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في المتشدد الفكر  اإلسالم   
السویسري العالم بقلم تسبیندن إرنست  :   

لھ وقدم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
 

المترجم تقدیم  
السویسري العالم ھو المقال ھذا كاتب تسبیندن إرنست الصدیق       (Ernst Zbinden) في الدین علماء كبار أحد    سویسرا،      

اإلسالمي للتاریخ ماھف أكثرھم ومن  وینتمي  .  الذین السویسریین المفكرین طبقة إلى تسبیندن    التسامح، بقیم ینادون     والحوار   
األدیان، بین العنف، ونبذ    الدین، استخدام إساءة وعدم    سیاسیة أھداف لتحقیق    في تسبیندن األستاذ استخدم قدو  .   ھذا مقالھ   
األلماني اللفظ  :  Fundamentalismus مختلفة بمعان    الذي اللفظ ذاھف  .  عشوائیة، ترجمة الكتاب معظم یترجمھ    بكلمة      

األصولیة »  » ، باإلسالم لھ عالقة ال لفظ ھو    ماري أنا الشھیرة األلمانیة المستشرقة تقول كما أو  .  ملشی       (Annemarie 
Schimmel) في  -   الدیبلوماسي لكتاب اھمقدمت    األلماني    ھوفمان مراد المسلم     : « كبدیل اإلسالم   »: « ال التعبیر ھذا   یمت   

بصلة، اإلسالم إلى في تطلق الكلمة ذهھف    في معین اتجاه على المسیحیة    أمریكا،    الغربي اإلعالم ویقصد    الكلمة بھذه     : 
المسلمین المتطرفین  تسبیندن األستاذ أن غیر  .«  للفظ استخدامھ عند  -      Fundamentalismus ال  -   یعني     المتطرفین   

فحسب، إنھ بل    ككل، اإلسالمیین أحیانا بھ یقصد    أخرى وأحیانا    یعني    المتعصبین،    المتشددین، أو    رابعة ومرة     یكون   
ةالسلفی الحركة ھو المقصود  .  

اإلسالمیین لفظ شیوع أن والواقع    (die Islamisten) في اإلسالمیة الدراسات أساتذة بین الیوم    الغرب     إلى أیضا یحتاج   
وتدقیق مراجعة في ورد كما اللفظ ھذا أن إذ  .  القدیمة العربیة المراجع    األشعري كاستخدام  -    في لھ    كتابھ      «  مقاالت 

اإلسالمیین ال  - «  یعني    المتطرفین،    ولكنھ    یعني    مفكري    اإلسالم    في عمل َمن فكل  .  اإلسالمیة، الدراسات حقل     عن وعبر   
في رأیھ المثارة، الدینیة الموضوعات    إسالمي، وھف    متطرفا بالضرورة ولیس    إسالمي فلفظ ذلك على وبناء  .   یشمل   

والمعتدل، المتطرف والعنیف، المسالم    والمتشدد، المتسامح    جمیعا     المتطرفین لوصف لھ الغربیین فاستخدام ذاھول  . 
المسلمین، استخدام ھو    دقیق، غیر    والتسطیح التعمیم من الكثیر فیھ    كیبل جیلز أحسن وقد  .  (Gilles Kepel) ،  عندما   

اللفظ، ھذا استخدام تحاشى في    في اإلسالمیة الحركة عن كتابھ    مصر،    الذي    أسماه     : « النبي  والفرعون     » ، حیث    فیھ یقول     :  
لفظ إن  ...»   fundamentalism    ،باإلنجلیزیة ولفظ       intégrisme musulman بالفرنسیة،     العالم إلى ینقالن   

اإلسالمي صیغت، فكریة أدوات    في معینة تاریخیة لحظات لتفسیر    التوالي على انتیةوالبروتست الكاثولیكیة تاریخ     ولیس  . 
ما ھناك النقل ھذا یبرر     ».   

