمون إلا بيئات اجتماعية متنوعة ،عبروا عنها كصورة متفراية،
َّ
و حددت عند كل واحد من هؤالء ،كزمان ا خي ستقل ك عين اخخير ،وهيذه
منااشة لهذه األطروحات

*  -كاحث ومفكر ورئيس حر ر مجلة الكلمة  -السعود ة
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َّ
كثير مين حييدع عين هيذه األطروحييات فيي المجيال العربييي المعاصير ،و عطاهييا

صفة البقاء واالقتمرا ة ،و علن التمسي بهيا ،ثال ثية قيماء كاد ميية معروفية هيي

الدكأور حسن حنفيي فيي مصير ،واليدكأور ر يوان السييد فيي لبنيان ،واليدكأور

عبد اإل ل كلقز ز في المغرب
ًّ
ًّ
فسييرا و حلييال ًّ
ًّ
ونقيدا ،قيوف نعيرل لهيا وصيفا
وابل منااشة هيذه األطروحيات
َّ
َّ
َّ
ًّ
و وصيفا ،وكيف شكلت و طو رت و حيددت فيي ة ية ومنايورات هيؤالء الالالثية،
الذين عرفوا بها في المجال الفكري العربي المعاصر
كبوة اإلصالح ..واإلجهاض املستمر
طلييا الييدكأور حسيين حنفييي علييا هييذه األطروحيية سييمية (كبييوة اإلصييال )،

ولعل ادت نص نشره حيول هيذه األطروحية ،هيي مقالتي (كبيوة اإلصيال

نميو

مصيير) ،المنشييورة ييمن كأيياب اإلصييال والمجتميين المغر بييي فييي القييرن التاقيين عشيير

الصادر قنة 5891ت ،عن منشورات كلية اخداب والعلوت اإلنسانية في الركاط
ًّ
وحسييه هييذه األطروحيية ،يير ر الييدكأور حنفييي ن كبييوة اإلصييال جيييال وراء
جيل ،من األفغاني إلا محمد عبيده كسيبه فشيل الاليورة العرابيية ،ومين محميد عبيده

إلا ر يد ر ا كسبه نجا الالورة الكمالية وإلغاء الخالفة العالمانية ،ومن ر يد ر ا

إلييا حسيين البنييا وا تيال ي قيينة 5818ت ،والصييدات بييين اإلخييوان والالييورة قيينة 5811ت،

و حول قيد اطه من العدالة االجتماعية في اإلقالت ومعركة اإلقالت والر قيمالية

والسييالت العييالمي واإلقييالت إلييا معييالف فييي الطر يييا ،وانتهيياء الحركيية اإلقييال مية إلييا
الحركيات اإلقيالمية المعاصييرة ماليل جماعيية الجهياد وكأاكيات محمييد عبيد السييالت
()5

فر وعمر عبد الرحمن
َّ
عد هذه األطروحة ،واحدة من كثر األطروحات التي ظلت أكر ر و أوا ر في

كأاكات ومؤلفات الدكأور حنفي ،وحتا في مقاال القصيرة ،فقد ار إليها في
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كأاك دراقات فلسفية الصادر قنة 5891ت ،وفي كأاك جميال اليدين األفغياني

المائو ة األولا الصادر قنة 5889ت ،وفي كأاكي حصيار اليزمن الحا ير مفكيرون

الصادر قنة 4001ت ،ومن المؤكد ن

ار إليها ضا في مؤلفات خر ر

و ار إليهيا كيذل فيي مقياالت و وراق ،منهيا مقالية (نحيو نيو ر عربيي جد يد

محاولة للتأقيس) المنشورة في مجلة عالف الفكر قينة 4005ت ،وفيي وراية (المصيادر

الفكر ية للعقالنييية فييي الفكيير العربييي المعاصيير) ،اييدمت لنييدوة (حصيييلة العقالنييية

والتنييو ر فييي الفكيير العر بييي المعاصيير) نامهييا مركييز دراقييات الوحييدة العربييية قيينة

4001ت ،وفييي ورايية (مييدارد التجد ييد واإلصييال

الييرواد واألفكييار) اييدمت لمييؤ مر

(ا جاهييات التجد ييد واإلص ييال فييي الفك يير اإلق ييالمي الحييد ث) نامتي ي مكأب يية

اإلقييكند ة قيينة  4008ت ،وفييي مقالت ي (الدوليية المدنييية مييا ا عنيييف) المنشييورة فييي
صحيفة اال حاد اإلمارا ية قبتمبر 4054ت

وكحسه هذا التأاكن الزمني ،كون اد مضا علا هذه األطروحة ما ز د عليا
ًّ
كيين اييرن ،وهييي فتييرة كسييه هييذه األطروحيية ا خيا و اكييرة ا خييية ،وكشييكل

قتضي التعامل معها كمنطا ا طور األفكار ،المنطا الذي درد األفكار من
َّ
جهيية عالاتهييا كييالزمن ،كقصييد الكشييف عمييا حصييل فيهييا ميين طييورات و حييوالت،
َّ
َّ
يرت و كدلت في صورة هذه األفكار ،وفي كنيتها وطبيعتها
ويبييدو ن اليييدكأور حسيين حنفييي راد ميين هييذا التأيياكن الزمنييي ،إعطيياء هيييذه

االطراد واالقتمرا ة ،في دال لة علا اناعت و مسك بها ،كما راد
األطروحة صفة ِّ
من ن ُ ِّنب و لفت النار إلا هذه األطروحة ،وجعلها في دائرة التذكر المسيتمر ،فيي
دال لة من علا همية وايمة هذه األطروحة

و ول ما ستواف االنتباه في هذه األطروحة ،هو التسمية (كبوة اإلصال ) ،التي

كقت وحافات علا رقمها البياني ،ونطقها اللساني ،و ركيبهيا الالنيائي ،وليف أبيدل
و أغير من هذه الجهة عند الدكأور حنفي طيلة هذه الفترة التي مرت عليها ،ولعل
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اليدكأور حنفيي كيات نفيرد بهيذه التسيمية ،و ني عليا ميا يبيدو كثير مين اقييتعملها

و حدع عنها في كأاكا و حاد ال ومؤلفا خال ل ما ز د علا كن ارن
وهييذا عنييي ن الييدكأور حنفييي كييان مي ًّ
يدركا لهييذه التسييمية ،وكقييي ًّ
واعييا بهييا،

ًّ
ًّ
ومتعمدا الالبات عليها ،لكي عرف ،و عيرف كاقيم  ،و كيون دالية عليا
ومختارا لها،
المييدلول الييذي ر ييد اول ي فييي هييذا الشييأن ،وحتييا ر قييي بهييا إلييا درجيية المصييطل

واالطييراد
والمفهيوت ،فالتسيميات التيي جيري التعاميل معهيا بهيذه الطر قية مين الالبيات ِّ
والتراكف ،هي التي مهد الطريا إلعطائها صفة وص المصطل والمفهوت

وفي حد ده لمعنا كبوة اإلصال  ،قول الدكأور حنفي كبوة اإلصال عني

« ن نهضتنا الحد الة التي كد ت منذ وائيل القيرن الما يي -التاقين عشير -كاصيطال

المؤرخين ،إنما كد ت في جيلين ،وانتهت علا د جيلين ،فإ ا ما ا الجيل الخامس

فإن جد نفس في زمة ،هل عاود اإلصال من جد دف هل يبد كدا ة جد دةف وما

هي هذه البدا ةف وكأن نبوءة ابن خلدون ايد حققيت فيي ا خنيا المعاصير ،وهيي
ن الدورة التا خية متد كعة جيال»

4

وحين واف مات كلمة كبوة ،كصفتها الكلمة المفتاحيية لهيذه التسيمية ،اعتبير

الييدكأور حنفييي نهييا عنييي « ن الحركيية عمرهييا اصييير ،انتهييت كمجييرد ن كييد ت،

ققطت كمجيرد ن ااميت ،وكيأن الصيا و ليف سيتطن ن ختيرق حجيه الفضياء
َّ
وعاد إليا األرل كمجيرد االنطيالق ،وانتهياء ايوة اليدفن األوليا ومين ثيف كيان مسيار
النهضة ًّ
اوقا و نصف دائيرة مين قيفل إليا عليا ،ثيف مين عليا إليا قيفل ،ولييس
ًّ
ًّ
مستقيما أراكف فيي الخبيرات كعيد جييل ،وكيأن اليدورة ليد نا ال كيد و ن بيد
خطا
خبرا هييا ،حتييا

ميين الصييفر ميين جد ييد ،دون ن ييرع األجيييال ميين كعضييها الييبع
ًّ
ًّ
3
حدع راكف ا خي ،كي ُ حدع في نهضتنا ًّ
غيرا كيفيا مماثال في القدر»

وعلييا هييذا األقيياد ،يير ر حنفييي ن كبييوة اإلصييال عنييي « ن هنيياك إجها ًّ يا
1
ًّ
مستمرا لكل جركة مر بها مجتمعا نا ،حتا بد من الصفر من جد د»
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وعن طر قية إدراك هيذه الاياهرة ،قيول حنفيي إن ظياهرة الكبيوة «ال مكين
َّ
إدراكها إال كرة ة الحا ر في الما يي ،وكنايرة راجعيية كشيف عين كدا ية المسيار
َّ
و طييوره ،بييل إنهييا ال ُ كشييف إال اكتييداء ميين زمييات العصيير ،و زميية الجيييل الخييامس،
جيلنا ،ومن ل فهي خر من نطاق التقييف اليذا ي إليا الوصيف المو يوعي ،ومين

الحكف الفردي إلا اال فاق الجماعي»

1

وميين جهيية الميينهر فييي دراقيية هييذه الايياهرة ،يير ر حنفييي « ني عتمييد علييا ميينهر

