
نقد الوافد الغربي
قراءة يف كتابات املفكر السوداني حسن الرتابي

]*[
مجدي عز الدين حسن]]]

حيال  الغرب  اعتمدها  التي  الغلبة  ثقافة  الرتايب  حسن  السوداين  املفكر  واجه  كيف 

املجتمعات العربية واإلسالمية عىل امتداد القرن العرشين املنرصم؟

الرتباط  نظراً  االشتغال،  من  واسعة  مساحة  عىل  يستحوذ  كهذا  سؤاالً  أن  شك  من  ليس 

املرشوع الفكري للرتايب بتطورات االندفاع الكولونيايل يف البالد العربية واإلسالمية منذ بداية 

القرن العرشين املنرصم عىل املستويات كافة.

يف هذه املقالة يجول الباحث الدكتور مجدي عز الدين حسن يف كتابات الرتايب الناقدة 

للغرب، سواء ما يتصل بالجوانب القيمية واألخالقية والسياسية، أولجهة السلوك الكولونيايل 

حيال العرب  واإلسالم.

المحرر

يعّد حسن عبد الله الرتايب )]93]-6]0]( أحد أشهر أعالم الفكر اإلسالمي املعارص.ُعرِف 

سياسياً أكرث من اشتهاره مفكراً، فقد ارتبطت تجربته السياسية بالحركة اإلسالمية السودانية عىل 

لها منذ ستينيات  للحركة، و"الدينمو" املحرك  الفكري األول  امتداد عقود متصلة. فهو املنظر 

ومن  ]96]م،  عام  اإلسالمي  امليثاق  لجبهة  العام  األمني  منصب  شغل  فقد  العرشين.  القرن 

املؤمتر  لحزب  العام  األمني  إىل  986]م،  العام  يف  القومية  اإلسالمية  للجبهة  العام  األمني  ثم 

*ـ أستاذ مشارك بقسم الفلسفة كلية اآلداب ـ جامعة النيلني ـ الخرطوم ـ  مؤسس وسكرتري عام نادي الفلسفة السوداين.
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957]م  العام  املاجستري يف  درجة  وفاته. تحصل عىل  تاريخ  ]00]م وحتى  العام  منذ  الشعبي 

أربع لغات،  السوربون. وهويتقن  ]96]م من جامعة  العام  من جامعة أكسفورد، والدكتوراه يف 

بها يف عدد  بطالقة، وحارض  بها  العربية، ويتحدث  إضافة إىل  والفرنسية واألملانية  اإلنجليزية 

من دول العامل الناطقة بهذه اللغات. وهذا أمر أسهم، أيضاً، يف أن يكتسب شهرة واسعة. 

السياسة  والفن،  واملرأة،  اإلسالميني،  والفقه  الفكر  صعيد:  عىل  ومؤلفاته  كتاباته  تتوزع 

والحكم، والتفسري، والكتابة التنظيمية التي أرخ من خاللها ملسرية الحركة اإلسالمية السودانية. 

والتجديد  اإلسالمي  اإلحياء  حركة  مسار  ضمن  للرتايب  الفكري  اإلسهام  ندرج  أن  وبوسعنا 

الصاعدة منذ ستينيات القرن العرشين، فالقارئ املتفحص لكتاباته يالحظ أن القضية املحورية 

الفقه  أصول  تجديد  منه  تطلب  والذي  اإلسالمي،  الفكر  تجديد  التجديد:  قضية  هي  فيها 

الرئيس، بحسبانه  التوحيد املركز  فيه مفهوم  بالتأسيس ملنهج أصويل جديد، يحتل  واالنشغال 

رؤية شاملة للوجود والحياة. وهو االنشغال ذاته الذي جعله يهتم يف خواتيم حياته مبا أسامه ب 

التوحيدي( الذي سعى من خالله لتقديم قراءة جديدة للقرآن، تهدف من جهة أوىل،  )التفسري 

بالحياة  ثانية،  إنتاج تفسري يوحد سوره وآياته عىل اختالفها، وتساعد عىل وصله، من جهة  إىل 

املعارصة وما استجد يف ساحة العلوم واملعارف. 

مخسة منعطفات يف فكر الرتايب

الصوت الغالب يف كتابات الرتايب، هو ذاك الداعي إىل تأسيس منهجية توحيدية تستوعب 

للتدين،  فقه  توليد  من  فمكنته  واملجتمع،  الطبيعة  علوم  مبناهج  وتتغذى  واملعقول،  املنقول 

يكيف الحياة العامة يف مجاالت السياسة واالجتامع واالقتصاد والعالقات الدولية]]]. 

السيايس  ملساره  وال  اإلحيايئ،  الرتايب  مرشوع  إىل  يتعرض  ال  البحثي،  املقال  هذا  لكن 

وتحديداً منذ انقالبه عىل الدميقراطية الثالثة يف السودان عام 989]م، فهذان مطلبان ال يدخالن 

الغرب يف  ) املوقف من  املتعلقة ب  تلك  يركز عىل جزئية محددة، هي  أهدافه، وإمنا  ضمن 

باقي  عن  معزولة  كجزيرة  املسألة  هذه  مع  نتعامل  مل  ذاته،  اآلن  يف  الرتايب(.  حسن  كتابات 

الناظم  الخيط  تتبع  عىل  حريصني  كنا  وإمنا  الرتايب،  مرشوع  عالجها  التي  والقضايا  املسائل 

[1]-  راجع: حسن الرتايب، قضايا التجديد نحومنهج أصويل، معهد البحوث والدراسات االجتامعية، د.ت، ص18.
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إىل  املقال  منا  قسَّ الهدف،  هذا  وإلنجاز  البحث.  محور  املسألة  مع  ووصله  برمته  للمرشوع 

املرشوع  من  املوقف  األول  املحور  تناول  النتائج.  أهم  فيها  عرضنا  وخامتة  محاور  أربعة 

هنا،  اهتممنا،  فقد  الوافد،  املصطلح  تحرير  مسألة  إىل  عرض  الثاين  املحور  الغريب،  الثقايف 

ضمن  بلورته  متت  الذي  املفهوم  مع  )منهجياً(  الرتايب  حسن  بها  تعاطى  التي  الكيفية  بتبيان 

تاريخ الحضارة الغربية. وجاء املحور الثالث ليغطى املوقف من الفلسفة الغربية، الحديثة وأما 

املحور الرابع فقد تركز عىل نقد العقالنية الغربية، يف حني تناول املحور الخامس واألخري عام 

أسامه الرتايب ب ) نقد الرشك املادي والسيايس( وفيه تعرضنا ملوقف الرتايب من الدميقراطية. 

أواًل: املوقف من املرشوع الثقايف الغريب عند الرتايب

عمل  والتي   ( الخرطوم  بجامعة  القانون  كلية  من  تخرجه  بعد  بالغرب،  الرتايب  بدأت عالقة 

للكلية(، حيث سافر إىل بريطانيا، والتحق بجامعة أكسفورد التي تحصل  بها أستاذاً، ثم عميداً 

بجامعة  التحق  حيث  باريس،  إىل  سافر  ثم  ومن  957]م،  عام  يف  املاجستري  درجة  عىل  منها 

السوربون، التي تحصل منها عىل درجة الدكتوراه يف العام ]96]م. 

طوال هذه السنني التي قضاها الرتايب يف أشهر عاصمتني يف أوروبا، وكذلك أعرق جامعتني 

بها، عايش الرتايب عن قرب الحياة اليومية يف الغرب والثقافة األوروبية الحديثة، وبدأ يقارن بينها 

وبني ثقافته اإلسالمية، وإن كانت هذه املقارنة قد دارت بخلده منذ صغره، يقول الرتايب: » كتب 

النزعة بالطبع، ويسريه  النظامي، وهونظام غريب  التعليم  الله يل منذ صغري أن أتدرج يف سلم 

االستعامر يف بالدنا، وال يعرتفون بنظام غريه. بينام كنت يف البيت أتلقى الثقافة اإلسالمية لغة 

وتراثاً عقدياً وفقهياً، ولذلك اتحد يف نفيس مصدرا الثقافة منذ الصغر، كام تتحد مادتان فيخرج 

منهام مركب جديد«.]]]   

