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ـ باحلديث عن مصطلح التنوير ، وأنه ترمجة للمصطلح ال        وقد ابتدئها سيادته      يبرغ
 ، أو فلسفة األنوار ، أو عصر األنـوار ،          حركة األنوار : نوان  عذكر عادة حتت    ـالذي ي 

  . أو فكر األنوار 
 املح سيادته إىل أن حركة التنوير تشري إىل تلك احلركة اليت بدأت يف أوروبا يف                مث

القرن الثامن عشر امليالدي ، وجاءت بعد املذهب اإلنساين وحركة النهضة األوربيـة يف              
زت بفكرة التقدم وعدم    يالقرنيني اخلامس عشر والسادس عشر وقال إن هذه احلركة قد مت          

ؤل واإلميان بالعقل ، وبالدعوة إىل التفكري الذايت املستقل واحلكم على  الثقة بالتقاليد وبالتفا  
أساس التجربة الشخصية ، ويقابلها نزعة التعمية ، وهي نزعة تتعارض مع نشر املعـارف               

  . واألخذ باملبادئ العقلية 
مث تعرض سيادته بالتحليل للمقتضيات االساسية ملفهوم فلسفة األنوار فقال إـا            

صها من الرتعـة    يفائلة تريد الظهور علنا ، وتريد إنارة كل العقول وختل         تنية م فلسفة عقال 
  : الظالمية ، مث ذكر بإجياز اهم معاملها عند األوربيني واليت تتمثل يف أمريني أساسيني مها 

 . اهلجوم على الدين وعلى السلطات القائمة وتسفيهها وذمها  )١



  ٢

 أن أنوار العقل الطبيعـي      ة بالعقل الطبيعي ، وشعارهم يف ذلك      دشااإل )٢
 .  اإلنسان إىل كمال العلم واحلكمة ينوحدها هي القادرة على قيادة ب

مث وصف سيادته حركة التنوير بأا حركة عقالنية ديكارتية معممة ، أي متديـداً     
  . نفسه يت حمدودة وخجولة عند ديكارت قواسعاً يغطي مجيع امليادين لعقالنية ب

قة بني حركة التنوير والدين فذكر أا معادية للدين حيث          كما وضح سيادته العال   
 ترفض كل ما كـان      ،إا تؤكد قيمة العقل الطبيعي واألنوار الطبيعية وترفض كل وحي           

  . ادية للنصرانية ععلم الالهوت التقليدي ينسبه إىل العناية اإلهلية ، وخالصة القول أا م
  : ميثلوا يف األزمان الالحقة فقال مث ذكر سيادته ورثة هذه الفلسفة والذين 

 .  الفلسفة الوضعية والوضعيني على اختالفهم   )١
 . االشتراكية واالشتراكيني على تنوعهم  )٢
 .  الرتعة اإلنسانية من كل شكل ولون  )٣

مث انتقل سيادته إىل بيان مفهوم التنوير عند العرب واملسلمني ، ومن خالل ذلـك              
  . للغة العربية والقرآن الكرمي ، وعند الصوفية بني معىن التنوير والنور يف ا

مث بني معناه يف الثقافة العربية احلديثة ، وأنه يعين الوعي باحلاجة إىل التقـدم وإىل                
  . اإلصالح والتجديد واليقظة والنهضة 

مث نبه على أن للتنوير معىن اصطالحياً فلسفياً ، ويعين االسـتخدام العـام لعقـل       
وأشار إىل أن " . ال سلطان على العقل إال للعقل " قضايا ، وتبىن شعار   اإلنسان يف مجيع ال   

هذا املصطلح قد اكتنفه يف العصر احلديث الكثري من الغموض والتعمية والكثري من اخللط              
والتلبيس حىت أصبح من الكلمات الفضفاضة اليت تحشى مبعاين خمتلفة كما أنه أصبح من              

سياسي أو الفلسفي العريب ، األمر الذي دعـا إىل حتديـد   الكلمات احملورية يف اخلطاب ال   
ال ختتلط األمور وال تلتبس      املعين احلقيقي له ومتييزه عن غريه وحتديد اجتاهاته وألوانه حىت         

والتحديث والتجديد اليت   املفاهيم فذكر أنه بشكل عام يطلق على حركة التوعية والتثقيف           
،  الزمان واتسمت بتأثرها بالطريقـة الغربيـة         حدثت يف العامل اإلسالمي منذ قرنني من      