دايا في العلوت اإلنسانية ،وهو منهر حليل الخبرات الفرد ية واالجتماعيية مين جيل

إعادة كناء المواف التا خي ،كعد كشف كعاده فيي الموايف الحيالي ،ومين ثيف يأف

ة يية الما ييي فييي الحا يير ،والحا يير ميين خييال ل الما ييي ،وهييو الميينهر الييذي طالمييا

اقتعملناه لدراقة التجارب الحية المعاصرة لكشف دال ال ها المستقلة»

1

ًّ
و عنييي حنفييي بهييذا الميينهر ،الميينهر الايياهرا ي الييذي قييبا و ن عييرل ل ي نار ييا
ًّ
و طبيقيييا ،فييي مؤلفييات ل ي  ،منهييا كأيياب أو يييل الااهر ييات ،وكأيياب ظاهر ييات

التأويل

هذه لعلها هي كرز مالم وعناصر طروحة الدكأور حسن خنفي ،فيميا قيماه

كبوة اإلصال  ،التي دت و ؤدي إلا اإلجهال المستمر

الفكران اإلسالميان احلديث واملعاصر ..من التقدم إىل اهلوية
إلا مطلن قنة 5891ت ،كان االهتمات الفكيري عليا مسيتور المتاكعية والكأاكية
والتييأليف عنييد الييدكأور ر ييوان السيييد منصي ًّيبا علييا مجييال الدراقييات اإلقييالمية
الكال قييييكية ،وف ييي قييينة 5891ت صيييدر لي ي ول كأ يياب ف ييي مج ييال الدراق ييات
اإلقالمية الحد الة ،كعنيوان اإلقيالت المعاصير نايرات فيي الحا ير والمسيتقبل ،وفيي

واته ييا ك ييان يير ر « ن الغال ييه عليييا الحقب يية المعاص ييرة ف ييي التفكي يير اإلقيييالمي

النكوصية ،فمحمد عبده متقدت عليا ر ييد ر يا ،ور يا متقيدت عليا حسين البنيا،
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()1

والبنا متقدت علا قيد اطه ،واطه متقدت علا عمر عبد الرحمن إل »

وفي قنة 5883ت نشر الدكأور السيد مقالية فيي صيحيفة النهيار اللبنانيية كعنيوان

(البيئات األ ديولوجيية واالجتماعيية لحركيات اإلقيالت السياقيي المعاصير) ،اقيتهلها

كالقول « خطرت لي ابيل قينوات خياطرة نشير ها فيي إحيدر الصيحف ،مؤداهيا ننيا
مختلفون عن العالف كل من حيث إن الالقافية والسياقية فيي مجالنيا العر بيي ،سيير

كا جياه معياكس لطبيائن األميور واألفكيار ،ففيي المجيال الالقيافي محميد عبيده ايل
ًّ
ًّ
انفتاحيا
وانفتاحا من جميال اليدين األفغياني قيتا ه ،ومحميد ر ييد ر يا ايل
ثقافة

ًّ
وانفتاحيا ميين رائييده ر يييد ر ييا،
ميين قييتا ه محمييد عبييده ،وحسيين البنييا اييل ثقافيية
ًّ
انفتاح يا ميين رائييده حسيين البنييا ،وعميير عبييد الييرحمن اييل ثقافيية
وقيييد اطييه اييل
ًّ
وانفتاحا من قيد اطه»

()9

وفي قنة 5881ت ،جمن الدكأور السيد المقاالت والدراقات التيي كأبهيا خيال ل

ق ييت قييينوات ما ييية ،ف ييي كأ يياب صيييدر كعن ييوان قياق يييات اإلق ييالت المعاص يير

مراجع ييات ومتاكع ييات ،اعتب يير فيي ي ن األطروح يية األقاق ييية الت ييي خت ييرق فكر ه ييا
َّ
مجموعيية المقيياالت والدراقييات كلهييا ،أحييدد -حسييه اول ي  -فييي « ن اإل ييكالية
الرئيسيية فيي الفكيير اإلقيالمي الحييد ث كانيت إ يكالية النهييول والتقيدت ،بينمييا
الفكر اإلقالمي المعاصر إ كاليت األقاقيية الهو ية ومقتضييات و قياليه ووقيائل

حفاها ،وليذا فيإن هيذه الدراقيات المجموعية ير ر ن هنياك اطيعية بيين الفكيرين

اإلقالميين الحد ث والمعاصر ،و درد و حدد زمن حدوع ل القطيعية ،وظروفهيا
()8

في العشر نات والالالثينات من هذا القرن»

وحييين رجيين الييدكأور السيييد إلييا هييذه األطروحيية فييي ورايية (ميين اإلصييال إلييا

اإلحياء مصيائر موا يث التفكيير النهضيوي اإلقيالمي) ،ايدمها لميؤ مر (ا جاهيات

التجد ييد واإلصييال فييي الفكيير اإلقييالمي الحييد ث) قيينة 4008ت ،اعتبيير السيييد ن ي
ا َّ خذ من هذه الفر ية -حسه سميت ًّ -
قاقا للدراقة عنيده فيي الخميس عشيرة
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قيينة األخيييرة ،وهييي سييتند -حسييه اول ي  -إلييا مييرين اثنييين «مراابيية التشييكيلة

الالقافييية السياقييية فييي مو يوعا ها وخطوطهييا الرئيسييية ،ومحاوليية النمذجيية علييا
ًّ
واهتماما لدر العاملين الرئيسين في المجاالت الالقافية الد نيية،
قاد األكثر و ًّودا
()50

والالقافية الفكر ة»

وكحس ييه ه ييذا التأ يياكن الزمن ييي ،فه ييف ن اات ييراب اليييدكأور السييييد م يين هيييذه

األطروحيية ،كييد ميين حول ي نحييو االهتمييات كحقييل الدراقييات اإلقييالمية المعاصييرة فييي
منتصف ثمانينات القيرن العشيرين ،مين كأاكي اإلقيالت المعاصير ،و إليا قينة 5883ت
كانت هذه األطروحية عنيده ايرب إليا الخياطرة حسيه وصيف  ،وفيي قينة 5881ت

ومن صدور كأاك قياقيات اإلقالت المعاصر ،نقلها من و عية الخاطرة إلا و عية
يوحا و ماقي ًّ
الفر ييية واألطروحيية ،و حييددت عنييده كصييورة كثيير و ي ًّ
يكا ،و صييب
ُ عييرف بهييا علييا النحييو اخ ييي هنيياك اطيعيية بييين الفكييرين اإلقييالميين الحييد ث
والمعاصيير ،كشييف عيين هييذه القطيعيية اخييتالف طبيعيية اإل ييكالية الحاكميية فييي
قاحة هذين الفكرين ،ففي قاحة الفكر اإلقالمي الحد ث كانيت اإل يكالية

الحاكميية هييي إ ييكالية النهيييول والتقيييدت ،بينميييا فيييي قييياحة الفكييير اإلقيييالمي
المعاصر إ كالية الهو ة هي اإل كالية الحاكمة
هذه األطروحة بهذا التحد د ،يكلت ًّ
قاقيا عنيد اليدكأور السييد منيذ حولي

نحو االهتمات كحقل الدراقات اإلقيالمية المعاصيرة ،وظليت هيذه األطروحية حا يرة
ًّ
وحيييا وفكي ًّييرا ف ييي معاي يف كأاك ييات ودراق ييات اليييدكأور السييييد المتص ييلة كحقيييل

اإلقييالميات المعاصييرة ،وكييات ميين السييهل كشييف هييذه األطروحيية ،والتعييرف إليهييا،
و لي لشييدة و ييوحها ميين جهيية ،و عمييد الييدكأور السيييد صييو ه النايير إليهييا فييي

كأاكا

ومنذ ااتراب الدكأور السيد من حقل الدراقات اإلقالمية المعاصرة ،كان في

وعيي وإدراكي عليا ميا يبيدو ،الحاجية ألن كيون صياحه طروحية عيرف بهيا ميين
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ًّ
قاقيييا لوجه يية كأاكا يي م يين جه يية خيير ر ،هيييذا ال ييوعي
جهييية ،وحتيييا شيييكل لييي
كاألطروحة والحاجة إلا األطروحة ،هيو اليذي اياده و وصيل إليا األطروحية التيي ظيل
ختبرها كالحد ث ،واإل ارة إليها ،والنقاش حولها في العد د من كأاكا ودراقا ،

حتييا بلييورت ونضييجت و حييددت عنييده كالصييورة التييي ييرحها فييي مقدميية كأاكي

قياقيات اإلقالت المعاصر

الييوعي كاألطروحيية والحاجيية إلييا األطروحيية ،حصييل عنييد الييدكأور السيييد نتيجيية

عنا ت ي وخبر ي فييي الكشييف عيين طروحييات اخخييرين حييين البحييث عيينهف وعيين
صييورا هف الفكر يية ،وهييذا مييا جلييا بو ييو فييي العد ييد ميين مؤلفا ي  ،وميين كرزهييا

كأيياب قياقيييات اإلقييالت المعاصيير ،وكأيياب المسييألة الالقافييية فييي العييالف العر بييي

اإلقالمي الصادر قنة 5889ت ،وكأاب الصراع علا اإلقيالت األصيولية واإلصيال

والسياقات الدوليية الصيادر قينة 4001ت ،وهكيذا فيي كأاكي اإلصيال اإلقيالمي

المسار والصيرورة الصادر قنة 4001ت

ودل علا هذا الوعي كاألطروحة كذل عند الدكأور السيد ،حين واف عنيد

هف الدراقات حول الفكر العربي النهضوي ،و يار إليا ثيالع دراقيات ،واعتبير ن

دراقة الدكأور فهمي جدعان قس التقدت عند مفكري اإلقالت ،هي هيف هيذه
ًّ
ًّ
الدراقييات الييالالع عمق يا و فصيييال ،لكيين مالحات ي عليهييا نهييا ليسييت لهييا طروحيية
حاكمة