هوذاك  التاريخي  فالغرب  الحديث،  االستعامري  الغرب  من  التاريخي  الغرب  الرتايب  مييز 

فهوالغرب  الحديث  الغرب االستعامري  أما  أهله من خارجه ومن املرشق كالبابرة،  أتاه  الذي 

الذي سعى للسيطرة عىل العامل منذ الحروب الصليبية، وبدأ استعامره املبارش للعامل اإلسالمي 

[1]-  حسن الرتايب، تجديد أصول الفقه حوار مع الدكتور حسن الرتايب، يف: مقاصد الرشيعة، تحرير وحوار عبد الجبار الرافعي، دار الفكر 

املعارص، بريوت، ط1، 2002م، ص175.
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بعد عرص النهضة األورويب.]]] 

منذ  الحضاري  بالغزوالفكري  ابتدأ  الذي  االستعامري  الغرب  تأثري  عن  الرتايب  يتحدث 

إليها  تعرف  التي  الغربية  الحضارة  املاثلة مع  املقابلة  الذي صدمته  العامل اإلسالمي،  اجتياحه 

الثقايف واالقتصادي  للمسلمني، حينذاك، ضعفهم  فظهر  الغريب،  االستعامر  إبان وقوعه تحت 

العهد إىل املقاومة  الغربية وهيمنتها، » واستفزتهم الصدمة ألول  إزاء قوة الحضارة  والسيايس 

ببأسهم الضعيف، فكانت ظواهر الوعي والثورة اإلسالمية املعروفة يف القرن التاسع عرش، ثم 

أورثتهم الهزمية ميالً إىل االنبهار واالنصهار، ثم نضجت استجابتهم للتحدي من بعد منتصف 

اإلسالمية،  أصالتهم  إىل  بالعودة  ذاتهم ووجودهم  استنقاذ  يحاولون  اليوم  فهم  القرن املايض، 

ويحاولون كذلك اللحاق بأوروبا ومنافستها يف وجوه التقدم الحضاري كافة]]]. 

فكرياً زعزع ثقة مجتمعنا  الغرب علينا تسلطاً  يكتب الرتايب يف هذا الخصوص: »لقد بسط 

يف تصوراته املوروثة إسالمية كانت أوجاهلية«]3]. ويف املقابل، دعا الرتايب للخروج من إطار 

هيمنة الحضارة الغربية ووطأة قهرها الثقايف واإلعالمي. ورأى أن تخلص املسلمني من هيمنة 

نفسه،  بالقدر  اإلسالمي  بالعامل  املستغربني  وأبنائهم  الغربيني،  موالة  بعدم  إال  يتم  ال  الغرب 

من جهة أوىل. وباإلميان العميق بالقيم الدينية واإلنسانية والحضارية لإلسالم، من جهة ثانية. 

وبالتايل، عدم مواالة املسلمني للغرب واإلميان بقيمهم الدينية، هام اللذان يشكالن، يف نظر 

الرتايب، بعداً نفسياً وجهادياً ثورياً، سيدفع بالعامل اإلسالمي، إىل امليض قدماً يف طريق نهضته 

اعتامداً عىل مقوماته الحضارية وقيمه الدينية]]].

ينتقد الرتايب املرشوع الثقايف الغريب الذي متيز، بفقدان املعنى والغاية، حيث دفع إلنتاج 

تقنية من أجل التقنية غاية لذاتها، فانعكس تطوره يف شهوة هيمنت عىل وجدان الغرب، فنشط 

يف مجال التسليح ليطمس بخطر العنف إرادة الشعوب واختياراتها، وليصبح خطراً مهدداً بفناء 

[1]-  انظر: حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، الجزء الثاين، مجلة دراسات إفريقية، العدد 12، يناير 1995م، ص27.

[2]-  انظر: حسن الرتايب، قضايا التجديد نحومنهج أصويل، مصدر سابق الذكر، ص30-29.

[3]-  حسن الرتايب، املرأة بني األصول والتقاليد، مركز دراسات املرأة، الخرطوم، 2000م، ص22. ونالحظ هنا تقيد الرتايب بذات الثنائية 

التي نجدها عند سيد قطب ومن قبله املودودي ) إسالمية – جاهلية(.

ديسمب  العارش،  العدد  إفريقية،  دراسات  مجلة  الغرب،  مع  الحوار  مجال  يف  اإلسالمية  الحركة  أطروحات  الرتايب،  حسن  راجع:    -[4]

1993م، ص16.
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إنتاج علم ال  الغربية املجردة من روح اإلميان مبعبود أعىل إىل  الثقافة  العامل. وهكذا دفعت 

يهدف إال للعلم ذاته، واملادة محتواه األول واألخري. كام دفعت إىل بروز فن ال يهدف إال لذاته 

يف التعري والتفسخ وابتذال القيم واألخالق، كام نشط يف تشويه الوجود فتنة بصوره املشهودة 

يف الطبيعة واملخلوقات. وأصبحت الحياة يف الغرب ال تهدف ليشء غري الوجودية واإلنسانوية 

عىل  خطرية  بأمراض  أصيب  الغرب  أن  الرتايب  ويرى  والفكري.  السلويك  واالنحالل  واملادية 

رأسها شهوة االستئثار بالرثوة وبالعلم من دون بقية الشعوب، واحتكار التقنية العالية، وأسكرته 

محبة استغالل موارد الشعوب املستضعفة وتسخريها ملصالحه]]].

التقنية العقالنية  نقد 

دقيقاً،  ليس  والغاية،  املعنى  بفقدان  يختص  فيام  الغربية  الفكرية  املنظومة  الرتايب  ونقد 

الحديثة  الفلسفة  يف  نجد  أننا  صحيح  وتعميمها.  جزافاً  األحكام  إطالق  من  الحذر  وينبغي 

واملعارصة فلسفات ميكن أن ننعتها بالعدمية، ذهبت إىل أن الوجود كله، مبا يف ذلك الوجود 

البرشي، عديم القيمة وخال من أي معنى أومضمون. ففلسفة شوبنهاور، كمثال، ترى أن الحياة 

بعده  ومن  نيتشه،  تلميذه  نفسه  االتجاه  يف  وذهب  معنى،  وبال  فوضوي  اإلنساين  الوجود  أو 

فالسفة ما بعد الحداثة، الذين يعتب نيتشه مبنزلة األب الروحي ألغلب األفكار والتصورات التي 

تبنوها، وضمنها بالطبع مسألة فقدان املعنى والغاية واألصل. 

ولكن باملقابل، من الخطأ تعميم هذا الحكم عىل مجمل الثقافة الغربية، فاملرشوع الحدايث 

اإلنسان  تُعيل من شأن  التي  القيم  يُعيل من  التنوير كان يف محصلته األخرية  تراث  القائم عىل 

وإمكاناته العقلية، ويبرش بالتقدم. هنا، العقل هو من مينح الوجود قيمته ومعناه. وكذلك هناك 

التيارات التي دعت إىل إعادة بناء الحداثة، فال ميكن بأي حال نعتها بفقدان املعنى والغاية. بل 

إن النقد الجذري الذي قدمه نيتشه لكل املنظومة الفكرية الغربية، عىل أنها قامئة عىل دعوى 

استحواذها عىل ) األصل( و) األساس( الذي يصبح مبنزلة املرجعية التي متنح املعنى اكتامله، 

وتحدد الغاية النهائية لكل يشء. 

التي  االنتقادات  أهم  أحد  وهي  محله،  فصحيح ويف  التقنية،  عن  الرتايب  لكالم  بالنسبة  أما 

[1]- املصدر السابق، ص 26-25.
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وجهها الفالسفة الغربيون أنفسهم ملرشوع الحداثة األوىل، نرضب مثالً باألملاين مارتن هايدجر 

الذي انتقد العقالنية الغربية التي تحولت إىل سلطة ميتافيزيقية بفعل التقنية، ودعا باملقابل إىل 

تجاوزها نحوعقالنية بديلة متحررة من جنون التقنية، وهذا التجاوز ال يتم يف نظره إال بتقويض 

بنية العقل األدايت الذي تعاطى مع الطبيعة بوصفهام مجرد أدوات ووسائل، وهدفت العقالنية 

النهج  الطبيعة والتحكم فيها، لكن املشكلة نتجت من تعميم  األداتية إىل سيطرة اإلنسان عىل 

األدايت ذاته فيام يتعلق باملجتمع واإلنسان، وهذا ما تم انتقاده بصورة رصيحة مع الجيل األول 

ملدرسة فرانكفورت ) ماركيوز وهوركهامير وأدورنو(، فتطبيق العقالنية األداتية أدى إىل تسليع 

اإلنسان وتشيؤه. وإذا كان هدف التقنية السيطرة عىل الطبيعة، فليس من املرشوع الحديث عن 

السيطرة عىل اإلنسان وإمنا ينبغي الحديث عن تحرر اإلنسان، وهوما قاد الحقاً إىل التمييز بني 

واإلنسانية.  االجتامعية  الظاهرة  مع  للتعاطي  املناهج املستخدمة  وتلك  الطبيعة  العلوم  مناهج 

العالقات  تنظم  تواصلية  عقالنية  عن  تحدثت  التي  التواصلية  الفلسفات  بروز  إىل  قاد  وهوما 

بني البرش، وأضحى معها املعنى ينتج كمحصلة للتوافق عليه وقبوله بواسطة إجامع البرش يف 

مجتمع ما.  