في تسبیندن العالم ویشیر ھامة، مالحظة إلى ھذا مقالھ    وھي    في التفقھ على المسلم الشباب تبعث لم اإلسالمیة الصحوة أن      
اإلسالم،  في والتعمق    اإلسالمي التاریخ    والشریعة، والفقھ    اھولكن      « ومتطرفة ساذجة أحاسیس ویةتق إلى أدت   أحد ولعل  .« 

ذلك، أسباب أھم اإلسالمي الفكر انحصار ھو    العقالني    في المتداولة الكتب فمعظم  .  ھي الیوم العربیة األسواق     كتب   
العقل، تحارب والجمود التقلید إلى وتدعو    مسارھا، تصحیح من اإلسالمیة الحركة تتمكن ولن  .   الثقافات ىعل بالتفتح إال   

األخرى، العنف، ونبذ    العصر بعلوم والتسلح     .   
لتسبیندن، آخر قوال نذكر أن أیضا المفید ومن المصري للعالم بتعلیق ونقابلھ    منصور دمحم الكبیر      ) زیورخ  تسبیندن یقول  .)   :   

لم »   تنویر، حركة اإلسالم یعرف    في حدث مثلما    أوروبا    في موجودا كان التنویر أن منصور دمحم العالم ویرى  .«   اإلسالم   
بدایتھ، منذ االنحطاط، عصور حلت ثم    التنویر ھذا فحجبت    وھذا  .  یعني    الذي التطور أن    في حدث     لما معاكسا كان اإلسالم   

في حدث أوروبا    ففي  .  االنحطاط، قبل التنویر جاء اإلسالم    وفي    االنحطاط بعد التنویر انبثق أوروبا    ولنرَ   .  ماذا اآلن     یقول   
السویسري العالم في تسبیندن إرنست    ھذا مقالھ     :  

 
في المتشدد الفكر  اإلسالم   

السویسري العالم بقلم تسبیندن إرنست  :   
لھ وقدم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   

 
اإلسالم أصول  -١       (Die Fundamente des Islams) 

نبوي دین ھو اإلسالم    (prophetische)، وتشریعي،    الحیاة، میادین جمیع یشمل    بشرائعھ اھوینظم    اإلسالم ویعتبر  .    - 
اإلسالمیة النظر ةھوج من  سماوي دین آخر  -    منزل،    وبالتالي    الحقیقي الدین وھف    ائيھالن    للبشر     والمسیحیة ودیةھوالی  . 

لیستا، اإلسالم سبقتا دیانتین إال    المسیحیة، وبخالف  .  فأساس       (das Fundament) الكریم، القرآن فقط لیس اإلسالم      
الرسول سنة على القائمة الشریعة أیضا ولكن    ) ص   ( ، الفقھ وكتب    في والقرآن  .  المنزل هللا كالم ھو حروفھ من حرف كل     . 
التاریخي للتأویل محاوالت توجد ال وتكاد  للقرآن،    النقدیة والدراسات    ممكنة غیر    والفقھ، السنة أما  .   إلى للتغییر قابالن ماھف   

ما، حد وبالتالي    َـل من ماھتأویل یمكن    دینیة خلفیة مھلدی أفراد قِب األصول ھذه  .     (Fundamente)  من تجعل المقدسة   
في اإلسالم أصول ذا دینا الواقع       (fundamentalistisch) اإلسالمیة لسلفیةوا  .     (islamischer 



Fundamentalismus) ھي، ما    إلي العودة إال    اإلسالمیة واألسس األصول جمیع     الھادفة المسیحیة الحركة وبخالف  . 
المسیحي الدین أصول إلى العودة إلى    (christlicher Fundamentalismus)، التي األصول تشمل     السلفیة تسعى   

أیضا الشریعة اھإلی عودةلل اإلسالمیة اإلسالمي القانون دفھوی  .  في البشر كل إرجاع إلى    المشتركة، مھحیات     ألوامر تبعا   
هللا، األصلي الوضع إلى    الذي الصحیح    وسلطتھ هللا شرائع اھتحكم واحدة أمة جمیعا فیھ كانوا     .  

