
�اه�� و��	ه��� وا���ا�� ا�����دة ���:ا��
	ر ا������ 

  @ hotmail.comsabri.Khalilأستاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم/ صبري محمد خليل.د

الطائفة "األصل التاريخي لهذا التعبـير ان الكتلة السياسية التي تسمى: األصل التاريخي لمصطلح يسار
جلست على يسار مقعد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية تعبيرا عن موقفها المعارض للملكية " الثالثة 

وأصبح تقليداً غالبا أن يجلس ممثلي المعارضة في مقاعد اليسار من قاعات . قبيل الثورة الفرنسية
فان تغيرت الحكومة . انات معبرين بمواقعهم المكانية عن مواقفهم السياسية من الحكومة القائمةالبرلم

وهكذا كان أقصى . بدلوا مقاعدهم فأصبح اليسار يميناً وأصبح اليمين يساراً بدون أن يبدل أحد أفكاره
التعبير للداللة على ثم انتقل . تغيير الحكومة. ما يدل عليه الموقف اليساري هو الرغبة في التغيير

ولما كانت النظم االجتماعية أكثر ثباتاً وأطول عمراً من الحكومات . التغيير االقتصادي واالجتماعي
فان الموقف اليساري من النظم القائمة لم يعد يرتبط بتغيير الحكومات مع بقاء النظام االجتماعي بدون 

با فأصبح اليسار يطلق على التيار االشتراكي الذي وقد كان النظام الرأسمالي هو السائد في أور. تغيير
بدأ في النصف األول من القرن التاسع عشر وال يزال يطلق عليه حتى اآلن أينما كان النظام 

  ).عصمت سيف الدولة، نظريه الثورة العربية.د. (الرأسمالي هو النظام السائد

  :مذاهب اليسار االسالمى

رين الذين طرحوا شعار اليسار االسالمى المفكر المصري حسن ومن أهم المفك  ):مصر(حسن حنفي.د
ليس حزبا سياسيا، وال يمثل معارضة حزبية، وال يتوجه ضد (حنفي الذى أعلن ان اليسار االسالمى

] أي األمة[فالمعارك أساسا في الثقافة وداخل وعيها . أحد، ألنه يرى السياسة في ثقافة األمة ونهضتها
يهدف اليسار اإلسالمي إلى استنفار أحد أو االستعداء على أحد، بل يرمي إلى يقظة وال . الحضاري

األمة، واستئناف نهضتها الحديثة، وطرح البدائل أمام الناس، واالحتكام إلى جماهير األمة، وتجاوز 
جله افتتاحية م. (الحلول الجزئية والنظرات الفردية إلى تصور كلِّي وشامل لوضع األمة في التاريخ

عبارة عن حركه تاريخيه ( كما عرف اليسار االسالمى بأنه ).1981اليسار اإلسالمي، العدد األول، 
وثقافتنا ترتكز على ثالثة اصول أوال التراث القديم ... جماهيريه ثقافيه حضاريه اجتماعيه سياسيه 

الفكر الديني، مكتبه  حسن حنفي، اليمين واليسار في) ( ثانيا التراث الغربي ثالثا القران الكريم 
وقد طرح حسن حنفي هذا الشعار تأثرا بالهوت  ::::إشكاليه المنهج الظواهراتىإشكاليه المنهج الظواهراتىإشكاليه المنهج الظواهراتىإشكاليه المنهج الظواهراتى )مدبولى، القاهره 

التحرير في أمريكا الالتينية، لكن يجب مالحظه ان مبدأ دعوه حسن حنفي ها تبنى المنهج الظواهراتى 
هراتيه كمحاوله لتجاوز كل من لهوسرل وتطبيقه في مجال الدراسات االسالميه ، وقد جاءت الظا

المثالية والمادية بنفي اولويه الوعي او المادة، ونفى اولويه الذات او الموضوع ،والقول بالقيمة 
المتساوية لكل منهم فى عمليه المعرفة، غير أنها في التحليل النهائي تنحاز إلى المثالية القائلة باولويه 

باولويه المادة، كما تنحاز إلى الذاتية فتقول باولويه الذات على الوعي على المادة ضد المادية القائلة 
الموضوع، فهي ال تميز بين الوجود الموضوعي للمادة، ومعرفتنا الذاتية به، ويقول هوسرل بالشعور 