55

هذه اإل ارة من الدكأور السيد علا دراقة اليدكأور جيدعان ،وكأنهيا لفيت

ناييره و لفييت بهييا نايير يييره كالحاجيية إلييا األطروحيية ،وكالنسييبة إلي ي بوصييف حييد

المهتمين والمشتغلين بهذا الحقل من الدراقات

وفييي واييت الحييا ،حيياول الييدكأور السيييد اختبييار طروحت ي ميين جهيية عالاتهييا

كمقولة ة ة العالف ،وفي هذا النطاق جاءت ورات ( ة ة العالف في الفكر اإلقالمي

المعاصيير الحتميييات المؤ لفيية واإلمكانيييات األخيير ر) ،التييي اييدمها لنييدوة ( يييارات
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الفكيير اإلقييالمي المعاصيير اضييا ا اإلصييال والتجد ييد) عقييدت فييي بيييروت قيينة
4005ت ،وكنت ًّ
معقبا علا هذه الوراة في هذه الندوة ،و مها فيما كعد إليا كأاكي

الصراع علا اإلقالت

وما عني و رمي إلي الدكأور السيد من ة ة العالف في هذا الشأن ،تحيدد فيي

مرين

األمر األول كره األنالروبولوجي األمر كي ما كل كيرني ،الذي ر ر ن ليف

عد من الممكن دراقة التصيورات حيول الالقافيات فيي كو نا هيا ،والعال ايات فيميا
َّ
بينها ،إال كاالقتناد فيي لي وكخاصية فيي المسيائل العالئقيية ،إليا كحيوع وفر ييات
ة ة العالف

األمر الالياني كيره السوقييولوجي األلمياني مياكس فيبير ( ،)5840-5911اليذي

صنف مقولة ة ة العالف في مستويين ،درد كاالقتناد إليهما ثقافات ا خية عدة،

تعلا المستور األول كما طلا علي المؤر االجتمياعي األلمياني فلهيات دلتياي (-5933

 5855ت) اقف الصورة الكونية ،التي ؤليف الكألية األقاقيية للمعتقيدات والمسيلمات
االفترا ييية عيين العييالف الحقيقييي والييوااعي ،والتييي مكيين فييي ييوئها الوصييول إلييا
إجاكييات ييافية عيين التسييامالت حييول مغييز ر الكييون والوجييود ،و مييا عييرف كييرو

الحضارة و تعلا المسيتور الالياني كالسيياق التصيو ي اليواعي واإلرادوي ،اليذي ضين

في الذات الجمعية نفسيها يمن قسييمات العيالف الوااعيية و المركبية مين النيواحي
()54
الالقافية في األصل؛ لكن ًّضا من النواحي األخالاية واالجتماعية والسياقية
ًّ
ًّ
واقيتنادا إلييا هيذه المقوليية ،و طبيقيا لهيا علييا طروحتي  ،ير ر الييدكأور السيييد ن

« وعي األفغاني وعبده والعاف ور ا و رقيالن ألحيداع العيالف و ركيبا ي و ر يبا ي ،
ومواان المسلمين في  ،حددوا إ كالية المسلمين كأنهيا التخليف فيي قيائر المجياالت،

كما حددوا الحل وهيو التقيدت ،عليا ن المفكيرين اإلقيالميين كيدةوا تخليون عين

هيييذه الفكيييرة ،و عييين هيييذا التحد يييد لا يييكالية منيييذ الالالثينييييات مييين الق يييرن
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العشرين و صبحت الرة ة السائدة للعيالف ليدر اإلقيالميين أمحيور حيول الهو ية،
()53

و أسف كالقطيعة»

ًّ
وبهذا االقتناد والتطبيا لمقولة ة ة العالف ،كون الدكأور السييد ايد فيت فقيا
َّ
جد ي ًّيدا مييات طروحت ي  ،و مييات هييذه األطروحييات ًّ
عموم يا ،ومالييل هييف طييو ر يياف
ُ
ألطروحتي  ،وكي ميييزت عيين طروحييات اخخييرين ،ومييا كييان ميين السييهل التنبي لهييذه

المقولة ،واالقيتفادة منهيا فيي هيذا النطياق ،وهنيا كمين هميية هيذه اإل يافة ،وهيذا

التطور

القطيعة الفكرية ..من اإلصالحية إىل اإلحيائية
َّ
كما عمد الدكأور حسين حنفيي جعيل طروحتي ممتيدة ومنتشيرة فيي العد يد
َّ
من كأاكا ومؤلفا  ،وا بن الطر قة نفسها اليدكأور ر يوان السييد مين طروحتي ،
وهكييذا ًّضيا عامييل الييدكأور عبييد اإل لي كلقز ييز ميين طروحتي التييي جعلهييا ممتييدة
ومنتشرة في العد د من كأاكا ومؤلفا

ففي قنة 5888ت حدع الدكأور كلقز ز عن طروحت في مقالية نشير ها مجلية

منبيير الحييوار اللبنانييية كعنييوان (اإلصييالحية اإلقييالمية والصيييحوة اإلقييالمية ليييات

القطيعة واالقتمرار) ،وفي قنة 4000ت ار إليها كشكل ميوجز فيي كأاكي الحيوا ي
المشترك من اليدكأور ر يوان السييد الموقيوت زمية الفكير السياقيي العر بيي ،وفيي

كأاك ي اإلقييالت والسياقيية دور الحركيية اإلقييالمية فييي صييوي المجييال السياقييي

الصادر قنة 4005ت ،ف إلي المقالة الساكقة المنشورة في مجلة منبر الحوار ،و حيدع

عنها في كأاك قئلة الفكر العربي المعاصر الصادر قنة 4005ت ،فيي الفصيل األول

من الكأاب الذي نااش مسألة اإلصال  ،كما حدع عنها في كأاك الدولية فيي

الفكي يير اإلقي ييالمي المعاصي يير الص يييادر ق ييينة 4004ت ،وهك يييذا ف يييي كأاك ي ي العي ييرب
والحداثة دراقات في مقياالت الحيداثيين الصيادر قينة 4001ت ،ولعلي طيرق إليهيا
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في كأاكات ومؤلفات خر ر

كشييف هييذا السييياق الزمنييي ،عيين اسييمات قاقييية فييي طر قيية طييور هييذه

األطروحة عند الدكأور كلقز ز وابل اإل ارة إلا هذه القسمات الدالة علا التطيور،
ال كييد ميين ييبي و حد ييد ة يية كلقز ييز لهييذه األطروحيية ،و ل ي كييالعودة إلييا نص ي

األقبا

عيين هييذه الرة يية يير ر كلقز ييز ن هنيياك اطيعيية فكر يية بييين خطيياب اإلصييالحية

اإلق ييالمية وخط يياب الصيييحوة اإلق ييالمية ،ح ييددت ه ييذه القطيع يية ف ييي اعتب ييار ن

إ كالية النهضة هي الناات الفكري في خطياب اإلصيالحية اإلقيالمية مين جميال

الييدين األفغيياني ومحمييد عبييده والييرحمن الكييواكبي ور يييد ر ييا والمغر بييي محمييد
َّ
كلحسيين الحجييوي ،واييد عبيير هييؤالء عيين هييذه اإل ييكالية كعبييارات ميين ابيييل التراييي

والتمييدن والتقييدت ،وهييذا كخييالف خطيياب الصييحوة اإلقييالمية منييذ حسيين البنييا فييي
مصر إلا عبد السالت اقين في المغربًّ ،
مرورا كسيد اطه ومحمد اطه والهضيبي
والنبهاني ،فإن اإل يكالية عنيد هيؤالء نغليا عليا مصيادرها الداخليية والذا يية ،فيال

ر ر في صحوة المسلمين عودة لهف إلا لحاة اليقاة التي كانت مرادفة لنهو يهف

فييي الما ييي ،ولييذل ال جييد حاجيية إلييا منب ي خييارجي إل قييا الييوعي وصييحوه ميين
()51

قبا  ،وال رورة إلا التماد قباب اقتعاد  ،والتمكين ل من ير المسلمين
ًّ
ًّ
واقيتنباطا منهييا ،حيددت عنييد كلقز يز كعيية فرواييات
واقيتنادا إلييا هيذه الرة يية،
قاقية بين الخطابين اإلصالحي والصحوي ،هذه الفرواات هي
ًّ
ًّ
ًّ
متوازنيا
انفتاحيا
وال نج الخطاب النهضوي لاصالحية اإلقالمية في ن حقيا

علا ثمرات العصر ،ولف تردد في االنتهال من المناومات الفكر ة الحد الة ،و جلا
هييذا االنفتييا فييي المصييالحة ميين العلييف واالعتييراف كسييلطة ومرجعييية المعرفيية العلمييية

والحقائا العلمية من دون الخشيية عليا العقييدة وقيلطة اإل ميان والحقيقية الد نيية،
ًّضيا فيي المصيالحة مين النايات السياقيي الحيد ث ،واالعتيراف
و جلا هذا االنفتا
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كشييرعية المصييادر المدنييية التييي قييوت عليهييا الدوليية الحد اليية ،وهكييذا المصييالحة ميين
فكيرة نسيبية األفكييار ،التيي هيي ميين ثميرات العليف الحييد ث فيي حيين ن خطيياب

الصحوة كان وما زال د د االنغالق مات المناومات المعرفية الحد الة
ًّ
ثانيا ميز خطاب اإلصالحية اإلقالمية كالتفكير الوااعي والتا خي ،بينميا مييز