املجال  هذا  ويف  والدين،  العلم  بني  فصلها  الغربية  الثقافة  عىل  الرتايب  مآخذ  من  وكذلك 

وبني  والغايات،  الوسائل  وبني  والدين،  العلم  بني  الفصل  عىل  دأبت  الغربية  الثقافة  أن  ليبنيِّ 

منهج  الكمية، وسلكت  املفاهيم  إىل  كل حقيقة  وأخضعت  العامة،  والحياة  بل  والدولة  الدين 

بني  بالواقع  املثال  إدماج  إىل  ذلك  وأدى  يشء،  كل  محور  األفراد  وجعلت  الجزئية،  الفردانية 

األفراد، واعتبت كل نظام توازناً مؤقتاً بني أطامعهم املتنافسة«]]]. 

ثانيًا: يف حترير املصطلح الوافد

ينبّه الرتايب عىل رضورة إعادة النظر يف الكيفية التي يتعاطى بها املسلمون مع املصطلحات 

مشوِّهة  معاٍن  من  بها  يعلق  وما  املنقولة،  املصطلحات  هذه  وأن  خاصًة،  الغرب.  من  الوافدة 

وظالل، قد ال تتناسب وثقافة املسلمني. 

لسوء  أداة  تنقلب  قد  والتفاهم.  لالتصال  أداة  كونها  من  الرغم  عىل  ـ  يقول  كام  ـ  اللغة 

[1]-  املصدر السابق، ص 25.
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من  ينتج  اجتامعياً  بعداً  يتضمن  الكلمة  أومعنى  املصطلح  مفهوم  بأن  ذلك  ويسوغ  التفاهم.  

عرف االستعامل الخاص، ومن تاريخ تطوره، يف بيئة اجتامعية ما. وإضافة للبعد االجتامعي، 

متكلم ومخاطب. وقد  التداول بني كل  لسياق  ترجع  نفسية  يتضمن املصطلح، كذلك، ظالالً 

تنشأ الكلمة وصفية مجردة من عنرص التقويم والحكم، ثم تصاحبها تطورات وظروف استعامل 

تجنح بها نحو التقبيح أوالتحسني، وتشحنها بالتأثريات.]]]

يكتب الرتايب: » وتكلم اللغة يف كل زمان ومكان مدلوالت وفق ظالل تلقيها عىل املعاين 

البيئة االجتامعية والطبيعية واملصطلح املعروف لخصوص الثقافة اللغوية. واللغات ال تجمد، 

فتضيق  الحياة  وفاقاً ملوات  أومتوت  ودقة  اتساعاً  وتتطور  والحضارة،  الحياة  بنهضة  تحيا  فهي 

وتنسطح«.]]] 

املعاين  من  السامع جملة  اليوم يف خاطر  تصاحبها  التي  الدميقراطية  بكلمة  مثالً  ويرضب 

تتصل بالصورة والقيم التي الزمتها عب األطوار التاريخية. هكذا علق بها يشء من كل الظروف 

البيئية واملصاحبات الفلسفية واألخالقية واملادية التي صاحبت تطبيقها الواقعي. وعندما تعب 

هذه الكلمة بيئة ثقافية إىل بيئة ثقافية أخرى ميكن أن تعني شيئاً مبايناً للمعهود فيها.]3]

من  نستشفها  أن  لنا  ميكن  الوافد،  املصطلح  مع  للتعامل  منهجية  جانبه،  من  الرتايب،  يقدم 

كتاباته، وبشكل عام تشري هذه املنهجية إىل أن استخدام الكلمة الوافدة، واستعاملها يف مجال 

التداول املسلم رهني بحال العزة والثقة والحذر والفتنة، وهو يجملها يف مرحلتني: 

الفتنة  حال  إىل  تشري  وهي  املتيقظ  اإلسالم  مبرحلة  الرتايب  أسامها  األوىل،  املرحلة   /[

ومجاهدة الثقايف الغازي املتغلب، ويجب عىل املسلمني، يف هكذا حال، أن يأخذوا حذرهم 

مبا  مثل  الرتايب  ويرضب  املتغلبة،  الثقافية  للبيئة  املتمكنة  للقيم  واالنصياع  التلبيس  ويجتنبوا 

الجاهلية،   ( الثقافية  الهيمنة  ربقة  من  املدينة  يف  أصحابه  تحرير  أجل  من  محمد  النبي  فعله 

اليهودية(، إذ دعاهم إىل مخالفة اليهود والنصارى واألعراب، وعدم تقليدهم يف األكل والصور 

[1]-  انظر: حسن الرتايب، الشورى والدميقراطية إشكاالت املصطلح واملفهوم، مجلة املستقبل العريب، السنة 8، العدد 75، مايو1985م 

ص16.

[2]--حسن الرتايب، التفسري التوحيدي، الجزء األول، دار الساقي، بريوت، ط1، 2004م، ص17.

[3]-  حسن الرتايب، الشورى والدميقراطية إشكاالت املصطلح واملفهوم، مصدر سابق الذكر، ص16.
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وروح،  معاٍن  من  وراءها  ما  تقبل  إىل  باستعاملها  ينجروا  ال  حتى  والكالم  واألعراف  واللبس 

وخشية التقليد يف العقائد والقيم التي متثلها هذه الرموز الثقافية.]]]

مرحلة  تتجاوز  والتي  الناهض،  اإلسالم  مبرحلة  الرتايب  ويسميها  الثانية،  املرحلة  يف   /[

ضري  ال  حال،  هكذا  يف  أنه  الرتايب  يرى  مبضامينها،  الغربية  املفهومات  وغلبة  اإلسالم  غربة 

ولفها  لإلسالم،  الدعوة  سياق  يف  وإدراجها  معنى،  عن  تعب  رائجة  كلمة  بكل  االستعانة   « من 

أبعاده  تعبري عن املعنى املقصود بكل  أداة  لله، وتكون  التصورات اإلسالمية حتى تسلم  بأطر 

ومالزماته اإلسالمية«]]].

إذن يف هكذا حال، وهوالسائد اليوم حسب الرتايب، ال حاجة للتحفظ أمام املصطلح الوافد، 

الدخيل من املصطلحات، ويف  املتيقظ، يف متييزه األصيل من  باألمس اإلسالم  مثلام تحفظ 

أما  الثقايف واللغوي عىل مفهوماته األصيلة.  بالغزو  يُغلب  الوافدة، حتى ال  العبارات  متحيصه 

اليوم، فال حاجة للتحفظ، فاإلسالم الناهض، حسب الرتايب: » يستصحب فتحاً ومتدداً لغوياً، 

األجنبية  الكلامت  يستوعب  أن  له  ويتسنى  لإلسالم،  التقليدية  الكلامت  يف  املعاين  تعمر  إذ 

ويغلب عليها أهلها، ويضفي عليها الظالل اإلسالمية ويسخرها لعبادة الله سبحانه وتعاىل. فام 

كان لها من ذيوع يكون مدداً لدعوة اإلسالم، وما كان بها من تعلق يصبح تعلقاً من خاللها بشأن 

)ثورة(  أن يصادروا كلمة  بقوة وثقة وتوكل  قاموا  إن  يتمكن املسلمون مثالً،  اإلسالم. ومن هنا 

وكلمة )دميقراطية( وكلمة )اشرتاكية( لصالح اإلسالم«]3].