إذا المنهج .أيضا بان هناك مناطق في الشعور تماثل أجزاء الواقع  وهو حدس ذاتي، ويقول
قد طبق   ،)موضوعي(س فكرى لالشتراكية كنظام اجتماعي اقتصادي الظواهراتى ال يصلح كأسا

سارتر هذا المنهج في بداية حياته الفكرية على الوجود فأحال اإلنسان الكائن نفسي متجاهال بعده 
نقد ( المادي االجتماعي، ولم بتمكن من تبنى االشتراكية إال بعد تبنيه منهج الدياكتيك االنسانى في كتابه

  ).دليالعقل الج

أسسه الفكرية في اإلسالم و القومية   يحدد الحزب ):السودان(الحزب االشتراكي االسالمى
وفيما يتعلق باإلسالم بقدم الحزب الطرح التبشيري الثوري لإلسالم الذى يجدد خصائصه . واالشتراكية

طرح الدين في : نبذ الطرح الذرائعى والتبريري واالعتذارى والطائفي للدين، ثانيا: أوال : في التالي
ه يستمد أهميته وفاعليته من فطره اإلنسان ومن شريعته صفاته الموضوعية باعتباره حاجه إنساني

هذا الطرح يخترق : هذا الطرح يحدد رسالة االمه العربية، رابعا : العالمية للبشرية جمعاء، ثالثا 
أما فيما يتعلق بالقومية يحدد , والمنطلق لفتح باب االجتهاد: الطائفية ويزيل حواجزها، خامسا

انه ال يطرح اإلسالم طرحا ثوريا وتبشيريا، ثانيا : يار القومي وهى أوالمواقع الضعف في الت  الحزب



تخلفه عن إدراك مفهوم القومية العربية في : ضعف الفكر االشتراكي العلمي لدى هذا التيار، ثالثا:
أما فيما يتعلق باالشتراكية فيرى الحزب ان التيارات التقدمية والثورية في بالدنا . حدودها انمتحركه

تمد نزعتها االشتراكية من اإلسالم ومن ثورتنا الكبرى ومن الثورة االشتراكية العالمية، فاإلسالم تس
يقوم في أصوله األولى على اإليمان باهللا والحرية الفردية ووحده البشرية و احترام العمل و مساواة 

يرى الحزب ان مواقع كما ..المراه و رعاية اليتامى والفقراء وتحريم االستغالل واالحتكار ولسرقه
عدم تشبع التيار االشتراكي بالوعي االسالمى ، وضعف وعى هذا :النقض في التيار االشتراكي هي 

التيار بضرورة توطيد الديموقراطيه وحكم القانون، عجزه عن رؤية القضايا االساسيه في الثورة 
، 1986لثوري ببالدنا ،الخرطوم ميثاقنا والنهوض ا )(السودانية رؤية موضوعيه تقدمه ذات أفاق قوميه
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لالمه االيرانيه ) التشيع(والمذهبي) اإلسالم(حاول شريعتي التوفيق بين عالقة االنتماء الديني   .4	�

البساريه عامه والماركسية خاصة ، والتي سادت في الخمسينات والستينات من القرن   ،والمقوالت
ان مقولته اعاده تفسير هذه المقوالت بشكل مختلف ، وعلى سبيل المثال ف: أوال: الماضي ، من خالل

، والتي يعيد ) الدين أفيون الشعوب(في الدين االفيونى هي صياغة أخرى لمقوله مقوله كارل ماركس 
قراءتها بشكل يختلف عن كارل ماركس الذي يعنى بها نفي الدين ، في حين أراد شريعتي بها تثوير 

  الدين
  تثوير الدين من خالل الحفاظ على مفاهيم الدين والمذهب،: ثانيا
إعادة تفسيرها بشكل آخر يختلف عما هو متعارف في مباحث العقائد اإلسالمية وعلم الكالم  مع

الميتافيزيقية، فعلى سبيل / والحكمة، وعلى ضوء االجتماع السياسي ، ومبتعدا عن أبعادها الغيبية 
ائما وضد فاهللا مع الشعب د' الشعب'بها  يقصد' اهللا'المثال يقول شريعتي إن كل نص قرآني به لفظة 