 
السلفیة الحركة تطور  -٢      (fundamentalistische)في  اإلسالم   

والطمأنینة، بالراحة فیھ شعر نظام وھو للقیم؛ وشامال خاصا نظاما لعالمھ اإلسالم إمتلك الغربي العالم بدایة حتى    الحدیث     . 
ولم  یسعَ     ما، حد إلى اإلسالمیة القیم ھذه لتغییر    اإلصالحیة، الحركات من القلیل إال    سلفیة حركات ظلت اھولكن      

 (fundamentalistisch) جدا،    في الوھابیة الحركة مثل    في عشر الثامن القرن    العربیة، الجزیرة شبھ     سبیل على   
المثال ولم  .  تنویر، حركة اإلسالم یعرف    في حدث مثلما    أوروبا    في بدأت األوروبیة القوى أن إال  .  الماضي القرن     تفرض   

اإلسالمیة المناطق على اھوصایت للمسلمین كبیرة صدمة إلى ذلك ىأد وقد  .   الحضارة من الكثیر اقتباس من البد وكان  . 
في الغربیة التكنولوجیا، مجال    الدولة، شئون وتنظیم    وھي والقانون؛    في تكن لم خطوة     اھولكن اإلسالمي؛ الفكر حسبان   

جدا، عملیة خطوة كانت الغربي الفكر أن لدرجة    في الراقیة األوساط لدى خاصة مكانة اكتسب    اإلسالمي العالم     وكان  . 
اإلمكان بقدر جدید كل تتحاشى أن حاولت أخرى طبقات ھناك فالتنظیم،  .  والتخطیط،    الثابتة، العمل وأوقات     واألجور   

المحددة، واإلدارة،    البرلمانیة، والدیمقراطیة    ھي    في    إسالمیة لیست أمور الواقع    يھف  .  أمور    اإلنسان، یقررھا     من هللا ولیس   
شریعتھ خالل األعمال، رجال الحدیث للمجتمع الجدیدة القواعد أبعدت وقد  .  والعمال،    المسلمین، والعلماء     إلى اإلسالم عن   

بعید حد عندما الحدیث العالم أن الواضح ومن  .  ألزمات، یتعرض    في یقوى    الرأي الحال     نتیجة ھو ذلك بأن القائل   
هللا بشریعة انةھلالست في المتدینین المسلمین من كثیر ویشعر  .  أحیانا باالغتراب الیوم المتحضرة اإلسالمیة الدول    وھم  .    

والشوق، الدفء من بمشاعر اإلسالم فجر عصر إلى ینظرون  في اإلسالمیة الشعوب جمیع وحدة إلى ویتوقون    المستقبل     . 
في رھظ وقد  َمن عشر لتاسعا القرن    لفظ مھعلی یُطلق      « المجددین   » ،  شوائب من لحقھ مـما اإلسالم یرھتط أرادوا الذین   
وخرافات، اإلسالم، نصرة إلى إیضا سعوا مھولكن    بالنفس واالعتداد القوة من مزیدا ومنحھ    وكانوا  .  اإلسالم، أن یرون      

دینَ  باعتباره  العقل،    وھف    المسیحیة، من أكثر یصلح    ألن    العصري اإلنسان دین یكون     .  
في تأسست ثم مصرَ     ولم  .٨٢٩١  سنة المسلمین اإلخوان جماعة    في اإلخوان یكن     الحدیثة المدنیة منجزات ضد البدایة   

اإلطالق، على اإلسالمیة، األخالق على نشأوا مھأن المفترض المسلمین تربیة على مھھدف اقتصر بل    اھب لواوتشك     ولكن  . 
تطرفت المسلمین اإلخوان جماعة    (wurde fundamentalistischer) بعد فیما  -    نظام اإلسالم أن أعلنت فقد  . 