مصادرة املعجم املعريف الغريب لصالح اإلسالم، هذه املنهجية يف التعامل مع املصطلح 

الوافد ليست بالجديدة كلياً، فإذا رجعنا لرواد عرص النهضة العربية يف القرن التاسع عرش، وخري 

[1]-  يكتب الرتايب: » اللغة سالح يف رصاع الحضارات، وعند أحوال املجاهدة بني اإلسالم والبيئة الثقافية املتغلبة، يود الكفار أن مييلوا 

الكافرين، وعىل املسلمني  اللغة عند  التي متثلها  القيم  ليلبسوا عليهم املفاهيم، ويحملوهم عىل  لغتهم عليهم  عىل املسلمني بفرض 

أن يأخذوا حذرهم ويجتنبوا التلبيس واالنصياع للقيم املتمكنة، ولذلك كان رسول الله يف مراحل تحرير املسلمني من الهيمنة الثقافية 

الجاهلية أواليهودية يف املدينة يدعوهم أحياناً الجتناب تقليد غريهم يف األكل والصور واألعراف واللغات حتى ال ينجروا باستعاملها 

إىل تقبل ما وراءها من معاٍن وروح، فكان مينع املسلمني من تقليد بعض أنواع الكالم واللبس والسمت مثالً، ويدعوهم إن خالفوا اليهود 

والنصارى واألعراب يف هذا وذاك خشية التقليد يف العقائد والقيم التي متثلها هذه الرموز الثقافية«. حسن الرتايب، الشورى والدميقراطية 

إشكاالت املصطلح واملفهوم، ص19.

[2]-  املصدر السابق، ص20.

[3]-  حسن الرتايب، الشورى والدميقراطية إشكاالت املصطلح واملفهوم، ص18.
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الدين التونيس منوذجاً، سنجد أن التونيس حاول، أيضاً، أن يصادر املعجم الليبايل السيايس 

الدميقراطية،  بكلمة  إليها  وأشار  الشورى  قيم  فضّمن  الرشعية،  السياسية  فقه  لصالح  الحديث 

وكذلك  والعقد.  الحل  وأهل  للبيعة  مقابالً  والبملان  كاالنتخاب  مع مصطلحات  فعل  وكذلك 

أدبيات  أن  الطهطاوي. أضف إىل ذلك  رفاعة  الشيخ محمد عبده وكذلك  مع  شبيهاً  نجد شيئاً 

اإلسالميني يف النصف األول من القرن العرشين كانت ترفع شعارات تعكس منهجية املصادرة، 

مثل: ) االشرتاكية من اإلسالم( ) الرأساملية من اإلسالم(. فيمكن عّد الرتايب امتداداً لهذا النهج، 

وعمل عىل تطويره وتقعيده.

لتقابل املعاين اإلسالمية. وال حرج يف االستعامل طاملا استدرك  الغربية  الكلمة  فنستعمل 

القول  الغربية. وخالصة  البيئة  من ظالل  يجردها  بسياق  الكلمة  أوأحاط  التحفظات  هذه  املرء 

وإن  العجمي،  معناها  وراء  ونفسية  اجتامعية  أبعاداً  للكلامت  وإن  اصطالحي،  اللغة  أمر  إن 

االستعامل يف سياق صحيح إذا أمدته قوة ثقافية ميكن أن يؤلف إىل اإلسالم كلمة غريبة أويرد 

غربة كلمة كانت لإلسالم.]]]

املصطلح  مع  التعاطي  يف  الرتايب  منهجية  بني  التقاء،  ونقاط  مشابهة  وجه  أيضاً،  وهناك 

عقود،  أربعة  يقارب  ما  عمره  وهوتيار  اإلنسانية،  املعرفة  أسلمة  إىل  الداعي  التيار  وبني  الوافد 

ويتمثل الشاغل األساس له يف إعادة تأويل املنظومة الغربية بحقولها كلها – الطبيعة واملجتمع 

واإلنسان – وذلك ليك تتوافق مع الرؤية اإلسالمية للحياة والكون واإلنسان.]]]  

املرحلة  مرحلتني:  يف  الوافد،  املصطلح  مع  التعاطي  يف  الرتايب  منهجية  تتلخص  إذن، 

املتغلب  الثقايف  ومجاهدة  الفتنة  أحوال  سادتها  باألمس،  املتيقظ  اإلسالم  مرحلة  هي  األوىل 

الغازي، وفيها يجب عىل املسلمني الحذر وعدم تقليد املتغلب. واملرحلة  الثانية وهي مرحلة 

اإلسالم الناهض اليوم، يدعو فيها الرتايب إىل استيعاب املصطلح األجنبي، ومصادرته لصالح 

ثقافة املسلمني.  بذلك  ليناسب،  التوحيد،  العاملني، وربطه مبسألة  لله رب  الحياة  مبدأ إسالم 

وإدراجه يف سياق الدعوة لإلسالم.

[1]-  املصدر السابق، ص34.

بغداد، ط1، 2016م،  نيبور،  دار  بعد أصويل،  ما  أين؟ نحوخطاب  العقل اإلسالمي املعارص إىل  الدين حسن،  انظر: مجدي عز    -[2]

ص242-230. 
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ثالثًا: املوقف من الفلسفة الغربية

التكوين  الفلسفة األوروبية املعارصة، من حيث  يُرجع  الرتايب ال  بداية، نشري إىل أن حسن 

حدود  داخل  وبقيت  روما  داخل  انترشت  التي  تلك  الوسيطة،  الغربية  الفلسفة  إىل  والنشأة، 

اإلمباطورية الرومانية فحسب، بل يرى أن نشأة الفلسفة األوروبية املعارصة كان » نتيجة لتفاعل 

الهند والصني  العرب وتجاوزتهم إىل  التي دخلت عىل  الرومانية  الفلسفة  وتالق مستمرين بني 

الرتايب  يرى  ال  ذلك،  وعىل  جديدة«.  أفكاراً  تحمل  وبطبعات  املرشق  برتاث  مشبعة  وعادت 

كانت  الغرب  بعثها  التي  املعارف  كل   « إن  بل  الفلسفية،  بثقافته  مييزه  تفرداً  يحمل  الغرب  أن 

عرص  بعد  ما  الغرب  عىل  كذلك،  الحكم،  هذا  وينطبق  الجهات«،  متعدد  مشرتك  كسب  نتاج 

كلياً، عىل املسلمني  النهضة وثقافته وأفكاره وفلسفته وعلومه، فـقد عتمد يف أخذها، اعتامداً 

الذين كانوا موجودين يف األندلس، كدولة بكل ما تحمله من معان، أحيت لهم القديم وأهدت 

لهم الجديد، الذي دفع حركة أعظم حضارة يف أوربا، شادت بودار النهوض الحضاري ألوربا 

الحديثة التي أخذت عالقاته مع العامل تأخذ صورة أخرى بدفع حركتها لنهل مكاسب حضارة 

املسلمني«.]]] 

ويكتب عن تأثر عرص النهضة األورويب برتاث املسلمني يف العصور الوسطى، قائالً: » كل 

تلقفته من املسلمني  العلوم والفنون واآلداب إمنا كان بفضل ما  بلغته أوروبا من نهضة يف  ما 

عن طريق األندلس وصقلية اإلسالمية، وهنا حدث أول حوار بني اإلسالم والغرب قدم إسهاما 

عظيامً يف خدمة النهضة األوروبية. ولهذا فنحن ندعو لطرح اإلسالم يف الحوار مع الغرب عىل 

أنه دين أورويب استوطن أوروبا مثانية قرون، وحمل معه لغته العربية أيضاً«.]]] 

وأبعد من ذلك، ال يحبذ الرتايب، وال يؤيد، وجهة النظر التي تقول إن نشأة الفلسفة بالرضورة 

كانت يف منطقة البحر املتوسط. ويذهب إىل أن وقائع التاريخ القديم تكذب ذلك، » فالفلكيات 

بدأت قبل املتوسط يف مرص والسودان وحتى يف أثيوبيا، وهناك فلسفة عريقة العهد أيضاً نشأت 

يف الصني والهند، وأال يدري اآلخرون الذين يدعون ذلك أن لقامن الحكيم كان سودانياً؟ وأنه 

صبت  عاملية  اتصال  نقطة  مجرد  كان  املتوسط  فالبحر  للبرش؟  وعلمها  الله  من  حكمته  تعلم 

[1]-  حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، الجزء الثاين، مجلة دراسات إفريقية، العدد 12، يناير 1995م. ص27.