المسيحي " الهوت التحرير"وهكذا كان طرح شريعتي متسقا مع  . ثالوث االستبداد واالستغالل والكهانة
  .في أمريكا الالتينية
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أشتغل في أوساط الجماعة , عقالني االتجاه هو تيار إسالمي  ) :تونس(اإلسالميون التقدميون
في تونس منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي في المساجد والجامعات والمعاهد التربوية   اإلسالمية

وعندما قرر راشد الغنوشي وعبد الفتّاح مورو تحويل الجماعة اإلسالمية إلى حركة االتجاه اإلسالمي , 
ض اإلسالميون التقدميون وعلى رأسهم أحميدة النيفر وصالح الدين عار, في بداية الثمانينيات 

الجورشي وزياد كريشان وأصروا على االستمرار في خطهم اإلسالمي ضمن رؤيتهم الثقافية والفكرية 
وكان هذا التيار يحمل في بدايته على ما يسمى بأقطاب السلفية القدامى والمعاصرين .والعقالنية 

, وكان هذا التيار يركّز على العقل أكثر من تركيزه على النص , اليسار اإلسالمي وأعتمد على مقولة 
وحمل اإلسالميون التقدميون على عاتقهم فكرة تجديد اإلسالم وطرح كل األشواب التي علقت به 



 وذهبت هذه الجماعة إلى حد القول بجواز تعطيل الثوابت عندما, الفقهية والعقائدية واألصولية وغيرها 
, لماذا اإلسالم : تكون هناك ضرورة إلى ذلك ،وفي كتاب المقدمات النظرية لإلسالميين التقدميين 

تبدو مجموعة اإلسالميين التقدميين أقرب إلى ما يسمى داخل الحركات : وكيف نفهمه ؟ نجد ما يلي 
سالمي على تجنيدهم اإلسالمية عموما باالتجاه التربوي أي القائلين بأسبقية تربية أفراد المجتمع اإل

لهذا السبب ولخصوصية المسألة الثقافية في تونس كان طرح اإلسالميين التقدميين , وتجييشهم سياسيا 
لماذا اإلسالم ؟ كيف نفهمه ؟ صياغة صالح الدين الجورشي : المقدمات النظرية لإلسالميين التقدميين( 

،وكان )1989لبراق للنشر في تونس سنة ومحمد القوماني وعبد العزيز التميمي الصادر عن دار ا
الجورشي وهو من رموز هذا التيار يطالب بثورة ثقافية ألنّها تمثّل عنصرا جوهريا في إعادة بناء 
  .وعي المجتمع و أن تتم بعد ذلك عملية إعادة هيكلة المجتمع 

تجه اإلسالميون الدولة أو المجتمع ؟ وقد أ: ويتساءل الجورشي عن أيهما حدث في بداية األمر 
وفي نظر أحد أقطاب هذا التيار أحميدة النيفر , التقدميون نحو ثورتهم الثقافية من خالل فهم جديد للدين 

فان المسألة السياسية مسألة هامة ولكنّها لم تعد لها األولوية أصبحت مشكلة إعادة قراءة الفكر الديني 
يون التقدميون منهجهم في التجديد الثقافي واإلسالمي ويحدد اإلسالم. هي التي تحتّل المركز األول 

, باعتماد العقل وسيلة في فهم النصوص المقدسة من كتاب وسنّة دون الوقوع في الحرفية أو النصية
  .ويعتمدون على االجتهاد كمنهج نحو تحقيق التجديد المنشود

  :المواقف المتعددة من اليسار االسالمى

عدد من   تعرض تيار اليسار االسالمى للنقد من جهات عده، حيث اعترض عليه: مصطفى محمود.د
أهمهم الدكتور مصطفى    بين الماركسية واإلسالم - او التلفيق  - الكتاب باعتباره محاوله فاشلة للتوفيق 

 ظاهرة اليسار( في كتابه  م ، ثم محسن ألميلي1978 عام) أكذوبة اليسار اإلسالمي( محمود في كتابه
اليسار ( في كتابه  ،و عبد السالم البسيوني)1983أكتوبر ، –قرطاج - مطبعة تونس) ( اإلسالمي 

ان بعض  -على محدودية مجاله-وقد ساهم في تأكيد هذا النقد ) ... اإلسالمي خنجر في ظهر اإلسالم 
اركسية واإلسالم الكتاب الذين رفعوا شعار اليسار االسالمى انطلقوا فكريا من محاوله التوفيق بين الم