خطاب الصحو ة كالتفكير المالالي والطوكاوي
ًّ
ثالالا ميز خطاب اإلصالحية كأني دعيوة فكر ية فيي المقيات األول ،هدفي حر ير

الوعي من الخرافة والتقليد واجترار الشرو والحوا ي والمختصرات ،والرفن كي نحيو

االجتهيياد والتجد ييد واإلكييداع ،فييي حييين ميييز خطياب الصييحو ة كأني دعييوة قياقييية
حتا وإن لبست لبود القول الفكري ،وكانت معنية في األقياد كصيوي مشيروع

قياقي اوام اقتالت السلطة ،و طبيا الشر عة ،وكناء الدولية اإلقيالمية ،وليف كين
جييييش هيييذه ال ييدعوة هيييف المالقف ييون عل ييا نح ييو م ييا ك ييان عليي ي األم يير ف ييي ال ييدعوة

اإلصالحية ،بل كان جيشها من المنا لين الملتزمين كفكر ها السياقية
ًّ
راكعا عتبر خطاب اإلصالحية ارب ما كيون إليا الفكير اليد مقراطي ،كمعنيا
ن اعتمد ااعدة التثقيف والتكوين وكنياء اليوعي كشيكل قيلمي إانياعي ،وكمعنيا
ن ي حلييا كييرو النسييبية فلييف نجييرف وراء وهييات امييتالك الحقيقيية المطلقيية ،بينمييا

خطاب الصحو ة هو ارب ما كون إلا الشمولية ،إ ختزل الالقافية فيي السياقية،
االدعيياء ككفا ت ي  ،و نيياه عيين الحاجيية إلييا معييارف
والمجتميين فييي الدوليية ،و سييوق ِّ
()51

يره

هذا عين جانيه الرة ية لهيذه األطروحية ،ميا عين جانيه ميا حصيل فيهيا مين غيير

و طو ر ،فيتحدد في المالم والقسمات اخ ية
ًّ
وال فييي مقاليية منبيير الحييوار قييينة 5888ت ،حييدع كلقز ييز عيين ليييات القطيعيية
واالقتمرار في إطار ما قماه اإلصالحية اإلقالمية والصيحوة اإلقيالمية ،لكين هيذا

اإلطار غير فيي مقالتي المنشيورة فيي كأياب زمية الفكير السياقيي العر بيي الصيادر
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قييينة 4000ت ،حييين حييدع عيين جييدل القطيعيية واالقيييتمرا ة فييي إطييار مييا قييماه
اإلصالحية العربية والراد كالية الفكر ة العربية

في المقالة األولا حد ث عن اإلصالحية اإلقالمية أ ي في طليعتها جمال اليدين

األفغاني ،وفي المقالة الالانية حد ث عن اإلصالحية العربية يأ ي فيي طليعتهيا محميد

عبده من دون اإل ارة إلا األفغاني

وفي المقالة األولا حد ث عن الصحوة اإلقالمية ،وفي المقالة الالانيية حيد ث عين

الراد كالييية الفكر يية العربييية التييي ضييف التيييا ين الصييحوي اإلقييالمي والقييومي

العربي
ًّ
ًّ
ثانيا في مقالة منبر الحوار المنشورة الحقا في كأاب اإلقالت والسياقة الصيادر

قييينة 4005ت ،اق ييتعمل كلقز ييز س ييمية الصيييحوة اإلق ييالمية ف ييي مقاب ييل اإلص ييالحية
اإلقييالمية ،لكن ي فييي كأيياب الدوليية فييي الفكيير اإلقييالمي المعاصيير الصييادر قيينة

4004ت ،اقييتعمل كييدل سييمية الصييحوة سييمية اإلحيائييية ،وهييي التسييمية التييي اكييت
ًّ
كليا في المقالة األولا ،و صبحت التسمية الغالبة في كأاب الدولة ،و عطاها صيفة
األفضييلية ،واعتبيير نهييا وقيين و ييمل ميين األولييا ،وحييددها كرافييدين همييا اإلخييواني

والصحوي

وهذا التغير ليس مجرد غيير عيادي و عياكر فيي التسيميات ،وإنميا لي انعكاقيا

فييي طر قيية كييوين المعرفيية بهييذه التسييميات التييي لهييا منزليية المفيياهيف ،وهكييذا فييي

طر قية إدارة هييذه المفيياهيف ،اإلدارة التييي نعنييي بهييا معرفيية مييا بييين هييذه المفيياهيف ميين

عالئا و راكي و را ه
ًّ
ثالال يا هنيياك غييير خيير ميين جهيية اقييتعمال التسييميات ،ففييي مقاليية كأيياب زميية
الفكر السياقي العربي  ،وعند حد الي عين اإلصيالحية العربيية المفاراية للراد كاليية
الفكر ة العربية ،حدد كلقز يز هيذه اإلصيالحية فيي ييا ين ،طليا عليا التييار األول
سمية الليبرالية ،وعلا التيار الالاني سمية السلفية المتفتحية ،و عنيي بهيا قيلفية عبيده

والكواكبي ور يد ر ا
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لكني ي ف ييي كأاكي ي الع ييرب والحداث يية الص ييادر قييينة 4001ت ،ف ييرق كلقز ييز ب ييين

اإلصالحية والسلفية ،وفصل بين الليبرالية واإلصالحية ،وجاء ل في قياق حد الي

عن حصييلة العقالنيية والتنيو ر فيي الفكير العربيي المعاصير ،وفيي إطيار نقيده لعمليية

المماهاة التي اامها -حسه اولي  -كثيير مين ميؤرخي الفكير العربيي المعاصير بيين
العقالنية والتنو ر وبين يار الليبرالية العربية ،وإخرا الفكر اإلصالحي اإلقالمي من
ًّ
ًّ
إخراجا كيامال ،وإدخالي فيي خانية الفكير السيلفي ،وكيان
دائرة العقال نية والتنو ر
ُ
من نتيجة هذا المواف -في قد ر كلقز ز -كون نارة نمطية إلا الفكر العربيي ال
()51

رصد كعين المو وعية والتوازن ضا س التطور والتحول في وفي مو وعا
ًّ
راكعيا فييي مقالتي المنشييورة ككأيياب قييئلة الفكير العر بييي المعاصيير الصييادر قيينة
َّ
4005ت ،وعند حد ال عما قماه كلقز ز كااهرة التراجن اليذا ي التيي طبعيت الفكيرة
ًّ
قريبا ،كتحيول اليدعوة اإلصيالحية إليا خطياب
اإلصالحية المعاصرة منذ نصف ارن
صحوي إقالمي ،اعتبر كلقز ز ن هذا التحيول نحيو خطياب الصيحوة ،كيد مين قييد

اطييه وز نييه الغزالييي ومحمييد الغزالييي ومالي بيين نبييي وعبييد السييالت اقييين وحسيين
الترابي و خرين ،ليصل إلا فكرة الجماعة اإلقيالمية والجهياد اإلقيالمي والتكفيير
()51

والهجرة والجماعة اإلقالمية المسلحة وقائر األفغان العرب

لكن في كأاب اإلقالت والسياقية ،وعنيد حد الي عين المفاراية ميا بيين خطياب

اإلصالحية اإلقالمية وخطاب الصحوة اإلقالمية ،اعتبر كلقز ز ن خطياب الصيحوة
اإلقالمية كيد مين حسين البنيا فيي مصير إليا عبيد السيالت اقيين فيي المغيربًّ ،
ميرورا
كسيد اطه والهضيبي و قي الدين النبهاني

وفي مكان خر من الكأاب نفس  ،قول كلقز ز «و ن نشوء حركة اإلخيوان

المسييلمين كزعاميية مر ييدها حس يين البنييا ،مقييدمات القطيع يية بييين فكيير الحرك يية
اإلقييالمية الجد ييدة وفكيير الحركيية اإلصييالحية ،ييير ن هييذه المقييدمات ُ
قتنضيير
نتائر كبيرة علا صعيد العالاة بين الفكرين ،خاصة من مو وعات الجيل الالاني
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للحرك ييية – ق ييييد اط يييه ،محم يييد اط يييه -المر ك يييزة إل يييا فك يييار ب يييي األعل يييا
()59

المودودي»
ًّ
خامس يا حييين عييدد كلقز ييز فييي مقاليية كأيياب قييئلة الفكيير العر بييي المعاصيير،

األقماء التي كد منها التحول من خطاب اإلصالحية إلا خطاب الصحوة اإلقالمية،
ييار إلييا قييبعة قييماء حييدهف مالي بيين نبييي ،و غيييرت الصييورة عنييده ًّ
ماميا كشييأن
َّ
مالي بيين نبييي فييي كأاكي اإلقييالت والسياقيية ،فعنييد حد الي عمييا قييماه اإلصييالحية

المستأنفة ،وجد من المالير حسه اول « ن عمر الفكرة اإلصالحية فيي المغيرب امتيد
لفترة طول من عمرها في المشرق ،وهو ما شهد عليي كأاكيات عيال ل الفاقيي فيي

الخمسييينات -النقييد الييذا ي -والسييتينات -مقاصييد الشيير عة اإلقييالمية ومكارمهييا-
()58

وكأاكات مال بن نبي بين الخمسينات والسبعينات»
ًّ
قادقا اعتنا كلقز ز في معاف مقاال ومؤلفا السيالفة اليذكر ،كالتقسييمات
والتصنيفات الفكر ة والتا خية ،لكن الال فيت فيي هيذه التقسييمات والتصينيفات
ن سميا ها ظلت أغير و أبدل من مقالة إلا خر ر ،ومن كأاب إلا خر

ففي مقالة كأاب اإلقالت والسياقة ،اسف كلقز ز ما كعيد اإلصيالحية اإلقيالمية

إلييا لحاتييين ،طلييا علييا األولييا سييمية إصييالحية مسييتأنفة ،وعلييا الالانييية سييمية