[2]-  حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، ص47.
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اللغة العربية  عليها فلسفات ومعارف عديدة ومن جهات كثرية، وذات هذه الحركة مثلتها أيضاً 

الكلامت  من  كثرياً  وأورثتها  األوروبية  واللغات  الالتينية  عىل  دخلت  حينام  الزمان  قديم  من 

وكذلك  هذا،  يومنا  إىل  اللغات  تلك  يف  منها  الكثري  زال  ما  التي  والتعريفات،  واملصطلحات 

ميكن أن نقول إن الفلسفة اليونانية تحركت جنوباً ودخلت عىل املسلمني، فأورثتهم كثرياً من 

كنا  ألننا  املعاين،  هذه  نتبادل  كنا  فنحن  األرسطوطالييس،  واملنطق  الفقه  وأصول  الكالم  علم 

نعيش بعضنا مع بعض تواصالً وتفاعالً، مام أورث حياتنا االنفتاح والحضارة«.]]]

أخرى،  مصادر  ضمن  فلسفة،  ألية  مصدراً،  بوصفه  الديني  املصدر  عن  الرتايب  وتحدث 

إىل  أونظرت  واإلنساين  األريض  املنشأ  لنفسها  أدعت  وإن  فلسفة،  كل  إن   « الرتايب:  يكتب 

الوجود املحض املنفصل عن الغيب، فهي يف ظني تحيك عن دين منيس ومرتسخ يف الوجدان 

املثاليات  أن معاين  الفلسفة، ذلك  منها  التي خرجت  األمة  تلك  العاطفية يف  برواسبه  الفطري 

عموماً هي محاولة للتعبري عن أشواق الغيب«]]].

رابعًا: نقد العقالنية الغربية

حدث الرصاع يف أوروبا )بني العقل والنقل( فانترص العلم النقيل يف أول األمر، ويف النهاية 

اغرتوا  بدورهم  هؤالء  فإن  الرتايب  يرى  وكام  النقل،  أصحاب  وهزموا  والعلامء،  العلم  انترص 

وقطاعاً  اقتصادياً  نظاماً  تضع  أن  ميكنك  وحده  بالعقل  أنه  وظنوا  واستبدوا،  وتجبوا  وطغوا 

سياسياً، بل ميكنك أن تنشئ ديناً بالعقل وحده«]3]. 

مع الرتايب ميكن أن نتحدث عن )عقالنية مؤمنة(، تذكرنا بذلك املبدأ الشهري الذي ساد يف 

فلسفة القرون الوسطى ) آمن يك تعقل، وأعقل يك تؤمن(، أي عقالنية مرشوطة بدائرة اإلميان 

ومحدداتها. وداخل هذا املفهوم للعقالنية يتحدث الرتايب عن حدود العقل التي يشتغل ضمنها، 

وداخل هذه الحدود يُعطى األولية للعقل، ليتمكن هذا األخري من تجديد مفرداته وكسبه. وأبعد 

من ذلك، يذهب الرتايب إىل أن الغيب، عىل الرغم من  كونه يقع فوق تصور العقل، فإننا كذلك 

[1]-  املصدر السابق، ص26.

[2]-  املصدر السابق، ص26.

[3]-  حسن الرتايب، تجديد الفكر اإلسالمي، دار القرايف للنرش والتوزيع، املغرب، ط1، 1995م.ص15.
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مهديون لالنطالق من العقل لنكشف كنهه وحقيقته. 

مفرداته  تجديد  من  متكنه  التي  منطقته  يف  أساساً  اإلنساين  العقل  »اعتبار  الرتايب:  يكتب 

لالنطالق  أيضاً  مهديون  فإننا  الغيب،  أي  العقل؛  تصور  فوق  التي  املساحة  تلك  أما  وكسبه، 

من خالل عقولنا نحوها لنكشف وجودها حتى وإن عجزت عقولنا عن إدراك تفاصيلها، ذلك 

أن يف مسألة اإلميان بالغيب يكفي أن يقول لنا فكرنا إن الغيب ميثل إمكاناتنا املحدودة ألننا 

وراء  ما  ننكر  أن  لنا  فكيف  وباملوجودات  الطبيعي  بالعلم  الحس  شمول  نعيش  أن  نستطيع  ال 

الحس؟ وإذا كان الحس ال يستطيع بلوغ الغيب ملحدوديته فإنه يستطيع إدراكه باكتشاف حقائق 

من  ونفكر  عقولنا  خالل  من  نؤمن  حركتنا  يف  عقالنيني  نكون  أن  إىل  يدفعنا  ما  وهذا  وجوده، 

خاللها أيضاً«.]]]  

يرفض الرتايب الفصل بني اإلميان من جهة والعقل من جهة ثانية، ويرفض التمييز الذي أجرته 

الحداثة التنويرية بني مجال خاص وآخر عام، وإن اإلميان تنتهي حدوده خارج دائرة الخاص. 

ويستنكر النظرة للدين بوصفه مجرد حالة وجدانية إلهامية، ورأى أن هذه النظرة القارصة للدين 

هي التي أدت إىل إدخال العقل يف غيبوبة، وانعكست صورة هذه الغيبوبة عىل حركة الدين عىل 

ينتقد  السياق،  ذات  كافة. ويف  الحياة  املنفعل مبناحي  املسلمني لإلميان  تيقن  الواقع، وعىل 

العملية يف  األحكام  مع  فدار  الفقهية،  بثقافته  املفرس  انفعل   « قائالً:  التقليدية،  التفسري  مناهج 

آيات القرآن، وانحرص جهده وانقطع عن النظر الشامل للكتاب الذي جاء شامالً موحداً لحياة 

االقتصادية  العامة وعالقاتها  الحياة  اإلنسان خاصة وعامة. وذلك ألن املجتمع ضل عن رشد 

واالجتامعية الكلية، وأخذ التدين يرتكز عىل الحياة الخاصة، وعليها تركز هّم الفقهاء الغالب، 

وفرطت وحدة الحياة بالقرآن«.]]]

قراءة  والتاريخ اإلسالمي وصياغته من خالل  الفقه  إعادة تجديد  فالرتايب يدعوإىل  وهكذا، 

تاريخ األنبياء الذين كانوا ال يفصلون يف خطابهم لإلنسان بني عقله وفكره ووجدانه، والوجدان 

نفسه، حسب الرتايب: » ليس شيئاً بعيداً عن العقل، بل هو العقل الفطري الباطني الذي ينطلق 

فيه اإلنسان من موقع طبيعته اإلنسانية عىل خط البديهيات التي ال تحتاج إىل دليل، وهي متثل 

[1]-  حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، مصدر سابق الذكر، ص13.

[2]-  حسن الرتايب، التفسري التوحيدي، مجلة التأصيل، العدد الرابع، أبريل 1996م ص4.
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جزءاً من األسس التي ترتكز عليها حركة العلم ألنها متثل حركة الشك عند اإلنسان والتي البد 

ملسريتها من أن تصل إىل حالة اليقني أو اإلميان مبساعدة العقل وإال بقي فكر اإلنسان معلقاً 

ال يستطيع أن يرتكز عىل قاعدة راسخة من االعتقاد أوالعلم«]]]. 

وخالصة األمر أن الرتايب يرفض منطق الثنائية التي تعزل الدين عن الدنيا، ويرى أنها تتصل 

بالثنائية العازلة يف مجال العلم بني املعرفة املستمدة من الوحي وتلك املكتسبة بشكل مبارش 

بواسطة التجربة والعقل. وهواألمر الذي يؤكده بقوله: » ترد الثنائية العازلة بني الدين والدنيا يف 

مجال العلم متييزاً بني العلم املنقول عن الوحي أوالرتاث اآلخذ من الوحي والعلم املكتسب 

دنيوي.  وعلم  ديني  علم  بني  ثم  من  التفريق  ويقع  الحر.  والعقل  املبارشة  اإلدراكية  بالتجربة 

وكل ذلك مؤسس عىل مذهب اإلرشاك الذي أصاب الحياة األوروبية بعلة الثنائية والتعددية يف 

أصول توجهاتها وجانب مذهب التوحيد«]]].

أما فيام يختص بالعلم الطبيعي، فريى الرتايب أنه أيضاً معزول يف إطار العقالنية الغربية عن 

مقاصد الدين، وغري مسخر لعبادة الله. ولذلك يدعو الرتايب لتسخريه، قائالً: » العلم الطبيعي 

ينبغي أن يسخر لعبادة الله، وإال أصبح علامً شكلياً. ولقد تحدث القرآن وقرر: أن بعض الناس 

يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، فهم يعلمون قوانني الطبيعة علامً ظاهرياً، وال يستخدمون تلك 

العلوم يف الوصول إىل الله، وال يتخذونها آية لعبادة الله«]3].  