شامل، والسنة، القرآن على قائم    وال    ینبغي    أن    یراعي    أو    أي یقتبس    في واالستعمال للتطبیق صالح وأنھ أخرى؛ عناصر      
ومكان، زمان كل  أي    في    أیضا ھذا عصرنا    شعبیا، حزبا المسلمین اإلخوان جماعة أصبحت وبسرعة  .   السلطات أن بید   

أحیانا، الحظر اھعلی فرضت عنف أحداث من مارستھ ما بسبب    في أیضا المسلمین لإلخوان منظمات وتكونت  .  األردن،      
والعراق،  ولبنان،    وسوریا    وفي  .  والغرب، الشرق بین ةھالمواج فترات    أن اإلخوان استطاع    كبیرة، رةھش یكتسبوا      

اإلسالمي، للعالم ثالثة ایدیولوجیة كأصحاب  أن دون    محدد برنامج بتقدیم ملزمین یكونوا    وفي  .   جماعة تأسست باكستان   
١٤٩١  سنة المسلمین باإلخوان وقرابة صلة ذات أخرى  ، تسمى      « اإلسالمیة الجماعة  إلي الجماعة ھذه ودعت  .«   إنشاء   

القدیمة، اإلسالمیة الطریقة على إسالمیة دولة مسلم أمیر اھویحكم     من اإلسالمیة الشریعة تطبیق بإعادة نادت اھأن كما  . 
مراحل على جدید المجاورة، الدول إلى أیضا الحركة ھذه امتدت وقد  .  في أحزاب قیام إلى وأدت    ا،ھمتبر العربیة المنطقة      

اإلسالمیة، الصحوة إلى تدعو  الدیني واإلحیاء    األرض، تحت األحزاب ھذه بعض وعاشت  .  السلطة، ضد تعمل وكانت      
الغرب، وضد  الكفرة وضد    األحزاب ھذه أحضان إلى الكثیرین السرائیل الغرب تأیید ودفع  .   .   

المتشددة تالحركا ھذه لكل ورھالظ إشارة اإلیرانیة الثورة أعطت وقد    (fundamentalistisch)  الثورة رتھوأظ  . 
اإلسالمي العالم تقویة إعادة الممكن من أنھ اإلیرانیة في    ھذا، عصرنا    أیضا إسالمیة أسس على    الخمیني هللا آیة أعد وقد  .    

في  إسالمیة، وریةھجم مشروع منفاه    اآلن تطبیقھ تم    في أساسیة ةبصور شئ كل أسلمة عملیة وتجلت  .  اإلداریة، المجاالت      
والقانونیة،  واالجتماعیة،    في لنا بالنسبة خاصة وبصورة    الغرب،    في واضحا ذلك بدا    المالبس، أحكام    المرأة حریة وتقیید     . 
والمتشددة السلفیة الحركات اإلیرانیة الثورة شجعت فقد كذلك     (fundamentalistisch) في    األخرى، سالمیةاإل الدول      

بعید حد إلى  نظري دین مجرد لیس اإلسالم أن اآلن واتضح  .  فحسب،    ذلك من أكثر ولكنھ    في مؤثرة حضارة إنھ  :    
المجتمع،  الغربیة، لإلیدیولوجیات مخالفة وإیدیولوجیا    الدین على مبنیة مضادة وحضارة     اإلخوان حركة وازدھرت  . 

المسلمین، سالمیة،اإل والجماعة    األخرى المتشددة والحركات    بالنفس، االعتداد من جدید شعور جمیعا المسلمین وانتاب  .    
في حتى  التي الدول تلك    ال    ا،ھفی یمثلون    محدودة أقلیات إال    لفظ استخدام اآلن شاع وقد  .    « اإلسالمیین   » (die 

Islamisten) ، ات،والتیار الجماعات ھذه كل إلى لإلشارة    لفظ وكذلك      « اإلسالمیة الحركة   »  (Islamismus)،   
شامل كمصطلح  اإلسالمیة والسلفیة  .     (islamischer Fundamentalismus) ھي  -     « اإلسالمیة الحركة   » 

 (Islamismus)  .  
 