األسس (او تطبيق المنهج الماركسي في مجال الدراسات االسالمبه، كما عند خليل عيد الكريم في كتابه 
وغيره من الكتب ، وهى محاوله نجد مثيل لها عند عدد من الكتاب ) الفكرية لليسار االسالمى

  ).بية االسالميه النزعات المادية في الفلسفة العر( الماركسيين كحسين مروه في كتابه

بعض االعتراضات الرئيسية علي اليسار االسالمى وحاول   حسن حنفي. وقد نقل د :حسن حنفي, د
وبرد على   … انه ليس في اإلسالم يسار ويمين، اإلسالم دين واحد: الرد عليها ،من هذه االعتراضات

اليسار  وان).ممارسات اإلسالميةوهذا صحيح نظراً، ولكنعمالً تتعدد القراءات وال(هذا االعتراض بقوله 
والحقيقة أن هذه الشبهة (وبرد على هذا االعتراض بقوله ... - كما سبق بيانه- اإلسالمي نزعة تلفيقية 

القديم والجديد، الماضي والحاضر، التراث  إنما تنتج من عقلية االستقطاب بين مطلبين كالهما صحيح،
وبرد على . في المسيحية خاصة" الهوت التحرير"بي يقلد وان اليسار اإلسالمي تيار تغري). والمعاصرة

أن اليسار اإلسالمي استئناف لحركات اإلصالح التي أسسها األفغاني  والحقيقة(هذا االعتراض بقوله 
  ).الثلج المقلي، االتحاد اإلماراتية -حسن حنفي. د)(وإقبال

يد بنقد خطاب اليسار االسالمى عند كما قام الكاتب المصري نصر حامد ابو ز :نصر حامد أبو زيد.د  
كتابات سيد قطب في "ترجع إلى " اليسار اإلسالمي"حسن حتفي حيث يرى ابتداء أن إرهاصات حركة 

، كما "العدالة االجتماعية في اإلسالم"و " معركة اإلسالم والرأسمالية"أوائل الخمسينات، خاصة في 
كما يرى . حد أقطاب األخوان المسلمين في سوريةلمصطفى السباعي، أ" اشتراكية اإلسالم"نجدها في 

ان هذه اإلرهاصات تمثل امتداداً طبيعياً للتأويل العقالني لإلسالم الذي طرحه كل من األفغاني ومحمد 
من جهة، واستناداً إلى التراث العقالني " الغربي"عبده استجابة للتحدي الحضاري الذي طرحه اآلخر 

لكنه يرى أن هذا التيار العقالني لم يدم طويالً، وظل على هامش ". خرىللمعتزلة وابن رشد من جهة أ



ويجمل أبو زيد ...الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة بوجه عام وعلى هامش الفكر الديني بوجه خاص
خصائص خطاب اليسار اإلسالمي، التي تقبع في أساس إخفاقه أو محدودية مردودة التنويري، في 

علم ( التوفيق بين أطراف لم ترصد جوانب الخالف أو االتفاق بينها بدقة "سعيه إلى : أوال: ثالث هي
يجمد الحاضر في إسار الماضي، ويجعله خاضعاً له : ثانيا).الكالم ألمعتزلي وعلم الكالم األشعري

يعامل ، و)علم الكالم(االجتماعي للتراث / يتجاهل السياق التاريخي : ثالثا. ولمعطياته خضوعاً شبه تام
إلى " إعادة البناء"هدف "فتحول .معه بوصفه بناء شعورياً مثالياً مفارقاً لزمانه ومكانه، رغم نشأته منهما

إعادة طالء، وتحول التجديد إلى تجاور بين القديم والجديد، ووقع المشروع كله في التلوين بقدر ما 
اليساري أو نقائضه لتوكيد طابع  بيد أن أبو زيد الذي يرصد تناقضات الخطاب". تباعد عن التأويل

التوفيق والتلوين، ينوه بالجهد الواضح في تأويل العقائد، وال سيما عقيدة اإللوهية وقضية الوحي وجعل 
الواقع وسطاً بين العقل والنقل ومرجعاً لهما، ويأخذ على هذا الخطاب تردده وعدم قدرته على حل 