ولقد نهضت علوم الطبيعة قدمياً لدى املسلمني، ولكن علامءهم مل يصلوها بتفسري القرآن 

قوى  تُسخر  وكيف  الكون،  ألوان  يف  املتفكرون  العلامء  عباده  من  الله  يخىش  كيف  ليبينوا 

وكام  القرآن.  يقول  كام  لله  عبادًة  بحياتهم  وترقياً  وحمداً  إمياناً  ليزدادوا  املؤمنني  بني  الطبيعة 

تلك  ويسّخر  اإلنسان،  بها  يترصف  التي  الكيفية  يتمثل يف  بعد،  من  االبتالء  فإن  الرتايب،  يقول 

القوى الطبيعية عادالً ال ظاملاً، وشاكراً ال كافراً نعامه، يزداد عبادة وتقوى لله الحكيم القادر، ال 

يفتنت بأرسار الكون وقوانينه]]].

[1]-  حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، مصدر سابق الذكر، ص15.

[2]-  حسن الرتايب، قضايا التجديد نحومنهج أصويل، مصدر سابق الذكر، ص42.

[3]-  حسن الرتايب، تجديد الفكر اإلسالمي، مصدر سابق الذكر، ص9.

[4]-  انظر: حسن الرتايب، التفسري التوحيدي، الجزء األول، مصدر سابق الذكر، ص22.
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خامسًا: نقد الرشك املادي والسيايس

يتحدث الرتايب عن وجوه إرشاك جديدة، كـ)اإلرشاك املادي( و)اإلرشاك السيايس(، متثل، 

مجابهتها  الرتايب،  يرى  ما  حسب  منهم،  تستلزم  املسلمني،  لعقيدة  جديدة  تحديات  نظره،  يف 

بتوحيد وإخالص الحاكمية لله.

من ناحية أوىل، يتحدث الرتايب عن ) اإلرشاك املادي( يف سياق الحديث عن التمتع املادي 

مقطوع الصلة عن الله كمقصد وغاية أخرية. يكتب الرتايب: » أصبحت النهضة االقتصادية شعاراً 

موقراً يف بالدنا. أصبحت هي الهم األكب لحكامنا وشعوبنا. فإىل أين تتجه النهضة؟! تتجه إىل 

املتاع الدنيوي وحسب، ال تتجه إىل عبادة الله سبحانه وتعاىل. وفرة التسهيالت وطيب الحياة 

اإلنسان  يقطع  التمتع املادي الرصف  وقرىب. هذا  تزلفاً  إليه  والتقدم  الله،  ليس موصوالً بشكر 

عن الله، وهذا اإلرشاك الجديد من وجوه اإلرشاك التي تحدث عنها القرآن. وننظر اليوم فال نجد 

أبداً كتاباً يف العقيدة يتحدث عن هذا اإلرشاك الجديد ويعالجه«]]].

ومن ناحية ثانية، يوضح الرتايب ما يقصده بالرشك السيايس، يف الكلامت التالية: » يجابهنا 

رشك جديد هوالرشك السيايس، وهوأن يتخذ الناس آلهة من دون الله سبحانه وتعاىل يتحاكمون 

القوانني. هذا الرشك  للترشيع، وأهالً للطاعة والتقليد، وأصالً لوضع  إليها، ويتخذونها مصدراً 

السيايس ليس يف الفكر اإلسالمي العقدي عالج له. ولذلك انبت له أقالم مفكرين عقائديني 

فقد  الله،  عليهام رضوان  قطب  سيد  والشهيد  املودودي  اإلمام  العامل  منهم  مهديني،  مسلمني 

تحدثا عن حاكمية الله سبحانه وتعاىل، ورضورة التوحيد يف تلك الحاكمية«]]].

ومن مظاهر الرشك السيايس، أيضاً، عند الرتايب، تلك التفرقة بني دين من جهة ودنيا من جهة 

أخرى. فهذا رشك أصاب الحياة األوروبية بعلة الثنائية ) دين-دنيا(، » وهذه الثنائية يف توجيهات 

أو  الحياة،  وما هوأزيل يف شؤون  زمني  ما هو  بني  بالتمييز االصطالحي  عنها  يعب  قد  الحياة، 

بها  أوحت  التي  األوروبيني  مصطلحات  يف  شائع  كله  وذلك  هومقدس.  وما  هوعامي  ما  بني 

لقيرص  الخضوع  بني  الحكم  مجال  يف  الحياة  وقسموا  دينهم،  فرقوا  حيث  الدينية،  تجربتهم 

[1]-  حسن الرتايب، تجديد الفكر اإلسالمي، مصدر سابق الذكر، ص5.

[2]-  املصدر السابق، ص21.
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يزعمون. كام قسموها يف مجال املجتمع  فيام  الله  للكنيسة: ظل  سلطان األرض، والخضوع 

ونية  الوجدان  حكم  فيه  يسود  مام  خاصة،  الفرد  شؤون  يعني  فيام  الدين  حرصوا  فقد  عامة، 

اإلميان. وعزلوا ذلك من الشؤون االجتامعية العامة، سياسة أواقتصاداً مام يزعمون أنه يخرج 

الظاهر وبالنظام املوضوعي  الشخيص، ويتصل بشأن اآلخرين، وبالواقع  عن خصوصية األمر 

العام«]]]. 

ويف مواجهة وجوه اإلرشاك الجديدة، يرى الرتايب العالج يتمثل يف: 

: رضورة تجديد الفكر العقدي اإلسالمي، ألن الرشك يف هذه املرحلة من مسرية البرشية  أوالً

قد اتخذ مظهراً مختلفاً عن الوجوه القدمية للرشك التي استفاضت يف بيانها كتب العقيدة.

: مواصلة ما ابتدره أبو األعىل املودودي وسيد قطب فيام يختص بحديثهام عن مفهوم  ثانياً

وقطب(،  )املودودي  سلفه  خطه  الذي  الدرب  يف  سار  قد  الرتايب  أن  ونجد  لله(.  )الحاكمية 

الحياة وجوانبها املختلفة.  مناحي  لله يف  الحاكمية  توحيد وإخالص  الرتايب كله هو  فمرشوع 

يكتب الرتايب: » يوحد القرآن هدى اإلنسان يف واقع الدنيا ويدعوه إىل إصالح سريته فيها عىل 

أساس اإلميان بالغيب الحق، يذكره بأصول اإلميان الفطرية، وبخواطر التفكر يف مشاهد الكون 

املخلوق والتدبر يف بالءات الحياة وآيات الهدى املوحاة، وذلك ليامرس خياره اإلمياين الحر، 

ويقدم عمله مؤدياً تكاليف ميثاق العبادة، متقياً فنت اإلرشاك بالله والغفلة عن مصائر املسؤولية 

اآلجلة وإتباع هوى النفس«]]]. 

ويف كتاب ) الحركة اإلسالمية يف السودان( يشري الرتايب إىل أن » الرشيعة يف حقيقة معناها 

اعتقاد  أحكام  فيه  حياة  ونهج  شامل  تكليف  هي  بل  الناس،  يتوهم  كام  وحسب  قانوناً  ليست 

وأخالق  املجتمع  أعراف  تعرفها  وتعاليم  السلطان  إجراءات  تنفذها  قوانني  هذه  ومن  وعمل، 

يراعيها الوجدان املسلم«]3]. 

الدميقراطية  بأن  يقر  الرتايب  أن  ابتداًء  فنجد،  الدميقراطية،  من  باملوقف  يختص  فيام  أما 

[1]-  املصدر السابق، ص63.

[2]-  حسن الرتايب، التفسري التوحيدي، الجزء األول، مصدر سابق الذكر، ص23.

[3]-  حسن الرتايب، الحركة اإلسالمية يف السودان، دار القلم، الكويت، د.ت، ص118.
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لكن  امليالد،  قبل  الخامس  القرن  منذ  اإلغريق،  مع  الغرب،  عرفها  سياسية  مامرسًة  بوصفها 

االتصال  بأثر  إال  للدميقراطية  النظري  التأسيس  من  الغرب  يتمكن  مل  ذلك  من  الرغم  وعىل 

العقد  مسألة  املسلمني  عند  )البيعة(  من  الغربيون  تعلم   « فقد  السيايس]]]•،  اإلسالمي  بالفقه 

االجتامعي الذي تأسست عليه الدميقراطية، كام أنهم تعلموا من كتاب الشاطبي ) أصول الفقه( 

مسألة اإلصالح الديني أوالبوتستانتي«]]].

