
 ةنقد ثقافة الحركة اإلسالمي  

 ارّاللقيسبشّ 

ّالثقافة؛ّهجرةّالذات؛ّالزمن؛ّاإلسالمّالسياسي ؛ّاخلالفة؛ّاحلركاتّاإلسالمي ة.ّالكلمات المفتاحي ة:

ّالواقعيّ اهّاحتياجناّعلىّجتريدّمؤدّ ّازمانّمنّثقافتناّنعيش؟ّحييلناّالسؤالّمرارّ ّكيفّتبينّالثقافاتّالزمن؟ّويفّأيّ 

ّكانّالفيزيائيّ  املعاصرّإيتانّكالينّيفّسؤالهّعنّالزمنّيرىّيفّّلفهمّالعالقةّاملتجاسرةّبنيّالوعيّوالزمنّوالوجود.

ّكيماّيوازنّاإلنسانّبنيّالزمنّووعيهّاخلاصّ الوقتّحاجةّعقليّ  خذهّالزمن؟ّته،ّماّالشكلّالذيّيتّ مباهيّ ّة
ّكانتّمطلعّالقّ"الساعة" خفاءّالزمانّإجزّاألبرزّالذيّمك نّاإلنسانّمنّرنّاخلامسّعشرّاملنـــّهيّاألخرىّـــ

ُشيَّئّواملنتظم
 .وراءّقناعّاحلركةّامل

ة،ّثقافيّ ّوة،ّاجتماعيّ "ةّسؤالّالزمانّالذيّماّبارحّالفيزياء،ّعادّمعّهنايةّالقرنّالعشرينّبصفتهّمسألةّإدراكيّ 

والذات،ّبالتجربةّواملعرفة،ّبالوهمّواخليالّوالذاكرة،ّوهوّماّصلةّبالوعيّيفّآنّواحد،ّبداّالزمنّمسألةّمتّ ّ"ةولغويّ 

ّ.دأطلقتّعليهّعلومّالثقافةّالعقلّاملتجسّ 

.ّللحركةّزمانانّعلىّهذاّالتداخلّالغريبّبنيّأزمنةّوعيهاّاخلاصّ ّاةّيعِجزكّأبدّ يفّقراءةّاحلركةّاإلسالميّ 

نتاجّثقافةّالواقعّإيأتزران،ّيتساوقانّويتسابقانّيفّانّّودانّيفّمقوليتّالتاريخّواملعرفة،ّينتصّر،ّعقالنّمتجسّ األقلّ 

ّ.حنيّوثقافةّاملثالّكلّ 

ّهلذهّاحلركة،ّسيظلّ ّصّأغوارّالعقلّالتارخييّ ةّينأىّبنفسهّعنّتفحّ حتليلّأوّنقدّللحركةّاإلسالميّ ّكلّ ّّإنّ 

ةّاملعاصرة.ّعنّفهمّثقافةّاحلركةّاإلسالميّ ّ،ّفضال ّاإلسالميّ ّةّالفكرّالسياسيّ عنّفهمّماهيّ ّابعيدّ ّدونّأدىنّشكّ 

ّكحركةّثوريّ ةّاملقارنةّيفّقراءةّاحلركةّاإلسالميّ يفّاحلقيقة،ّأخطأتّالكتاباتّالثقافيّ  ّكحركةّةّمرّ ة ة،ّويفّقراءهتا

ّكماّللحركةّاإلسالميّ )معّحتفّ ّةّأخرى.ّلإلسالمّالسياسيّ ةّمرّ ريّ حترّ  ةّنظامهّظيّعلىّاستخدامّهذاّاملصطلح(
عناّالستقراءّهذهّاحلركةّمنّداخلّسياقهاّيفّتطلّ ّايفّتأويلّاملعىنّواملراد،ّوهوّماّينبغيّأنّيكونّجليّ ّاصّ اخل

ّ.ةّأخرىاختزاالتّمفاهيميّ ّسقاطاتّالتثويرّأوّالتنويرّأوّأيّ إعنّّا،ّبعيدّ اخلاصّ ّاملنظوميّ 