إصالحية مستعادة ،وفي مقالة كأاب زمية الفكير السياقيي العر بيي ،حيدع عين
ًّ
اقتنادا إلا حقيه هذا الفكر في لحاتين هميا
الفكر السياقي العربي الحد ث
لحا يية اإلص ييالحية العربيييية و ييملت ي ييا ي الليبرالي يية والس ييلفية المتفتح يية ،ولحاييية

الراد كالية الفكر ة العربيية و يملت ييا ي الصيحوي اإلقيالمي والقيومي العر بيي،
وفييي مقاليية كأيياب قييئلة الفكيير العر بييي المعاصييرَّ ،
اسييف الييوعي اإلصييالحي إلييا

لحاتين معرفيتين هما لحاة الوعي اإلصالحي السلفي ،ولحاة الوعي اإلصيالحي
َّ
الليبرالي ،وفي كأاب الدولة في الفكر اإلقالمي المعاصر ،مييز بيين ثيالع لحايات
فيييي الفك ييير اإلق يييالمي الح يييد ث والمعاصييير ،ه يييي لحا ييية اإلص يييالحية اإلق يييالمية
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الكالقيكية في القرن التاقن عشير ومطيالن القيرن العشيرين ،ولحاية اإلصيالحية
اإلق ييالمية المتج ييددة والض يييقة اله ييوامش ف ييي الق ييرن العش ييرين ،ولحا يية اإلحيائي يية

الصحو ة اإلقالمية منذ ثالثينات القرن العشرين
هذه كع

المالم التي كشف عن حالة التغير فيي طروحية اليدكأور كلقز يز،

التي ال كد من اإلحاطة بها عند قييمها ومنااشتها كصورة علمية ومو وعية

إلا جانه هؤالء الالالثة (حنفي والسيد وكلقز ز) ،الذين عرفيوا كثير مين ييرهف
بهييذا اليينمي ميين األطروحييات فييي مجييال العربييي المعاصيير ،هنيياك ًّض يا ميين ييار
و حييدع عيين هييذا اليينمي ميين األطروحييات ،لكيين كصييورة عيياكرة ومنقطعيية ،وليييس

كصورة متصلة

األطروحات ..واالجتاهات الناقدة
ال ي فييي ن هييذه األطروحييات الييالالع ميين جهيية البنييية والطبيعيية ،وميين جهيية
ُ
ُ
التكون والتطو ر ،ال خلو من طرافة ،ومن إثيارة للجيدل والنقياش ،وحتيا المحاججية
ًّ
واالعترال ،لكن القدر اليذي وافيت عليي مين هيذا النقياش عيد يئيال مين ناحيية
الكف ،و غله علي طاكن التخطئة والتشكي من ناحية الكيف

والمالحيين ن معايييف هيييذه النقا ييات ا جهييت نحييو طروحيية اليييدكأور حسيين

حنفي ،و حددت في نطاق المصريين الذين كانوا علا معرفة كأطروحة الدكأور

حنفي ،وعلا احتكاك بها كثر من األطروحات األخر ر

ومين الييذين نااشييوا هييذه األطروحيية ،وااتر بيوا منهييا فييي المجييال المصييري ،مكيين

اإل ارة إلا ثالثة موااف ناادة هي
المواف األول

ار إلا هذا المواف الشي يوقف القر اوي الذي ر ر وكخالف

األطروحات السياكقة ،ن هنياك مسييرة صياعد ة فيي حركية االجتهياد فيي العصير
الحد ث ،ولف نتكس هذه المسيرة كما زعف البع

 ،وحسه اولي و فسييره «إن
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المسييييرة كان ييت ص يياعد ة ،وليييف نيييتكس كم ييا عزم ييوا ،بيييل كيييد ت كالعمومي ييات

والمجييامالت ثييف خييذت أخصييص ،وكييد ت رجراجيية ثييف ييرعت نضييبي ،فالشييي

محمييد عبييده كييان اييرب إلييا اال نضييباط كمحكمييات الشيير ع ميين يييخ األفغيياني
كحكيييف ثقافتي ي األزهر يية المتعمق يية ،والسييييد محم ييد ر ييييد ر ييا ك ييان ا ييرب إل ييا

االنضباط كمحكمات الشر ع من يخ األقتا اإلمات ،كما ل من قعة اطيالع عليا
كأه السنة واخثار ،وإنتا المدرقة السلفية التي ماللها ابن يمية و لميذه ابن القييف،

وهو الذي ن حمال القو ة من مجلت العتيدة المنار علا الجمود والتقلييد ،وكأيه

المقاالت اإلصالحية ،والفتاور العلمية التجد د ة خال ل ثلث ارن من الزمان ،و اعت

اجتهادات الشي ر ييد ،وفتياواه التجد د ية فيي العيالف اإلقيالمي كلي  ،ولقييت مين
َّ
القبييول كثيير ممييا لقيتي اجتهييادات يييخ علييا التهييا ،مييا السيييد جمييال الييدين فييال
اجتهادا ًّ
ًّ
معينا ،واد كانت خصيت خصية اليزعيف الاليائر الميوان
نكاد نعرف ل
للعقول ،المحرك للمشاعر ،المالير للهمف والعزائف ،ال خصية الفقيي المنضيبي كأصيول

واواعد ،وكل ميسر لما خلا ل

واييد خييذ علييا الشييي محمييد عبييده كعي

رائي فييي أو يييل القيير ن ،كقولي فييي

اصيية دت ،وكال م ي عيين الطييير األكابيييل ،ونحييو ل ي  ،وعييذره ن الحضييارة الغربييية
كانت في وجها ،وكان االنبهار بها علا ده ،لذا لبت النزعة العقلية ،ومحاولية

إخضاع النص حتا يوافا المفاهيف الجد دة

ومن اإلنصاف لمن ر د قو ف خص ما ،و قد ر فكيره وعملي  ،ن ضيع فيي

إطاره التا خي الخاص ،ال عدو ك زمان ومكان إلا زماننا نحن ومكاننا ،فبع
()40
ًّ
مسلما ،لف كن كذل في زمن »
ما يبدو لنا اليوت وا ًّحا
المواف الالاني يار إليا هيذا الموايف اليدكأور محميد عميارة اليذي نشير ُ
كأي ًّبيا

كعنييوان الالواكييت والمتغيييرات لليقايية اإلقييالمية الحد اليية ،عييالر فييي -حسييه اوليي -
ًّ
الدعوة التي قول إن محمد عبده كثر خلفا من األفغاني ،و ن ر يد ر يا كثير
_______________________________
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ُ ًّ
ُ ًّ
خلفا من محمد عبده ،و ن حسين البنيا كثير خلفيا مين ر ييد ر يا ،وهيي اليدعوة

التي طرحها حسن حنفي في إطار ما سما عنده ككبوة اإلصال

وكخييال ف هييذه الييدعوة ،يير ر الييدكأور عمييارة ن الفييروق بييين هييؤالء رجيين إلييا

مرين هما
ًّ
« وال في مرحلة األفغاني ومحمد عبيده كيان المخاطيه صيفوة ،و نيت إ ا ر يت

عضو ة الحزب الوطني الحر الذي كون األفغاني في قبعينات القرن التاقين عشير

في مصر ،و عضو ة العروة الوثقا ،و حتيا عضيو ة جمعيية ت القير ر للكيواكبي
جييد نهييف علميياء نخبيية وعنييدما كييون جمهييورك علميياء كييون مسييتور طرح ي

كثيير جيير ة و كثيير عقالنييية ،حتييا المعتزليية ابيييل مرحليية الالييورات كانييت الجيير ة

العقالنية عندهف كثر من المرحلة الالحقة ،عني ن الخطاب كان خطاب نخبة
ًّ
ثانيا في مرحلة األفغاني ومر حلة محمد عبيده كيان التركييز عليا نقيد التيراع
ًّ
كثر من التركيز علا نقد الغرب؛ ألن الغرب كان ال زال عيش واافا علا الباب
ولف دخل ،لف صب هو الكارثة والبلور العامية عنيدما قيقطت الخال فية ،وعنيدما

صبحت العلمانية والتغر ه لهيا حيزاب فيي داخيل المجتمين ،ليف عيد التيراع كشيكل
ًّ
األكثييير خلفيييا واألكثيير خرافيية كمييا كييان فييي المرحليية األولييا ،عنييي صييبحت
حد ات التراع ال ،بينميا حيد ات الغيرب صيبحت كثير ،وليذل

نيا يعر قيواء

لدر ر يد ر ا و حسن البنا في هذه المرحلة ،ليف كين القضيية اضيية راجين عين
()45

المنهر ،إنما اضية غير في موازين التحد ات»
المواف الالالث

ًّ
َّ
ار إلا هذا المواف الكا ه هاني نسيرة الذي خصيص فصيال

فييي كأاك ي زميية النهضيية العربييية وحييرب األفكييار ،كعنييوان (اإلصييالحية اإلقييالمية
و فكي مقولة كبوة اإلصال ) ،انتقد في وكشدة مقولية كبيوة اإلصيال مين دون
سيمي صيياحبها ،وحسييه ر ي ن الفكيير العربيي المعاصيير مييل «فييي كثييير ميين
ن ُ ِّ
جليا ي إلييا و يين إ ييكاليات مغلقيية ،هييي ييب مييا كييون كحبييائس حسييف بهييا
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إ ييكاليا  ،وميين ابيييل ل ي مييا نجييده ميين حييد ث الكثيييرين عيين زميية مشييروع
َّ
النهضة ،و زمة اإلصال في العالف العربي ،وهو ما تج البع لتفسييره فيي العقيد
ًّ
الب يا كبييوة اإلصييال و كبييوة النهضيية ،وهييف ال قصييدون بهييا
األخييير ،كمييا دعون ي
كبوة اإلصال كعموم  ،وهي كبوة دائمة خاصة علا المستور السياقيي والالقيافي،
و زميية مشييروع النهضيية العربييية بييإطالق ،ولكيين قصييدون بهييا حد ي ًّيدا انكسييار