ويؤكد ما سبق، يف مقال له بعنوان: ) الشورى والدميقراطية: إشكاالت املصطلح واملفهوم( 

الذي  السيايس  للمجتمع  أساساً  االجتامعي  العقد  عن  يتحدثون  الغرب  فالسفة  بدأ   « بقوله: 

يتواىل فيه الشعب والسلطة. لكن التعاقد املزعوم مل يكن له مامرسة أو واقعة واقعية مثل البيعة 

واإلمام يف تاريخنا اإلسالمي، بل كان نظرية وهمية ملحض تأسيس الفكرة الدميقراطية«]3]. 

الدميقراطية  جوهر  عرف  قد  الفكر  ذلك  وكان   « ييل:  كام  السابق  زعمه  الرتايب  ويسّوغ 

أوحكم الشعب، يوم عرف املؤمنون الله سبحانه وتعاىل، وعرفوا علوية رشعه، ثم عرفوا أنهم 

يستوون بعبادة الله، ويتولون الخالفة يف األرض، فام قرره سوادهم األعظم صدوراً عن اإلميان 

أصل  هو  املسلمني  عند  اإلجامع  فكان  دونهم.  من  أوفئة  فرد  يقرره  مام  أعىل  كان  بالرشيعة 

السلطة األرضية، وإن كان بإميانهم يتبع الرشيعة، وكان أصل العالقات السياسية هوعهد الوالة 

السياسية. هكذا  البيعة  األمر هوعقد  لوالة  السلطة  إسناد  أصل  كان  املؤمنني، كام  بني جامعة 

تقاس  إمنا  املجتمع  معامالت  يف  العقود  مختلف  وكانت  والفقه،  والسنة  القرآن  يف  سميت 

من  وجدت  كام  الغرب،  إىل  سبيله  وجد  املفهوم  هذا  ولعل  العقود.  أشهر  البيع  عقد  عىل 

إىل  سبيلها  واالجتامعية  الطبيعية  العلوم  ويف  السياسة  ويف  الدين  يف  اإلسالمية  املفهومات 

الفكر األورويب«]]]. 

داخل  دميقراطيون  الغربيون  اآليت:  يف  فنجملها  الغرب،  لدميقراطية  الرتايب  انتقادت  أما 

[1]-•  يكتب الرتايب: " كان كل الذي عرفه التاريخ األول من الدميقراطية املبارشة وغري املبارشة مامرسات سياسية مل يستوعبها تنظري 

دستوري إال يف نهاية القرون الوسطى، حيث اكتشف الفكر األورويب قاعدة دستورية يعب بها عن أساس نظري للدميقراطية. وأحسب أنهم 

إمنا تلقوا تلك النظرية التأصيلية للدميقراطية بأثر االتصال بالفقه اإلسالمي السيايس". حسن الرتايب، الشورى  والدميقراطية: إشكاالت 

املصطلح واملفهوم، مجلة املستقبل العريب، السنة 8، العدد 75، مايو1985م. ص 12.

[2]-  حسن الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، مصدر سابق الذكر، ص44.

[3]- حسن الرتايب، الشورى  والدميقراطية: إشكاالت املصطلح واملفهوم، مصدر سابق الذكر، ص 13.

[4]-  املصدر السابق، ص 13.
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أوطانهم، أما خارجها فال. يكتب الرتايب معضداً هذا الرأي: » وحدة الجامعة يف الدميقراطية 

الغربية محدودة بالعصبية الوطنية، ولذلك ميكن للوطني منهم أن يكون دميقراطياً يعرف حرية 

أخيه يف الوطن وكرامته وحرمته، ويؤمن مبشاركة شعب الوطن يف السلطة، ولكن ما إن يتجاوز 

املستعمرات  البن  حركة  كل  ينكر  حتى  وطنه،  بني  غري  من  أناس  إىل  البحار  أويعب  الحدود 

سائر  دون  لهم  دميقراطيتهم  أن  الغربيون  يعتقد  كيف  ومعلوم  مطلقاً.  استبداداً  بشعبها  ويستبد 

بفضائلها،  ينعموا  ألن  أهالً  ليسوا  متخلفة  بدائية  يدعونها  التي  البالد  أهل  يرون  بل  األجناس، 

إلرادة  تعبري  عن  تتجىل  أن  يرضون  ال  فإنهم  ظنهم  من  الرغم  عىل  هناك  تزدهر  يرونها  وحينام 

العسكرية  واملؤامرات  االنقالبات  يحركون  الذين  فهم  له، وعندها  يريدونه هم  ما  الشعب غري 

لتنقلب عىل مثل هذه الدميقراطية، وترد األمور إىل النصاب الذي يوافق أهواءهم ومصالحهم 

وميكن لهم عالقات االستغالل الدولية«.]]] 

خالصة وتقويم

املسلمون،  ضمنهم  ومن  الغري،  الغرب عىل  مارسه  الذي  الفكري  التسلط  الرتايب  انتقد   /[

والذي أدى إىل زعزعة ثقة املجتمعات املسلمة يف تصوراتها املوروثة. وباملقابل، دعا للخروج 

أن تخلص املسلمني  الثقايف واإلعالمي. ورأى  الغربية ووطأة قهرها  الحضارة  إطار هيمنة  من 

من هيمنة الغرب ال يتم إال بعدم موالة الغربيني، وأبنائهم املستغربني بالعامل اإلسالمي بالقدر 

نفسه، من جهة أوىل. وباإلميان العميق بالقيم الدينية واإلنسانية والحضارية لإلسالم، من جهة 

يف  قدماً  امليض  إىل  اإلسالمي،  بالعامل  فسيدفعان  نظره،  يف  تحققا،  إن  العامالن  هذان  ثانية. 

طريق نهضته اعتامداً عىل مقوماته الحضارية وقيمه الدينية.

]/ ينبه الرتايب عىل رضورة إعادة النظر يف الكيفية التي يتعاطى بها املسلمني مع املصطلح 

قد ال  معاٍن وظالل،  من  به  يعلق  وما  املنقول،  وأن هذا املصطلح  الغرب. خاصًة،  من  الوافد 

أجملناها  الوافد،  املصطلح  مع  للتعامل  منهجية  جانبه،  من  وقدم،  املسلمني.  وثقافة  يتناسب 

إىل حال  تشري  وهي  املتيقظ،  اإلسالم  الرتايب مبرحلة  أسامها  األوىل،  املرحلة  مرحلتني:  يف 

يأخذوا  أن  املسلمني، يف هكذا حال،  املتغلب، ويجب عىل  الغازي  الثقايف  الفتنة ومجاهدة 

[1]-  املصدر السابق، ص 33.
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الثانية،  واملرحلة  املتغلبة،  الثقافية  للبيئة  املتمكنة  للقيم  واالنصياع  التلبيس  ويجتنبوا  حذرهم 

يسودها حال، ال ضري  أنه  الرتايب  رأى  والتي  اليوم،  الناهض  اإلسالم  الرتايب مبرحلة  ويسميها 

فيه، من االستعانة باملصطلح الوافد، وإدراجه يف سياق الدعوة لإلسالم، ولفه بأطر التصورات 

اإلسالمية حتى يسلم لله.

التنويرية  الحداثة  أجرته  الذي  التمييز  والعقل، ورفض  الفصل بني اإلميان  الرتايب  3/ رفض 

بني مجال خاص وآخر عام. واستنكر النظرة للدين بوصفه مجرد حالة وجدانية إلهامية، تنتهي 

حدوده خارج دائرة الخاص، ورأى أن هذه النظرة القارصة للدين هي التي أدت إىل إدخال العقل 

تيقن املسلمني  الواقع، وعىل  الدين يف  الغيبوبة عىل حركة  يف غيبوبة، وانعكست صورة هذه 

الدنيا، ورأى  الدين عن  تعزل  التي  الثنائية  الحياة كافة. ورفض منطق  بنواحي  لإلميان املنفعل 

املكتسبة  وتلك  الوحي  من  املستمدة  املعرفة  بني  العلم  مجال  العازلة يف  بالثنائية  تتصل  أنها 

بواسطة التجربة والعقل. أما فيام يختص بالعلم الطبيعي، فرأى الرتايب أنه أيضاً معزول يف إطار 

العقالنية الغربية عن مقاصد الدين، وغري مسخر لعبادة الله. 