سالمّةّباإلةّاخلاصّ ميالدّوبلورةّالرؤىّالثقافيّ ةّيفّحلظةّمهمّ ّ/ّالسابعّاهلجريّ لّالقرنّالثالثّعشرّامليالديّ ميثّ 

ةّلسلفيّ ّاوخلفّ ّاباعتبارهّوريثّ ّعواّإىلّاإلسالمّالسياسيّ نّتتطلّ .ّوعلىّعكسّانطباعّالكثريينّمّ اراهنّ ّالسياسيّ 

ّاالقرونّالسبعةّاألخريةّأضمرتّيفّماّأضمرتّنوعّ ّةّواخلالفة(،ّفإنّ لقرينّالنبوّ ّاةّاألوىلّ)حتديدّ القرونّاإلسالميّ 



ّدتّالسلطةّإعادةّإنتاجّوتقعيدّاإلسالمّالسياسيّ ة.ّلقدّتعهّ ةّبالثقافةّالسياسيّ ساتّالتأويلّاخلاصّ منّمؤسّ ّامغايرّ 

ّكماّأوكلتّاخلطابّالسياسيّ  اتّسلنوعّخمتلفّمنّمؤسّ ّمنّخاللّتكثيفّخطابّماّعلىّحسابّآخر،
ّالدكتورّسهيلّزك ارّيفّقراءتهّلتاريخّالدولةّالعربيّ "اإلقطاعّالديينّ " التّاجملتمعّوالثقافةّةّيفّاملشرقّعنّحتوّ .ّيعّب 

ةّاجلدّ ّكلّ ّّاكانّجديدّ ّّادينيّ ّاقطاعّ إّإىلّجانبّاإلقطاعّالعسكريّ ّلقدّشهدّالعاملّالعربّ "يفّتلكّاملرحلةّبالقول:ّ
ّ.املهيمنّقطاعّالعسكريّ منّاالستجابةّلشرائطّاإلّاقطاعّماّبرحّيكونّنوعّ إ،ّهوّ"يفّتاريخّاإلسالم

ّةّانقطاعّعنّاملرياثّالسياسيّ ة،ّبداّثّ ةّاإلسالميّ ةّالسياسيّ يفّخطابّالنظريّ ّال ّشهدتّتلكّاملرحلةّحتوّ 

ّكانّعلىّاإلقطاعّالالهوتّ ّاذرويّ ّاالذيّشهدّصعودّ ّواألخالقيّ ّالفلسفيّ  اجلديدّّأواخرّالقرنّاحلاديّعشر،

لة.ّوبالرغمّمنّالدورّالكبريّحلركاتّالفتو ةّواآلخيانّليؤازرّبىنّالسلطةّاملرتهّ ّتغليبّحضورّالرتاثّالسلطاينّ 
ةّة(ّيفّبغدادّوسورياّواألناضول،ّيفّمقاومتهمّجورّالسلطةّاملستبدّ هاّحركاتّصوفيّ لّ كوالعيارينّواألحداثّ)وهيّّ

ّكانتّلتبارحّمرتكزاتّفقهيّ ةّالسياسيّ النظريّ ّّأنّ ،ّإال ّومفاعيلّالغزوّاخلارجيّ  ّ؛الكفايةّ؛الشوكة :ةّثالثةةّالوليدةّما
مكانناّمطالعةّاملالمحّإف.ّباجملتمع،ّوالتصوّ ّوالعقل،ّة:ّةّثالثةّوواقعيّ قصائهاّلفضاءاتّنظريّ إيفّقبالّّ؛املصلحة

وكتابّّ،-ّةبابّامللكّواخلالفةّواملراتبّالسلطانيّ ّ-ّمة ابن خلدونمقد  منّّةّحينهاّيفّكلّ ةّللرؤيةّالسياسيّ العامّ 
،ّااّسلطانيّ فّوأبقتهّفقيهّ للشاطيب.ّلقدّأقصتّالدولةّالغزايلّاملتصوّ ّالموافقاتة،ّوالبنّتيميّ ّةالسياسة الشرعي  