َّ
المسار الفكري لاصال  ،ورجوع خالف القهقر ر عما طرح واده ومؤقسوه

وحسيه هييذا المفهييوت ،كييون جمييال الييدين األفغيياني كثيير قدمييية ميين محمييد

عبييده ،و كييون محمييد ر يييد ر ييا لميييذ عبييده اييل إصييالحية ميين قييتا ه الشييي
اإلمييات ،ثييف ييزداد الخييي انكسي ًّيارا ميين لميييذ األخييير حسيين البنييا ،مؤقييس جماعيية
اإلخ ييوان المس ييلمين ،ال ييذي ييزداد محافا يية ع يين قيييتا ه ص يياحه المن ييار ،ليبل ييو و
ًّ
ًّ
عصيبا مين
انكساره من فكير الحاكميية مين قييد اطيه اليذي كيان ايل عنفيا و
()44

الميذه من مناري الجماعات الجهاد ة كعده»

وخطورة هذا الطير  ،اليذي ليف تعيرل لنقيد مين ابيل حسيه ايول هياني نسييرة

« ن حبس إ كالية فشل و أزت مشيروعنا النهضيوي داخلي  ،مين جاهيل قييااا

تجاهل المشروع المضياد لي  ،واليذي عبيرت عني ايور

و زمة اواه كاألقاد ،وكذل
لف كن ائبة ًّ
يوما عن مجابهتي  ،قيواء يذرعت كسيلطة اليدين ت كسيلطة المسيتبد،
وهييي اييور قييبقت نشييأة حركييات اإلقييالت السياقييي وإن صييارت األخيييرة الممالييل
َّ
األ ييهر لهييا ،إال ن القييور المضييادة للنهضيية ليسييت إقييالمية فقييي ،بييل يؤكييد كثييير
منهييا علييا علمانيتهييا ومييدنيتها ،ر ييف ن خطاكا هييا ،وكثيي ًّيرا ميين ممارقييا ها ،ز ييد
()43

صولية عن األصولية الد نية»

ًّ
ومن جهة التسمية ،ر ر نسييرة « ن عبيير كبيوة اإلصيال لييس ًّ
عبييرا دايقيا فيي
مضمون  ،و ن ليس كثير مين َّع َّيرل مين داء األ قنية المسييطر عليا الفكير العربيي

المعاصر ،حين فترل عميمات ال ص فصيال ها ،و قفز ًّ
دائما للنتائر والمخرجيات
_______________________________
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دون اييراءة علمييية ومو ييوعية للسيييااات والمييدخالت ،فييالقراءة الفاحصيية لجمييال
ًّ
الييدين األفغيياني مييالال ُ ،ثبييت ن ي لييف كيين كثيير إصييالحية ميين محمييد عبييده بييل
العكييس ،كمييا ن محمييد ر يييد ر يا ول ميين و للفكيير السييلفي فييي المنطقيية،

و كثر المتأثرين كالوهابية في مصر والشات ،و حد ملهمي مالال الشي محمد ناصر
ًّ
األ لباني وجها السلفية فيما كعد ،لف كن كثر اعتيداال مين حسين البنيا ،خاصية
ًّ
كثييرا مين مقيوالت البنيا نفسي ماليل يمولية اإلقيالت ،و ني ديين ودولية،
إ ا علمنا ن
ومصحف وقيف ،ورقالة وحكف و يرها كثير ،ليست قور اقيتعارا مين المالي
()41

الحقيقي ر يد ر ا»

والجانييه الييذي يير ر نسيييرة جييواز الحييد ث في ي عيين كبييوة اإلصييال  ،تحييدد -

حسه اول « -في المسار بين حسن البنا وقيد اطه ،خاصة في مرحلة هيذا اليدين

ًّ
والمعييالف ،و صي القييول كييذل إن األول كييان كثيير مرونيية واعتييداال ميين الاليياني،
ًّ
ر ف ما كداه من إعجاب ك في البدا ة ،كما كيان األخيير كميا كثير اعتيداال مين
َّ
()41
خلفائ من الجماعات الجهاد ة والتكفير ة التي ركت علا كأاكا »
هيييذه كعي ي

المواا ييف الناايييدة ألطروح يية اليييدكأور حس يين حنف ييي ف ييي كب ييوة

اإلصال  ،والتي كشيف عين وجيود ايراءات متعيددة ومتبا نية حيول مسيارات طيور
الفكيير اإلصييالحي اإلقييالمي ،وطبيعيية المييصالت التييي وصييل وانتهييا إليهييا فييي مرحلتي

المعاصرة

مالحظات ونقد

َّ
كعد هذه الجولة من كوين المعرفة كتل األطروحات الالالع ،وما شكل حولها
من موااف ناادة ،كقيت اإل ارة إلا كع

المالحاات المنهجية والمعرفية ،وهي عليا

النحو اخ ي
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ًّ
وال هذه األطروحات الالالع هي من جملة األطروحات الفكر ة والنقد ة ،التي

حاولييت النايير فييي العال ايية مييا بييين مرحلتييي الفكيير اإلقييالمي الحييد ث والمعاصيير،

الحيد ث الييذي متييد ميا بييين النصييف الالياني ميين القييرن التاقين عشيير إليا عشيير نات
القرن العشرين ،والمعاصر الذي متد من ثالثينيات القيرن العشيرين إليا نها ية القيرن

وما كعده ،و فسير حالة التراجن التي حصلت في مسارات هذا الفكر ،والذي ا خيذ
ًّ
ًّ
ًّ
ومتقهقرا
منكسرا
حسه هذه األطروحات خطا
و نتمي هذه األطروحيات اليالالع إليا المجيال الفكيري العربيي المعاصير ،و تحيدد

ظهورها و كونها خال ل العقدين األخيرين من القرن العشرين

وليسييت هييذه األطروحييات ،هييي األطروحييات الوحيييدة ،وال األطروحييات التاميية

والماف ييرة ف ييي حقله ييا ومجاله ييا ،وه ييي كغيره ييا م يين األطروح ييات القاكل يية للتخطئ يية
والتصييو ه ،ولعييل هنيياك ميين خطئهييا كشييكل كامييل و جزئييي ،إلييا جان يه ميين
صييوبها كشييكل كامييل و جزئييي ،حالهييا حييال األطروحييات األخيير ر التييي اهيير

و عرف في حقل العلوت والمعارف اإلنسانية واالجتماعية

لكن األكيد ن هذه األطروحات مهما كانت وجهات النار حولها ،ال مكين

جاهلها و إلغامها وعدت االكأراع بها ،و أأكد ايمتها في كونها نتمي إلا ثالع

بيئات اجتماعية ،عد من هف البيئات الالقافية واألدبية والفكر ة فيي العيالف العربيي

وهييي مصيير ولبنييان والمغييرب ،و أأكييد ايمتهييا كييذل فييي ظييل مييا نعاني ي ميين فقيير

معرفي د د ندر و غيه فيي النار يات واألطروحيات ،و أعيرل فيي إليا النسييان
ُ
واإلهمال ،واد ُ َّ
واج كالتنكر والنكران إلا ما هنال
ًّ
ًّ
ًّ
كبييرا بيين هيذه األطروحيات اليالالع ،إليا جانيه
شيابها
ثانيا الحن ن هنياك

التقيييارب الزمنيييي فيييي طرحهيييا والحيييد ث عنهيييا ،شي ًّ
ييابها اه يير كم ييا ل ييو ن هيييذه
األطروحات الالالع هي طروحة واحدة ،جر ر الحد ث عنهيا كصييو مختلفية كعي

الشيء بين هؤالء الالالثة
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والسييؤال هييل رجيين هييذه األطروحييات الييالالع فييي صييلها إلييا طروحيية واحييدة،
ًّ
ًّ
اكتكارا واكأشافا إلا خص واحد ،ومن كون هذا الشخص بين هؤالء
و نسه
الالالثية وهيل قبيل هيؤالء الالالثية كانتسياب هيذه األطروحية لواحيد مينهف ،و ُ قير ون لي
و عترفون كحا السيبا فيي االكتكيار واالكأشياف ،وهيذا ميا ليف حيدع حتيا هيذه
اللحاة
وهييل ميين المصييادفة ن تحييدع هييؤالء الالال ثيية عيين طروحيية واحييدة وهييل هنيياك
قاكقة اد مة و حد الة حصلت بهذا الشكل فيي قياحة العليوت والمعيارف اإلنسيانية
واالجتماعي يية ،عن ييدنا نح يين الع ييرب والمس ييلمين ،و عن ييد يرن ييا م يين صيييحاب األميييف
والد انات األخر ر
وال د ي إن كا نييت هييذه المسييألة اييد طرحييت علييا هييؤالء الالال ثيية ت ال كمييا ال
د ي إن كان هؤالء اد طرحوا هذه المسألة علا نفسهف ت ال
والجزت في هيذه المسيألة كالتأكييد ال يأ ي منيا ،وإنميا نبغيي ن يأ ي مين هيؤالء،
وهف عرفون كعضهف ًّ
جيدا ،والحاجة إلا ل حتا ال ال هذه المسألة معلقة ،وفي
حالة ردد مستمر ،وخا نطاق الحسف
ًّ
ثالاليييا ظيييل هييؤالء الالال ثيية (حنفييي والسييييد وكلقز ييز) تحييدثون عيين طروحييا هف
كاقتمرار في مقاالت و وراق ومؤلفات ،ولف توافوا من الحد ث عنها ،واإل ارة إليها،
َّ
والتنو بهاًّ ،
ًّ
وكسطا ،وكقيوا عليا هيذا الحيال قينوات عيدة ،خطيت عنيد كيل
ابضا
واحيييد مييينهف عقي ًّييدا مييين الزميييان ،وهيييف علميييون بهيييذا األمييير ،وليييف كييين كعيي ًّييدا عيين