وبإعجاا بالغرب وعلومه وتقدمه الفكري والعلمي وبتيار النهضة واإلحياء الذي عـرف           
  . فيه يف القرون األخرية 



  ٣

مث بني سيادته أن رجال اإلصالح والتجديد من املسلمني يرون أن التنوير الغـريب              
يم قطيعة مع التراث وان التنوير اإلسالمي تنـوير         دل العقل بالدين ويق   بتنوير علماين يست  

 تصنع للمسلم تنويراً إسالمياً متميزاً برسم معامله أعالم         � إهلي ألن اهللا والقرآن والرسول    
 وبـني   التجديد اإلسالمي املعاصر ، كما يرون أن هناك فرق بني رجال التنوير احلقيقيني            

أن التنويريني الغربيني اجلدد يقومون بعمليـة       التنويريني املضللني الذين تدق هلم الطبول و      
خلط وتدليس وتلبيس أقل ما توصف به إا غري دقيقة وغري أمينة وغري منهجية ، وذلـك    
ألن كثرياً من األمساء اليت ينتحلوا وحياولون تصويرها على أا من رواد حركة التنـوير               

 بعيدة كل البعـد عـن       الرصنيث  مبفهوم العلماين الغريب للتنوير هي عند التحقيق والبح       
  . مفهوم التنوير الغريب ومفرداته وأهدافه 

األمر الذي جيعل بأنه ال بأس من استخدام مصطلح التنوير مبعناه العـام امـل               
ه وتقييده باألوصاف اليت تبني نوعه وحتـدده حـىت ال يتـرك    مناملشترك مع جتديد املراد   

تنكرين لعقيدة اإلسالم وقيمه املقتفيه أثـر حركـة         ألولئك املفكرين والدعاة املغتربني امل    
التنوير الغربية وخصائصها وحنتفظ مبصطلح التجديد واإلصالح ملفكري اإلسالم يف العامل           

  . اإلسالمي احلديث 
وحاول تصنيفه  . مث تعرض سيادته لبيان أنواع التنوير يف العامل اإلسالمي احلديث           

  : إىل صنفني رئيسيني مها 
 . وأمساه التنوير التغرييب العلماين : األول    •
 . وأمساه التنوير اإلسالمي التجديدي األصيل : الثاين    •

  : ي إىل ففقسم التنوير التغرييب العلماين التحري. مث قسم كل صنف إىل اجتاهني 
 . التنوير التغرييب العقالين الوضعي الراديكايل  •
 . في التنوير التغرييب العصراين التحري •
 أن التنوير التغرييب العقالين الوضعي الراديكايل يكاد يكون انعكاساً للتنـوير            فبني

باع املنهج املادي التجرييب ، وما أدي       تالغريب يف أوروبا يف منطلقاته وأهدافه ومن حيث ا        
استخدانه من إحلاد أو إنكار الوحي أو العلمانية الدنيوية أو الدعوة إىل جتـاوز اإلميـان                

س مـن   اشار إىل أن أكثر من اتبع هذا االجتاه ودعا إليه يف املرحلة األوىل أن             مث أ بالغيبيات  



  ٤

غري املسلمني ، وذكر منهم طائفة من املثقفني والصحفيني املوارنة ، كما أنه رأى إن بعض        
املسلمني ميكن أن يندرجوا ضمن هذا اإلجتاه عن وعي وقصد أو عن غري وعي وقـصد ،                 

 ،  سبيل املثال مثل الدكتور زكي جنيـب حممـود         وذكر منهم بعـض الشخصيات على    
  .  وغريهم  جابر عصفوروالدكتور ، فؤاد زكريا والدكتور

 العصراين التحريفي ، هو إجتاه نشأ يف العـامل          يبالتغريباإلجتاه  مث بعد ذلك بني أن      
اإلسالمي يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدي ، يسعى إىل حماولة إجياد مواءمـة بـني               

الم وبني الفكر الغريب املعاصر ، عن طريق إعادة النظر يف تعاليم اإلسالم ونصوصه ،               اإلس
 واألوضاع العصرية الـسائدة ، وأوضـح أن         فجديداً ينسجم مع املعار   وتأويلها تأويالً   

تعين وجهة نظر يف الـدين مبنيـة علـى          العصرانية ال تعين جمرد اإلنتماء إىل العصر ، بل          
االعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة املعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية            
على ضوء املفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة ، ولو أدى ذلك إىل تطويع مبـادئ الـدين       