ستضعهّّ،ّإمامةّاإلنسانّمعّابنّعربّكانتااّودانتهّفيلسوفّ وكذاّفعلتّبابنّرشد،ّإذّاستنبتتهّيفّحاضرهتاّفقيهّ 
ّ.هيّاألخرىّعلىّطرفّالنقيضّلسلطانّالدولة،ّوعلومّالسلطان

ّجيازهّاالجتماعّالسياسيّ إّةّبالسلطة،ّثّ لتلكّاملرحلةّيفّحصرهّجمالّالسياسةّالشرعيّ ّيتلخ صّالفقهّالسياسيّ 

له.ّلقدّّاحصريّ ّاللسلطةّيفّصاحبّالشوكةّوالسلطان،ّبعدّحصرّمسألةّاحلسبةّواحلدودّباحلاكمّوجعلهاّامتدادّ 

تهّبنيّاإلسالمّوفاعليّ ّعلىّعقب،ّمذّصارتّالسلطةّحائال ّّارأسّ ّالعامّ ّاإلسالميّ ّانقلبّهرمّاالجتماعّالسياسيّ 

شيء،ّحتتّوطأةّّةّقبلّكلّ كمسألةّهويّ ّّة.ّوهيّالسلطةّنفسهاّاليتّستعودّمعّالعهدّالعثماينّ ةّواجملتمعيّ القيميّ 

ّ.ة،ّوهواجسّانفصامّالذاتالغربّهذهّاملرّ 

ّمباينّالسلطةّسةّالثقافيّ ةّللمؤسّ التّالنظريّ ةّيفّقراءةّالتحوّ ةّجديدةّقُصرتّالدراساتّالثقافيّ مرّ  ةّمعّتغري 

ّ،1876.ّعامّعادتّمقولةّنظامّامللكّحتتّحشدّمنّشرائطّالواقعّاملستجدّ ّ،ةاملنتجةّهلا.ّمعّاخلالفةّالعثمانيّ 

سةّ،ّهيّملّتكنّمؤسّ اعرضيّ ّال ّفة.ّملّتكنّاخلالفةّحتوّ سةّالسلطنةّعلىّخالمؤسّ ّاونّدستوريّ أحالّالعثمانيّ 



وفقّمقتضياتّالسياسةّواملصلحةّّنتاجّالوعيّاإلسالميّ إادةّسةّإعةّفحسب،ّلقدّعهدتّهذهّاملؤسّ سياسيّ 
ّآنذاك.

ةّمنذّأواخرّالقرنّالتاسعّعشرّللحركةّاإلسالميّ ّامرجعيّ ّالتّاخلالفةّيفّالقرنّاألخريّمنّوجودهاّإطارّ مثّ ّ
ة:ّمقولةّضمنّمقوالتّتأسيسيّ ّعادةّتأويلّالفقهّالسلطاينّ إ.ّعملتّاخلالفةّهبذاّاملعىنّعلىّّيومناّاملعاصرحت ّ

سةّاخلالفةّيفّملؤسّ ّمكانناّمراجعةّاخلطابّالثقايفّ إاصدّالشريعة/ّاملصاحلّاملرسلة.ّبمقّ؛ةاحلاكميّ ّ؛اجلماعةّواهلجرة

ّكلّ  النظرّعنّمقولةّاملقاصدّاليتّّراتّعبدّاحلميد.ّوبغضّ منّضياّباشاّوأمحدّجودتّومذكّ ّقرهناّاألخريّمع

ّكانّملقوليتّةّالرمسيّ اسُتعيدتّعلىّهامشّالسلطةّالثقافيّ  تيهماّيفّبناءّةّمركزيّ ،ّواحلاكميّ "اجلماعةّواهلجرة"ة،ّفقد

ّ.هّاحلركةّوماّسينتجهّطيلةّالقرنّاألخرية،ّشارطتنيّنفسيهماّعلىّعقلّهذللحركةّاإلسالميّ ّعمومّاجملالّالثقايفّ 

راتهّمنّجهةّةّاليتّاستعادهاّعبدّاحلميدّالثاينّيفّمذكّ ةّدارّاحلربّودارّالسالمّمنّجهة،ّواحلاكميّ ردّ 