إدراكهف ،و ًّ
يذكرهف كي  ،و ُ ِّنيبهف إليي ،
ائبا عن اكر هف ،وليسوا كحاجة إلا من ُ ِّ
وميييا حصيييل هيييذا األمييير عنيييدهف َّإال عييين اصيييد وإدراكًّ ،
إعالنيييا مييينهف ع يين هيييذه
األطروحات ،و ُ
مس ًّ
ًّ
أكييدا عليهيا ،وإعطائهيا صيفة االمتيداد واالنتشيار فيي
كا بها ،و
كأاكا هف ومؤلفيا هف ،لتكيون فيي منزلية األطروحية ،وحتيا عيرف و جيري التعاميل
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معها بهذه الصفة ،وعلا هذا األقاد
ُ
ًّ
ًّ
مفهوميا وايياكال للفهييف ،وال خييالف وال نييزاع عليي  ،وميين حييا كييل
هييذا األميير ُ عييد
كا ه ن تعاميل مين فكياره و طروحا ي كالطر قية التيي ر ضييها ،و راهيا مناقيبة

وقييليمة ،وال قييلطة علي ي فييي هييذا الشييأن ،وال رهبيية وال رهيييه ،لكيين مييا عييد ييير
مفهوت في هذا األمر ،ن هؤالء الالالثة ظلوا ُ
كر ون الحد ث عن هذه األطروحات،
ِّ
مين دون التنبيي عليا هيذا التكيرار ،وال حتيا اإل يارة إليي  ،والكشيف عين حكمتي

والحاجة إلي  ،والدواعي التي دعت ل  ،وكعالت علي

َّ
وظهر هؤالء في كل ميرة ،وكيأنهف ألول ميرة تحيدثون عين هيذه األطروحيات،

في حين نهف حدثوا عنهيا ميرات عيدة ،فيي مكنية عيدة ،و زمنية عيدة ،ومناقيبات

عدة ،وكشكل ال مكن إخفاء هذا األمر ،وليس من الحكمة إخفامه من إمكانية

كشف منهف ومن يرهف ،ومن الحاجة إلا كشف
َّ
والالفييت ن هييذا األميير حصييل و كيير ر ميين هييؤالء الالالثيية ،فييال الييدكأور حسيين
َّ
حنفي حدع و ار إلا ما حصل عنده من كرار في الحد ث عين طروحتي  ،مين
َّ
ن علف ابل يره و كثير مين ييره كيالمرات التيي حيدع فيهيا عين هيذه األطروحية،

والحال ا ي حصيل مين اليدكأور ر يوان السييد ،وهكيذا مين اليدكأور عبيد اإل لي
كلقز ييز ،والقييدر الييذي ييار إليي الييدكأور السيييد وكييان مفيي ًّيدا ني فييي قيينة 4008ت
اعتبر ن طروحتي و فر ييت هيذه ،ا َّ خيذ منهيا ًّ
قاقيا للدراقية فيي الخميس عشيرة
قنة الما ية

وال ظيين ن هييؤالء الالال ثيية ،وهييف ميين النقيياد المعييروفين ،ر ييون بهييذا التكييرار لييو
حصل عند يرهف ،وال ر ون ًّضيا ليو حصيل هيذا التكيرار عنيد ييرهف مين دون
التنبي علي  ،واإل ارة إلي  ،والكشيف عين الحكمية والحاجية مين كيراره ،مين هنيا
كان ال كد من سجيل هذه المالحاة علا هؤالء
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ًّ
حدثنا صحابها ولف نعرف منهف ما
راكعا منذ اإلعالن عن هذه األطروحات ،لف ُ ِّ

حصل فيها من غيرات و طو رات كنيو ة و منهجية و مفاهيميية و يير لي  ،حسيه

وجهييات ناييرهف ،والجانييه األكيييد ن صييورة هييذه األطروحييات ابييل عشيير قيينوات
علا األال ،هي ير صور ها كعد هذه الفترة في ة ة و قد ر صحابها ،لكن هيؤالء
َّ
لف تحدثوا عن هذا الجانه ،وليف شيرحوه لغييرهف ،مين حيد الهف المتكيرر عين هيذه
األطروحات
لف تحدع هؤالء عن هذا الجانه ،ليس لعدت حصيول غييرات و طيورات منعيت
ورفعت الحاجية مين التطيرق لهيذا الجانيه ،وإنميا ليف جير الحيد ث عني مين حصيول
غيرات و طورات كيدة ،ومن عليف هيؤالء كحصيول هيذا التغييرات والتطيورات ،التيي
َّ
ثرت في طر قة ة تهف لهذه األطروحات
و كفي للبرهنة علا ل  ،ن الدكأور ر وان السيد حدع عن طروحت في
ول األمر كصيغة خاطرة ،وفي وات الحا حدع عنها كصيغة فر ية ،كما حدع
ن صيورة الرة ية ل طروحية كصييغة الخياطرة،

عنها ضيا كصييغة طروحية ،وال ي
هي ير صور ًّها في صيغة الفر ية ،وفي صيغة األطروحة ،األمر الذي عني حصول
غير و طور في هذه األطروحة ،وفي طر قة النار لها من جهة البنيية والطبيعية ،ومين
جهة التكون والتطور
وهكذا الحال حصل من الدكأور عبد اإل ل كلقز ز الذي حدع عين طروحتي
فييي ول األميير كاالقييتناد علييا مفهييومين مفتيياحين همييا اإلصييالحية والصييحو ة ،وفييي
وات الحا خذ تحدع عنها كاالقتناد إلا ثالثة مفاهيف هي اإلصالحية واإلحيائيية
والصحو ة ،كما كشف عن حصول غير و طور في كنية وطبيعة األطروحة
ًّ
مفهوميا عيدت حيدع هيؤالء عين هيذا الجانيه مين التغيير والتطيور فيي
ولف كن
هذه األطروحات ،من دة عنا تهف في الحد ث عنها ،وكالشكل الذي عر هف إلا
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التكرار واالجترار ير المر وب في عادة ،في حقل الدراقات الفكر ة الجادة
ًّ
ًّ
كثييرا عين طروحيا هف ،ونعليف
خامسا علمنا ن هؤالء الكأياب الالالثية حيدثوا
ًّ
قينا نهف عرفون كعضهف ًّ
جيدا ،وال نقصيهف المعرفية كأطروحيات كعضيهف ،كميا فيي
َّ
ل هذه األطروحات المقصيودة ،لكين اليذي ال نعلمي لميا ا ليف تحيدع هيؤالء عين
طروحات كعضهف ًّ
كعضا ،من ما بينها من شاك صل إلا درجية التطيابا ،وكشيكل
اهر هذه األطروحات وكأنها طروحة واحدة

وهذا الجانه من كثر ما الير الدهشة عند االاتراب مين هيذه األطروحيات ،وال

نعلف علا وج التحد د السبه الحقيقي و األقباب الحقيقة عن لي  ،وكيان مين
األفضل لنا ولهؤالء ًّضيا عيدت الخيول فيي البحيث عين التفسييرات الممكنية ،ليو ن
هييؤالء ييرحوا هييذا الجانييه ،واطعييوا الطر يييا علييا التفسيييرات والتييأو الت التييي اييد
غله عليها جانه الان واالحتمال ،القر ه و البعيد

فهل مكن فسير هذا األمر علا ن نوع من التجاهل المتعمد والمقصود ،والذي
حيان يا بييين األ ييخاص الييذين ييرون نفسييهف ًّ
حصييل ًّ
اران يا لبعضييهف ،وبوصييفهف
نتمون إلا جيل واحد

ت إ ن هذا األمر ل عالاة كالتشاك الحاصل بين هذه األطروحات ،من علف هيؤالء

األكيد بهيذا التشياك  ،وكالشيكل اليذي فيت علييهف الحيد ث حيول مين هيو األقيبا
ًّ
ًّ
اكتكارا واكأشافا لهذه األطروحة ،ومن هو صاحبها األول الذي نسه إلي
وما هو يكل العال اية بيين هيذه األطروحيات ،فهيل هيذا التشياك حصيل كصيورة

لقائية ت هو ثااف حصل كصورة عفو ة ،ت هو يء خر ير ل
كنا نود معرفة كيف نار هؤالء ألطروحات كعضهف ًّ
كعضا ،وما هي منايورات
الرة ة التحليلية والتركيبية عندهف جاه هذه األطروحات ،وكييف نايرون لصيور
و نماط العالاة بين هذه األطروحات ،وهذا ما لف حصل
ومييا لييف حصييل حتييا ميين إ احيية الفرصيية الممكنيية إلييا لي  ،كييالتي جييرت بييين
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ر ييوان السييييد وعبييد اإل ليي كلقز ييز فييي الكأيياب النقا ييي المشيييترك زميية الفكيير

السياقي العربي ،الذي ثيار فيي كلقز يز اإل يارة إليا هيذه األطروحيةًّ ،
علميا ن درجية
التشاك الحاصلة بين طروحتي السيد وكلقز ز ،كثر من درجة التشاك من طروحية

الدكأور حسن حنفي

ييياب النقيياش عنييد هييؤالء حييول طروحييا هف ،حييدع ًّ
نقص يا فييي كنيي ِّية و كييو ِّن
َّ
و طو ر هذه األطروحاتًّ ،
نقصا ال مكن ن ُ سد و ُ عالر إال بهذا النمي من النقاش
النقدي ،الذي ضن هذه األطروحات في دائرة المساءلة البينية
ًّ
قادقييا ال مكيين برئيية هييذه األطروحييات ميين حاليية االنتقائييية ،التييي ظهييرت
المشيييار إليهيييا فيييي ه يييذه