  . وأحكامه لقيم احلضارة الغربية ومفاهيمها
يف العامل اإلسالمي هو سـيد أمحـد خـان           صرانيةـد الع ـرائ أن   إىلار  ـوأش

 بضرورة وجود تفـسري جديـد       ىنادالذي  ،  م  ١٨٩٨ -١٨١٧ - ـ ه ١٣١٥ -١٢٣٢
 أول ممثل للرتعة العـصرانية      وذكر أنه مل يكن   لإلسالم  تفسري حترري وحديث وتقدمي ،        

  . فحسب بل كان منوذجاً كامالً هلا 
 اضطراب واختالف كبريان يف تصنيف بعض رواد        قد حدث مث ذكر سيادته بأنه     

   .اه وحتديدهم توسيعاً أو تضييقاً هذا االجت
  :  فيما يلي ا أورد سيادته طائفة من مالمح هذا االجتاه ، وأوجزهوبعد ذلك

القرآن الكرمي وحده األساس لفهم اإلسالم  وعدم االعتمـاد علـى            اعتبار   •
  .األحاديث 

رمي على نص القرآن وحده وعلـى املعـارف         االعتماد يف فهم القرآن الك     •
.                                                                        والتجارب الذاتية يف كل عصر 

االعتماد على مفهوم احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي لتفـسريه تفـسرياً             •
  .عصرياً موافقاً لقوانني الطبيعة وجتارب الشعوب 



  ٥

معان ثانوية   أخوذة من بيئة العرب ومعارفهم وظروفهم التارخيية       املعاين امل  أن •
 ذكر القرآن الكرمي هلا وأن القرآن الكرمي ،وفرعية ليست مقصودة من ترتيل     

   .ال يعين أا حقائق مسلّمة 
ال يقبل من األحاديث إال ما يتفق مع نص القرآن وروحه وما يتفـق مـع                 •

 . وما ال يناقض حقائق التاريخ الثابتة العقل والتجربة البشرية
 إمجـاع ميا يف ذلك     ، ن مصادر التشريع اإلسالمي   ممصدراً  ليس  اإلمجاع   •

  . الصحابة
الدعوة إىل االجتهاد يف مجيع ااالت وإطالق العنـان للعقـل والتجربـة              •

والقوانني االجتماعية والطبيعية يف عملية تفسري القرآن الكـرمي واسـتنباط           
  .  ذلك إىل فوضى فكرية ىدولو أ ، األحكام

  .عتبار التجديد الديين تطوراً واعتبار التطور الديين قمة التجديد احلق ا •
   .العقائد والعبادات واملعامالت : التطور يشمل الدين يف جوانبه املختلفة  •

مجيع حمـاوالت التفـسري احلديثـة        ندرج حتت هذا االجتاه   ادته بأنه ي  ـمث نبه سي  
مجيع حماوالت التطوير والتغيري اليت ال تلتزم باملرجعية اإلسالمية ابتـداًء وال            و،  واملعاصرة  

   . تلتزم بذاتية اإلسالم ومتيزه
  :قسمه إىل فالتنوير اإلسالمي التجديدي األصيل  تعرض سيادته لبيان مث

  .التنوير اإلسالمي التجديدي التحديثي  )١
 .التنوير اإلسالمي التجديدي احملافظ   )٢

هو اجتاه جتديدي إسالمي يهدف إىل إحياء اإلسالم نقياً صافياً من           ألول  فبني أن ا  
وخباصة القرآن الكرمي والسنة     البدع واالحنرافات وااللتزام بأصول الدين ومصادره األصلية      

اجتاه ، مث أشار إىل أنه بال شك        يعترب التحديث خمتلفاً عن التغريب      وأنه  الصحيحة الثابتة ،    
اجتاه جتديدي يسعى إىل جتديد الـدين وإحيائـه         وأنه  رجة األوىل ،    تنويري إسالمي بالد  

 حتديثي يريد أن يعيش العصر احلديث يف إطار أصـوله      وأنهعقيدة وشريعة ومنهج حياة ،      
  . الثابتة الراسخة 



  ٦

حدثت بعض األخطاء والشطحات عند بعض ممثلي هـذا         واملح سيادته إىل أنه قد      
التغريبيني يف خانة التنوير الوضعي العلماين       التنويرينياالجتاه حىت طمع يف تصنيفهم بعض       

 ،، ونزع إىل تصنيفهم بعض التنويريني احملافظني يف خانة التنوير التغرييب التحريفي          الالديين
  . ثال على سبيل املشخصيات بعض الهؤالء مث ذكر من 