ّكمجالّوهويّ  ّعنّعميقّاألزمةّاملضطربةّبنيّالسلطةّواجلماعة ّكانتّستعّب  نقدهّلتجربةّالقرنّّة،ّوكذاأخرى،
سواء.ّالسلطةّيفّّكّوحدةّاجلماعةّوالسلطةّعلىّحدّ ة،ّاليتّآلتّإىلّتفكّ لتنظيميّ صالحاتّااألخريّمنّاال

انّيعينّراتّعبدّاحلميدّككّالسلطةّيفّمذكّ ة.ّتفكّ راتّعبدّاحلميدّمناطّهباّوجودّاجلماعةّوحقيقتهاّالفعليّ مذكّ 
ّ.ةةّواحلضاريّ تهاّالرساليّ جنازّهويّ إسقوطّاجلماعةّوعجزهاّعنّ

سةّمنّأعلىّهرمّسلطةّاملؤسّ ّاسقطتّاخلالفةّرمسيّ ّ،1917تها.ّعامّةّأنّتنجزّمهمّ ملّيُكتبّهلذهّالردّ 

جمالّالسلطةّاملناطةّّلتّحلظةّاهنيارّاخلالفةّنقطةّحتو لّيف.ّمثّ اتّاملقولّالثقايفّ ة،ّومعهاّسقطتّديناميّ السياسيّ 
تيهماّستانّاللتانّملّتنجزاّمهمّ اّاملؤسّ سيتّالتحديثّوالتقليد،ّومهمنّخاللّمؤسّ ّنتاجّاالجتماعّالثقايفّ إهباّإعادةّ

عنهّعناوينّثالثة:ّّتعّبّ ّبعدهاّحالةّمنّالنقوصّالقسريّ ّطوالّالقرنّالتاسعّعشر.ّسيشهدّاخلطابّالسياسيّ 
ّ.وثقافةّاملصلحةّ؛ةّوالتكفريثقافةّاهلجّرّ؛ثقافةّالفرقة

ةّبعدّالتّمفاهيميّ حتوّ ّاإلسالميّ ّاجملالّالثقايفّ ةّاليتّعاشهاّذتّالردّ اتّ ّ:ثقافةّاجلماعةّإىلّثقافةّالِفرقةمنّ

خذّالفرقةّسةّخطاهباّإىلّمفهومّالفرقة.ّتتّ ةّآلتّمعّسقوطّاملؤسّ سقوطّاخلالفة،ّاجلماعةّاليتّبدأتّشرطةّتارخييّ 

اة،ّ،ّتقومّالفرقةّعلىّثقافةّالقسمةّوالنجانكوصيّ ّا.ّمعّالفرقةّتصريّاجلماعةّمفهومّ اخياليّ ّامنّاجلماعةّرائزّ 

،ّجيانبّاخلارجّوحياذرّاآلخر،ّاآلخرّيفّثقافةّ،ّالفرقةّمشروعّداخليّ تهاّداخلّاجملالّاإلسالميّ ومتارسّفاعليّ 

البعيد،ّعلىّّأوّمواجهةّمعّالعدوّ ّحتدّ ّرجاء ّلكلّ إ،ّلذاّسنشهدّمعّثقافةّالفرقةّإسالميّ ّ-الفرقةّآخرّداخليّ 



ّكأساسّومبتدأّأليّ القريبّأوّاملسلم.ّلذاّيتوالّحسابّمواجهةّالعدوّ  منّأنشطةّالفعلّّدّمفهومّالدولةّالقاعدة

ّ.هلذهّاجلماعة.ّوهوّاملرتكزّالذيّتنطلقّمنهّاجلماعةّملواجهةّمشروعّالكفرّالعامليّ ّالسياسيّ 

خذّمفهومّدارّة،ّيتّ ريّ ةّالتطهّ تهاّالنفسيّ تتابعّالفرقةّفاعليّ ّ:كفريمنّثقافةّاجلماعةّواهلجرةّإىلّثقافةّاهلجرةّوالت

ةّهجرةّالذات،ّتقومّثقافةّاهلجرةّعلىّنبذّاخلارج،ّومتارسّ،ّيصريّالعاملّطويّ اداخليّ ّااحلربّودارّالسالمّبعدّ 