و جليييت فيييي طر قييية اختييييار و ر ييييه األقيييماء والنميييا
َّ
األطروحييات ،والتييي ماللييت األقيياد فييي اقييتنباط هييذه األطروحييات ،وفييي طر قيية
البرهنة عليها ًّضا

وهي األقماء التي بد من األفغاني و نتهي إلا عمر عبيدالرحمن ،عنيد كيل مين
حسن حنفي ور وان السيد ،وهيي األقيماء نفسيها عنيد عبيد اإل لي كلقز يز قيور ني
َّ
قصد إ افة قماء مغا بيةًّ ،
حرصا من -علا ما يبيدو -عليا كيي طروحتي بهيذه
البيئيية التييي نتمييي إليهييا ،وميين جييل لفييت االنتبيياه إلييا هييذه البيئيية الغائبيية والمغيبيية فييي
كأاكييات ودراقييات المشييرايين ،وميين هييذه األقييماء التييي

ييافها كلقز ييز محمييد

كلحسن الحجوي في مرحلية اإلصيالحية اإلقيالمية ،وعبدالسيالت اقيين فيي مرحلية
الصحوة اإلقالمية
ومين هيذه الجهية مكيين خطئية هيذه األطروحييات ،وإ كاكهيا ،وخلخلية نسييقها
و ناقييقها ميين خييال ل انتقيياء قييماء ونمييا

خيير ر ،مغييا رة لتل ي األقييماء والنمييا

المييذكورة فييي ل ي األطروحييات ،وميين هييذه الصييور الممكنيية ،مكيين القييول إن
ًّ
انفتاحيا ميين ر يييد ر ييا ،و ن محمييد الطيياهر بيين
مصييطفا عبييدالرازق كييان كثيير
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ًّ
ًّ
انفتاحيا
انفتاحا من حسن البنا ،و ن مال بن نبيي كيان كثير
عا ور كان كثر
من قيد اطه

ًّ
واالدعاء كيأن هنياك خطيا
مكن غيير الصورةِّ ،

وكحسه هذه األقماء والنما
ًّ
ًّ
وصاعدا تسف كالنهول والتقدت ،من مرحلة الفكر اإلقالمي الحيد ث إليا
متصال
االدعاء الذي نفيي
مرحلة الفكر اإلقالمي المعاصر ،فهل مكن القول كصحة هذا ِّ
ل األطروحات و طي بها

ًّ
خطييا متصي ًّيال ومتصي ًّ
ياعدا ميين
وعلييا هييذا األقيياد ،ال مكيين القييول كييأن هنيياك

التراجن والفشل في قاحة الفكر اإلقالمي المعاصر ،من وجود حاالت مين النهيول
ًّ
خطيييا متصي ًّييال ومتصي ًّ
يياعدا ميين
والتقييدت ،كميييا ال مكييين القيييول ًّضيييا كييأن هنييياك
النهول والتقدت في قاحة هذا الفكر ،من وجود حاالت من التراجن والفشل
ًّ
وما مكن أكيده في هذا الشأن ،ن هناك خطيا متبا ًّنيا صيعد يارة ،ويهيبي
ارة خر ر ،لكن الغاله علا الو ن العات في األمية هيو التراجين والفشيل ،وهيذا ميا

ُ عطي إ حاء كما هبت إلي ل األطروحات
قي ًّ
ياكعا كحسييه األقييماء والنمييا والتجريبييات والبيئييات التييي رجعييت واقييتندت
عليها ل األطروحات ،بهذا اللحا فإن هذه األطروحات كون اد حددت فيي
نطاق المجال اإلقالمي السني ،و فلت و جاهلت المجال اإلقالمي الشيعي ،الذي ل
قمامه ونما ج و جريبا وبيئا  ،التي أصل كالمجال اإلقالمي العات وال نفصل
ولعييل هييذه الغفليية وهييذا التجاهييل ،حصييل ميين جهيية نتيجيية نقييص المعرفيية ،واليية
الدرا ة ،ونقص الخبرة كالمجال اإلقيالمي الشييعي ،ونتيجية التركييز والعنا ية الفائقية
كالحاليية المصيير ة ميين جهيية ثانييية ،وميين جهيية ثالاليية كسييبه االعتييياد علييا قييماء معينيية
ظلييت أييوا ر كطر قيية هييي ييب كالطر قيية النمطييية لكونهييا األكثيير ييهرة ،و قصييير
الكأاب والباحالين الشيعة في لفت االنتباه إلا األقماء والنما

الشيعية ،إلا جانه
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عف االهتمات كحقل دراقات عصر النهضة في المجال اإلقالمي كصورة عامة
ومييا يؤكييد الحاجيية كضييرورة اال لتفييات إلييا المجييال اإلقييالمي الشيييعي فييي هييذا
الشأن ،ن السيد جمال الدين األفغاني الذي طالما كالغت األدبيات العربيية المعاصيرة
فييي وصييف كمييوان الشييرق ،وكاعييث النهضيية الفكر يية فييي الشييرق ،ووصييف حسيين
حنفي في كأاك عن كرائد الحركة اإلصالحية الحد الة ،إلا ير ل من وصياف
ؤكد دوره الر ادي في د ين عصر النهضة واإلصال في المجال اإلقالمي ،هيذا
كأكبر دور في نهضة العالف اإلقالمي هو واحد من األقماء التي

الرجل الذي نه

نتمييي إلييا المجييال اإلقييالمي الشيييعي ،وهنيياك قييماء خيير ر ظهييرت وعرفييت فييي
البيئات الشيعية المتعددة ،في لبنان والعراق وإ ران و يرها
هذه كع

المالحاات النقد ة علا هيذه األطروحيات ،والتيي ؤكيد ن العال اية

بين المرحلتين الحد الة والمعاصرة في الفكر اإلقالمي ،ما زالت كحاجة إلا مز د من
الفحص والنار
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اهلوامش:
 5ي حسن حنفي ،جمال اليدين األفغياني المائو ية األوليا ،القياهرة الهيئية المصير ة العامية للكأياب5888 ،ت،

ص50

 4ي حسيين حنفيي ،مييدارد التجد ييد واإلصييال

الييرواد واألفكيار ،ورايية مقدميية لمييؤ مر ا جاهييات التجد ييد

واإلصال في الفكر اإلقالمي الحد ث ،اإلقكند ة مكأبة اإلقكند ة 45-58 ،نا ر 4008ت ،ص5

 3ي حسن حنفي ،المصدر نفس  ،ص4

 1ي حسن حنفي ،المصدر نفس  ،ص4

 1ي حسن حنفي ،المصدر نفس  ،ص4

 1ي حسن حنفي ،المصدر نفس  ،ص4

 1ي ر وان السيد ،قياقيات اإلقالت المعاصير مراجعيات ومتاكعيات ،بييروت دار الكأياب العربيي5881 ،ت،

ص9

 9ي ر وان السيد ،المصدر نفس  ،ص400
 8ي ر وان السيد ،المصدر نفس  ،ص1

 50ي ر ييوان السيييد ،ميين اإلصييال إلييا اإلحييياء مصييائر موا ييث التفكييير النهضييوي اإلقييالمي ،ورايية مقدميية

لمؤ مر ا جاهات التجد د واإلصيال فيي الفكير اإلقيالمي الحيد ث ،اإلقيكند ة مكأبية اإلقيكند ة،

 45-58نا ر 4008ت ،ص4

 55ي ر ييوان السيييد ،الصييراع علييا اإلقييالت األصييولية واإلصييال والسياقييات الدولييية ،بيييروت دار الكأيياب

العربي4001 ،ت ،ص541

 54ي ر وان السيد ،المصدر نفس  ،ص593

 53ي ر وان السيد ،المصدر نفس  ،ص591-593

 51ي عبد اإل ل كلقز ز ،اإلقالت والسياقة دور الحركة اإلقالمية في صوي المجال السياقي ،بييروت المركيز

الالقافي العربي4005 ،ت ،ص511

 51ي عبد اإل ل كلقز ز ،المصدر نفس  ،ص514-511

 51ي عبيد اإل لي كلقز يز ،العيرب والحداثية دراقية فيي مقياالت الحيداثيين ،بييروت مركيز دراقيات الوحيدة

العربية4001 ،ت ،ص95

 51ي عبد اإل ل كلقز ز ،قئلة الفكر العربي المعاصر ،الال اية دار الحوار4005 ،ت ،ص11

 59ي عبد اإل ل كلقز ز ،اإلقالت والسياقة ،مصدر قابا ،ص519
 58ي عبد اإل ل كلقز ز ،المصدر نفس  ،ص511

 40ي عميير عبيييد حسيين  ،فق ي الييدعوة مال م ي و فيياق ،الدوحيية رئاقيية المحيياكف الشييرعية والشييؤون الد نييية،

كأاب األمة راف 5109 ،4 ،58هي ،ص511
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 45ي عبد الجبار الرفاعي ،االجتهاد الكالمي مناهر و مر متنوعة في الكالت الجد د ،بييروت دار الهيادي،

ص518

 44ي هياني نسييرة ،زمية النهضية العربيية وحييرب األفكيار ايراءة فيي الخطياب العربيي المعاصيرة ،القيياهرة

الهيئة المصر ة العامة للكأاب4008 ،ت ،ص11
 43ي هاني نسيرة ،المصدر نفس  ،ص11

 41ي هاني نسيرة ،المصدر نفس  ،ص11

 41ي هاني نسيرة ،المصدر نفس  ،ص11
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