جتاه مث أورد بعض النقاط اليت ميكن على أساسها وضع يعض هؤالء ضمن هذا اال             
   .  أو ذاك 

، فذكر أنه   التنوير اإلسالمي التجديدي احملافظ     وبعد ذلك ذكر االجتاه الثاين وهو       
نزالق طة وحذراً خشية اإل   بأكثر معاين التنوير اإلسالمي حي    اجتاه إسالمي تنويري جتديدي     

 اجتـاه ، واملح إىل أنه ميثـل       إىل نزعة حتريفية أو تطويعية حتت اسم التطور أو التحديث           
 إنّ اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل         (التجديد مبعناه املأثور يف احلديث النبوي الشريف        

  . )مائة سنة من جيدد هلا دينها 
  :  مث أمجل عناصر هذا التنوير على النحو التايل 

  .السعي إلحياء الدين وبعثه وإعادته إىل ما كان عليه يف عهد السلف األول  •
  .يحة نقية حسب الضوابط واملعايري السليمة حفظ النصوص األصلية صح •
سلوك املناهج السليمة لفهم نصوص الدين وتلقي معانيها عـن األجيـال             •

   . والقرون اخليرة
جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجه احلياة املختلفة واملسارعة لرأب            •

  .الصدع يف العمل ا وإعادة ما ينقض من عراها 
  .  لكل طارئ واستنباط األحكام لكل حادثوضع احللول اإلسالمية •
   .والبدع من االحنرافات تهمتييز ما هو من الدين حقيقة وما يلتبس به ، وتنقي •

الشيخ حممد بن    ذكـر سـيادته بعـض العلماء الذين ميثلون هذا االجتاه بعد           مث
   . ب عبد الوها

قيقة بني هـذا    عن الفروق الد  مث أعقب ذكر ما سبق باإلجابة على سؤال إفترضه          
نقاط اشـتراك جوهريـة      هناك   ، بأن االجتاه التنويري التجديدي احملافظ واالجتاه السابق       



  ٧

هو التنوير اإلسالمي التجديدي    وا ضمن صنف واحد     مجعلهاألمر الذي دعاه إىل     نوية  يوب
  . األصيل 

  : مث بعد ذلك بني أن نقاط االختالف ميكن رؤيتها فيما يلي 
  .افظ اجتاه إحيائي أكثر منه حتديثياً االجتاه التجديدي احمل .١
بتداع عند االجتاه احملافظ والتـشديد يف حماربتـه         التركيز على قضية اإل    .٢

  .وتوسيع مفهوم البدعة أكثر مما جنده عند االجتاه اآلخر 
توسيع جمال عمل العقل يف االجتاه التحديثي أكثر مما جنـده يف االجتـاه               .٣

  .احملافظ 
صد يف االجتاه التجديدي التحديثي أكثر مما جنده يف         إعتبار املصاحل واملقا   .٤

 . االجتاه احملافظ 
إنفتاح االجتاه التحديثي على جتارب الشعوب واتمعـات األخـرى           .٥

الجتاه التجديدي احملافظ خشية    اهذا  والتفاعل معها أكثر مما يالحظ يف       
  .حنراف والتقليد والتبديل اإل

 التنوير ياجتاهأحد  جتاهاال جعل هذابأن هذا االجتاه عن مث أعقب الكالم 
واملعىن االصطالحي اإلسالمي ، اإلسالمي التجديدي باعتبار املعىن اللغوي ملصطلح التنوير 

جتاه  به هذا االجتاه من أنه ابهت نعبأ هنا مبا ميكن أن يجيوز أنملصطلح التجديد ، وال
  . ظالمي أو تيار رجعي جتهيلي 
أما التنوير التغرييب فهو ، اإلسالمي تنوير ديين عقلي التنوير مث ختم حديثه بأن 

  ه إىل العقل  ، أو مرجعالديينأو تنوير ،  معاد للدينتنوير عقالين 
 ذلك أنّ  بنورهى أما التنوير اإلسالمي فهو تنوير عقلي يعمل يف إطار الدين ويهتد

يستطيع أحد أن ينتفع العقل هو مبثابة العني الباصرة والوحي مبثابة النور أو الضوء وال 
  . ، كما اليستطيع أن ينتفع بالنور إذا مل تكن له عني باصرة  بعينه إذا عاش يف ظلمة

  
  
  
 