عن الماضي المنتصر من جهة وتأسيس العقائد على اإلشكالية التي صنعها هو نفسه لدى الحديث 
نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، سينا للنشر، . د. ..(من جهة أخرى" االغتراب"مفهوم 

  ).1992القاهرة، 

فيرى ان مصطلح اليسار من المصطلحات   عصمت سيف الدولة.اما د :عصمت سيف الدولة.د 
ألن اليسار واليمين ال بد أن ينسبا إلى اتجاه ثابت، فهذا على يساره وذلك على ( الدارجة والفاسدة معا 

يمينه كما كانت مواقع المعارضة تنسب إلى منصة رئاسة المجالس، إال انه لم يكن ثمة ضرر في 
ولكن العبث . كيون يسار تقدمي والرأسماليون يمين رجعيفاالشترا. استعمالها على داللتها الدارجة 

وقد انقطعت . يلبث ان أصبح غطاء للعبث السياسي عندما انقطعت صلة اليسار بالتقدمية  اللفظي لم
الموضوع األول عندما أصبح اليسار بالنسبة لمشكلة محددة هو اليسار . تلك الصلة في موضوعين 

فاليسار الفرنسي مثالً ظل يساراً حتى وهو يشن علينا في مصر . بالنسبة للواقع االجتماعي ككل
جمع سارتر كالماً كثيراً " األزمنة الحديثة " وفي عدد خاص من مجلة ... والجزائر حرباً استعمارية

ممن قيل أنهم يمثلون اليسار العربي واليسار اإلسرائيلي فأصبح بعض اإلسرائيليين يساراً على األرض 
عندما أصبح اليسار ال يحدد موقف القوى من الواقع : الموضوع الثاني. وشردوا أهلها التي اغتصبوها 

فتعدد اليسار وتعدد اليمين وأصبح لكل يسار يمين ويسار، . و لكن الموضوعي يحدد مواقفها فيما بينها
مى وبأخذ الدكتور عصمت سيف الدولة على التيار االشتراكي االسال) . الخ… ولكل يمين يسار ويمين

يقول ) دفعا للفكر الماركسي( بل رد فعل) اجتهاد في الفكر االسالمى او االشتراكي(انه لم بكن فعال 
ودخلت ساحة الحوار حول االشتراكية جماعه من المثقفين في الدين ، تحاول إرجاع المقوالت في (

يه اإلسالم او تيار يحمل شعار اشتراك  الفكر االشتراكي إلى منطلقات دينيه، فانشات بدخولها
االشتراكية االسالميه، وهو تيار لم يولد أصال، بمعنى انه لم يكن اجتهادا في الفكر االسالمى، ينميه 

ويضيف إليه ليواجه مشكالت الحياة في هذا العصر، بل كان دفعا للفكر الماركسي ودفاعا ضد 
في النظام االشتراكي، بل هو  منطلقاته المادية، فتحددت طبيعته منذ مولده، فهو ليس اجتهادا مبدعا

عصمت .كما يرفض د). 156، ص2نظريه الثورة العربية، ج ...(حوار معاد في الفلسفة الميتافيزيقية
ومن أشكال ( ال يرفض وصف المذاهب االسالميه بالمستنيرة   مصطلح اإلسالم المستنير ، وان كان

كأن . واإلشادة به والدعوة إليه " م المستنير اإلسال" مناهضة اإلسالم بالعروبة ، نفاقا ، تفضيل بعضهم 
أما مصدر الضوء الذي وقع في . ثمة إسالميين أحدهما مستنير يشهرونه واآلخر مظلم ال يشيرون إليه

. فأظلم، فهو أفكارهم وما يشتهون " إسالم " فاستنار واحتجب عن " إسالم " ظنهم أن قد وقع على 
ولو أنصفوا أنفسهم لتحدثوا . أفكارهم محله في حياة األمة العربيةفخالصة موقفهم من اإلسالم أن تحل 

وأن يكونوا مسلمين على . عن االستنارة واإلظالم في المذاهب واآلراء واجتنبوا اإلسناد إلى اإلسالم



مذهب يرونه مستنيراً فعليهم أن يقدموه مذهبا على مسؤوليتهم في الصواب والخطأ ، وال يقدموه على 
عن العروبة واإلسالم، )(م المستنير بما يترك مجاال للظن بأن ثمة إسالما غير مستنير أنه اإلسال

 )1986بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 