ّكلّ ّاانقطاعّ  مكانناّتسميتهاّإ،ّبرّالوعيّالداخليّ ّثقافةّاهلجرةّعنّحلظةّمنّحلظاتّتوتّ معطىّأوّمعرفة.ّتعّب ّّمع

منّالوالءّوالّباءّاجلديدين.ّينعكسّهذاّّالواقعّعلىّأساسّخاصّ ةّتعيدّإنتاجّوتعريفّةّاجلديدة،ّرافضيّ الرافضيّ 

ماّتقومّّاة،ّهيّغالبّ ةّأوّالسلطويّ املفهومّعلىّبىنّتنظيماتّمجاعةّاهلجرة.ّالّتعتمدّتنظيماتّاهلجرةّالبىنّاهلرميّ 

ّ.ة،ّقوامهاّالبيعةّوالطاعةةّأفقيّ علىّأسسّتنظيماتّعنقوديّ 

ةّبارقةّتعدّبعودةّاالجتهادّإىلّحاضرةّالثقافةّةّاملقاصديّ حة،ّبدتّالنظريّ منّمقاصدّالشريعةّإىلّشريعةّاملصل

ةّمفتقدة،ّلكنّهذهّمدنيّ ّاسبيلهّقاصدّ ّة.ّومعّالشيخّطاهرّبنّعاشورّيفّتونسّراحّمنهجّاملقاصدّيشقّ التقليديّ 

،ّبنيّالوافدّزوعّالتوفيقيّ فرتةّاخلالفة،ّسرعانّماّسيطغىّعليهاّالنّسوارّالنفوذّالسلطويّ أةّاليتّمنتّخارجّالنظريّ 

لشرطةّاحلداثةّوفقهّاملهادنة،ّبعدّجتربةّّفّاحلركيّ اّساعدّعلىّذلكّارهتانّاملثقّ واألصيلّيفّالثقافةّوالسياسة،ّرمبّ 

ات،ّوهوّاملوضوعّالذيّينيّ فيه،ّمنذّمطلعّالستّ ّاملنفىّاليتّاختّبهاّواختمرهاّيفّالغربّطيلةّوجودهّالقسريّ 

ّ.مقالناّالقادمقّإليهّيفّسنتطرّ 

ّكلّ ّازمنّمنّثقافتناّنعيش؟ّيعودّالسؤالّمدامهّ ّكيفّتبينّالثقافاتّالزمن،ّويفّأيّ  هذاّالسرد.ّللزمنّّّبعد

ّكيماّتلتمسّاألشياءّوجودها،ّوكيماّخيتّبّالوعيّمآله.ّماّمثّ  لّالزمنّالذيّخيتّبهّكماّللثقافةّحاجتهّووجهته

ّكلّ  رّواختبارّملاّنأتنفّوماّنريد،ّمنّالثقافةّوالنقد،ّومنّالذاكرةّوالسرد،ّاّمسألةّاختياحني؟ّإهنّ ّوعيناّووجودنا

النقدّّنقدّميالدّلزمنّجديد؟ّبالطبعّال،ّلكنّ ّماّتريدّأوّماّنريد.ّهلّكلّ ّاتناّيومّ ومنّالذاكرةّوالفامهةّاليتّمسّ 

ّعليهّوأو لهّمباّتهّوآنيّ يفّراهنيّ ّ"الثقايفّ "اّولصدفةّشاءّالتقاطّلرمبّ  هّتغنيهّوتدنيهّفرادتهّمنّأمسهّوغده.ّإنّ ته،ّفدل 

ّكلّ  هّالفعلّالذيّيؤذنّمبيالدّفجرّجديدّللزمنّ،ّإنّ والكوينّ ّةّاللغويّ حنيّعلىّموقعّالعقلّيفّسرديّ ّالشاهدّبعد

اليومّمباّيريدّإيصالهّإىلّّاثقافتناّقدُّأجهدتّمباُّأجهدت،ّفلنستمعّإىلّالنقد،ّأراهّمنهمكّ ّاّوأنّ واملعىن،ّوأمّ 
 .ارينّغدّ اآلخ