السيايس(،  و)اإلرشاك  املادي(  كـ)اإلرشاك  جديدة،  إرشاك  وجوه  عن  الرتايب  تحدث   /[

مجابهتها  يرى،  ما  حسب  منهم،  تستلزم  املسلمني،  لعقيدة  جديدة  تحديات  نظره،  يف  متثل، 

بني  التفرقة  تلك  الرتايب،  عند  السيايس،  الرشك  مظاهر  ومن  لله.  الحاكمية  وإخالص  بتوحيٍد 

دين-  ( الثنائية  بعلة  األوروبية  الحياة  أصاب  رشك  فهذا  أخرى.  جهة  من  ودنيا  جهة  من  دين 

دنيا(. ويف مواجهة وجوه اإلرشاك الجديدة، رأى الرتايب العالج يتمثل يف رضورة تجديد الفكر 

العقدي اإلسالمي، ومواصلة ما ابتدره أبواألعىل املودودي وسيد قطب فيام يختص بحديثهام 

عن مفهوم ) الحاكمية لله(. ونجد أن الرتايب قد سار يف الدرب الذي خطه سلفه )املودودي 

وقطب(، فمرشوع الرتايب كله هو توحيد وإخالص الحاكمية لله يف كافة نواحي الحياة وجوانبها 

املختلفة. 

الدميقراطية  بأن  يقر  الرتايب  أن  ابتداًء  الدميقراطية، فنجد،  باملوقف من  أما فيام يختص   /5

بوصفها مامرسة سياسية عرفها الغرب، مع اإلغريق، منذ القرن الخامس قبل امليالد، لكن وعىل 

بالفقه  االتصال  بأثر  إال  للدميقراطية  النظري  التأسيس  من  الغرب  يتمكن  مل  ذلك  من  الرغم 
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تأسست  الذي  االجتامعي  العقد  مسألة  )البيعة(  من  الغربيون  تعلم  فقد  السيايس،  اإلسالمي 

الديني  الفقه( مسألة اإلصالح  ) أصول  الشاطبي  تعلموا من كتاب  أنهم  الدميقراطية، كام  عليه 

أوالبوتستانتي. ورأى أن التعاقد املزعوم يف الغرب مل يكن له مامرسة واقعية مثل البيعة واإلمام 

أصل  وكان  األرضية،  السلطة  هوأصل  املسلمني  عند  اإلجامع  وكذلك  اإلسالمي،  تاريخنا  يف 

العالقات السياسية هوعهد الوالة بني جامعة املؤمنني، كام كان أصل إسناد السلطة لوالة األمر 

هوعقد البيعة السياسية. ولعل هذا املفهوم وجد سبيله إىل الغرب، كام وجدت من املفهومات 

اإلسالمية يف الدين ويف السياسة ويف العلوم الطبيعية واالجتامعية سبيلها إىل الفكر األورويب. 

والغربيون، يف نظره، دميقراطيون داخل أوطانهم، أما خارجها فال ميارسون الدميقراطية. 

سقط  فقد  للدميقراطية،  التأصيل  مضامر  يف  للرتايب  النظري  اإلسهام  من  الرغم  عىل   /6

يف  دخل  سياسياً،  بوصفه  الرتايب  بروغامتية  تبز  وهنا  التطبيق،  مستوى  عىل  شنيعاً،  سقوطاً 

املعرتك السيايس من باب الدميقراطية والثورة عىل األنظمة العسكرية والشمولية يف الستينيات 

العام  منذ  السودان  يحكم  يزال  ما  قبيح،  شمويل  لنظام  ومنظر  مدبر  إىل  العرشين،  القرن  من 

القومية  للجبهة اإلسالمية  عاماً  أميناً  السياسية للرتايب بوصفه  فالتجربة  989]م وإىل يومنا هذا. 

يف السودان، وتحديداً يف العهد الدميقراطي الثالث يف السودان ) 985]-989]م(، تفضح كيف 

تعاطى مع الشأن السيايس بانتهازية وميكافيلية، فقد كان جل همه منصباً يف الكيفية التي تضمن 

الدميقراطية  مبادئ  عىل  يدوس  أن  الثمن  ولوكان  حتى  طريقة،  وبأي  للسلطة،  حزبه  وصول 

أمر  وهذا  989]م.  العام  يف  الثالثة  الدميقراطية  عىل  انقلب  حينام  فعله،  وهوما  قيمها،  ويركل 

بانتهاك  قام  كتاباته،  يف  والدميقراطية  الشورى  قيم  مجد  الذي  نفسه  فالرتايب  للسخرية،  مثري 

الدميقراطية وبشدة، وبالتايل فمن غري الالئق أن يتشدق مبا مل يلتزم به.

أضف لذلك، أن الرتايب يف العام 998]م، وحينذاك كان يشغل منصب األمني العام للمؤمتر 

الوطني الحزب الحاكم يف السودان، صك مصطلحاً جديداً، وهو) التوايل السيايس( الذي أراد 

من خالله إبدال مفهوم التعددية الدميقراطية بـ) التوايل السيايس(، وهوبذلك يكون قد مارس 

نوعاً من التعمية ملفهوم راسخ واضح يف الثقافة املعارصة كالدميقراطية.

7/ ختاماً، الرتايب يف نظر بعضهم مفكر ضّل طريقه إىل السياسة، وعند بعض آخر سيايس 
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معارضيه  أنظار  رصف  للرجل  السيايس  املسار  أن  نجد  حال،  أي  وعىل  للفكر!  طريقه  ضل 

السياسيني عن إسهاماته يف مجال التجديد والفكر الدينيني. من جانبنا، حاولنا يف هذا املقال 

أن نوضح اإلسهام الفكري للدكتور حسن الرتايب فيام يختص بجزئية محددة هي تلك املتعلقة 

باملوقف من الغرب يف مرشوعه الفكري. وأتبعنا يف سبيل ذلك منهجية، قاربت هذه املسألة 

الفكر  تجديد  يف  املتمثل  الرتايب  فكر  حوله  انتظم  الذي  املركزي  باملحور  يصلها  منظور  من 

الرئيس، بحسبانه يقدم رؤية شاملة للوجود  التوحيد املركز  اإلسالمي، والذي احتل فيه مفهوم 

والحياة، مل تفصل بني املنقول واملعقول، بل استوعبت كليهام يف إطار منهجي واحد، األمر 

الذي مكنه من توليد فقه للتدين، يكيف الحياة العامة يف مجاالت السياسة واالجتامع واالقتصاد 

الدولية. والعالقات 

املصادر واملراجع

مجلة  واملفهوم،  املصطلح  إشكاالت  والدميقراطية:  الشورى   الرتايب،  الله  عبد  حسن   /[

املستقبل العريب، السنة 8، العدد 75، مايو985]م.

والتوزيع، املغرب،  للنرش  القرايف  دار  الفكر اإلسالمي،  الرتايب، تجديد  الله  ]/ حسن عبد 

ط]، 995]م.

الخرطوم،  املرأة،  دراسات  مركز  والتقاليد،  األصول  بني  املرأة  الرتايب،  الله  عبد  حسن   /3

000]م.

ط]،  بريوت،  الساقي،  دار  األول،  الجزء  التوحيدي،  التفسري  الرتايب،  الله  عبد  حسن   /[

]00]م.

5/ حسن عبد الله الرتايب، مرتكزات الحوار مع الغرب، الجزء الثاين، مجلة دراسات إفريقية، 

العدد ]]، يناير 995]م.

6/ حسن عبد الله الرتايب، أطروحات الحركة اإلسالمية يف مجال الحوار مع الغرب، مجلة 

دراسات إفريقية، العدد 0]، ديسمب 993]م.
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7/ حسن عبد الله الرتايب، الحركة اإلسالمية يف السودان، دار القلم، بريوت، د.ت.

8/ حسن عبد الله الرتايب، تجديد أصول الفقه حوار مع الدكتور حسن الرتايب، يف: مقاصد 

الرشيعة، تحرير وحوار عبد الجبار الرافعي، دار الفكر املعارص، بريوت، ط]، ]00]م.

9/ حسن عبد الله الرتايب، التفسري التوحيدي، مجلة التأصيل، العدد الرابع، أبريل 996].

والدراسات  البحوث  معهد  نحومنهج أصويل،  التجديد  قضايا  الرتايب،  الله  عبد  0]/ حسن 

االجتامعية.

]]/ مجدي عزالدين حسن، العقل اإلسالمي املعارص إىل أين؟ نحوخطاب ما بعد أصويل، 

دار نيبور، بغداد، ط]، 6]0]م
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