 تقییم  -٣ 
تعني ال اإلسالمیة السلفیة       ((islamischer Fundamentalismus) القرآن، بحرفیة التمسك مجرد    أي ورفض     نقد   



للقرآن، موجھ إسالمي موقف ذاھف    عام    الرئیسي، اإلسالمیة السلفیة ھدف أما  .  في اإلسالمیة الشریعة تطبیق فھو    المجتمع،      
الدولة، وشئون  والسیاسة،    والقضاء،    في وأیضا    المجتمع أفراد من فرد كل فكر    اإلسالمیة والسلفیة  .     (islamischer 

Fundamentalismus) ھي     مضاد، موقف شئ كل قبل    والتغریب للعلمانیة فعل ورد    وال  .  في یوجد     فكر اإلسالم   
سلفي    (fundamentalistisch) ابھوإس بتفصیل ومشروح موحد     حركة مجرد أیضا لیست اإلسالمیة والسلفیة  . 

الدیني، لإلحیاء محافظة بالمستقبل، یضاأ تعنى اھولكن    جدید، مستقبل لتحقیق اھبسعی وذلك    هللا، شریعة تحكمھ    في یتمثل      
التي المباركة اإلسالمیة األمة  حدودھا داخل المؤمنین كل تجمع    التي اإلسالمیة الصحوة أن لھ المؤسف ومن  .   كل تلقى   

السلفیة، من التشجیع حقیقي تعمق عن تثمر لم    في    اإلسالم،    الطبقات، جمیع عند     ساذجة أحاسیس تقویة إلى أدت اھولكن   
ومتطرفة    (fanatisch) ذلك استغالل إلى السیاسیین بعض سارع وقد  .  لن نفسھ فاإلسالم  .  أن یستطیع     مشاكل كل یحل   

اإلسالمیة، الشعوب التي بالسرعة    اإلسالمیون ینتظرھا    الفقر، أن ذلك  :  والبطالة،    االقتصادیة، اعبوالمت    والتخلف،     وعدم   
السیاسي، االستقرار التي بالسرعة تحل لن المشاكل ھذه كل    اإلسالمیون اھیتخیل    التي المكاسب وبعض  .  في اھتحقیق تم      

المرفوض، الغربیة الوصایة عصر  لم    اإلطالق، على إلغاؤھا الممكن من یعد    في حتى وال    التي إیران    في استمرت     تجارة   
النفط، رغبة، عن فقط لیس    واضطرار حاجة عن أیضا ولكن    في المسائل بعض ناكھف كذلك  .  تنقیح، إلى تحتاج الشریعة      

الطالق، مسألة مثل  المرأة، ووضع    الجنائي القانون أحكام بعض أیضا ولكن المثال؛ سبیل على     العصور أن والواقع  . 
لإلسالم نسبةبال أیضا تھانت قد الوسطى وسوف  .  أن أیضا اإلسالمیین على یتحتم    في أفكارھم یراجعوا    المناسب الوقت     .  

ما وكثیرا اإلسالمي التطرف یسبب       (islamischer Fundamentalismus) لنا    في  -   الغرب    قلقا  -    ویخشى  . 
أخرى مرة أوروبا أسلمة من البعض اإلسالمیة الصحوة ولكن  .     (die Renaissance des Islams) ینبغي     أن   

اإلسالم من موقفنا تنقیح إلى شئ كل قبل تقودنا الذي الموقف ھذا  -   في تحكمھ مازالت    أوساط     األحكام واسعة غربیة   
والخاطئة المشوھة أن والمسیحیین المسلمین وعلى  .  أن یتعلموا    أفضل، بصورة بعضا مھبعض مھیف    وأن     أكثر جمیعا ونوایك   
تسامحا أن والبد  .  التطرف یتحول       (Fundamentalismus) الفریقین، عند    الحب، إلى المتشدد الموقف من      

الذاتیة، واألصول للمبادئ واإلخالص  اآلخر، على وصایة بال ولكن    وفكریا دینیا المختلف     .  
 

في وفضلھ هللا بحمد الترجمة تمت (  في زیورخ    عید ثابت  - ٣٢/١١/٣٩٩١  ومی     (  


