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Abstract: Classic Islamic theologies which focus on the 
study of monotheism, God’s substances, characteristics, 
justice, promises and threats, throne, iman, kufr, fasiq, and 
shirk are believed to be in its stagnancy. Since they are 
theocentric-oriented, they cannot appropriately solve 
contemporary problems. They are dominated by some 
political interests, so that they become more subjective. 
Therefore, it is essential to establish a more grounded 
soluble theo-anthropocentric-oriented theology which can 
thoroughly solve social problems. Indonesian Islamic 
Scholars offer fifteen theological varieties, namely, rational 
theology, transformative theology, pluralism theology, 
harmony theology, renewal theology, dynamic theology, 
social theology, Islamic contemporary theology, applied 
theology, oppressed group theology, negative theology, 
Islamic political theology, economical theology, educational 
theology, and reading theology. Indeed, two significant 
notices can be revealed. First, some new theological 
varieties-Abdurrahman’s transformative theology and 
Madjid’s pluralism theology are introduced but they are 
implicitly written in title of their works. Second, some 
theological formulations criticize the former theologies, 
Indonesian Muslim’s life, and conventional economic 
conditions which bring about more striking theological 
formulations. 
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ّتمهيد
الفكر  اليدالعنوان "تقالباحث تحت  أجراهالذى بحث من ال نتيجة ةالمقال ههذ

، مهمةيولوجية ت قضايافى  البحثهذا في أندونيسيا." تناول  اإلسالمي المبتكرة
في تطوير العلوم  إبداعات المفكرين األندونيسيين لتناول ةالمقاله وخصص هذ

هذا كشف  الباحث يحاولوالفقه والتصوف. و  يولوجياتالمن اإلسالمية بما فيها 
 .4102 إلى عام 0891 عامفي أندونيسيا منذ تيولوجيا ثالالقضايا فى أى  تطويرال

استعمار له تاريخ متميز خاصة بعد  نيالعشر  قرن الفان  ينندونيسيبالنسبة لأل
األمواج  ظهورهى  هذه األرض. ومن سمات ذلك القرن  علىويابان  اهوالند

 في تغيير مسار القرن ظهرت فكرة بدايةة. ففي الفكرية والحركات اإلسالمي
الحركات اإلسالمية الفكرية  ظهرت ، وبالتاليء المنظماتبإنشا الحركات اإلسالمية

تطوير العلوم اإلسالمية بما فيها علم  التي تؤول في نهاية القرن إلى لوجيةاأليديو 
 التيولوجيا. قال دمحم إنعام عشا أن الحركات الفكرية حول التيولوجياأصول الدين أو 

ظهور  حام حوله من التطورات. هذا معنشأت كثيرا في القرن العشرين تلبية لما 
1ر.المعاص التيولوجياجديد في خطاب  نمط

 

من ر اإلسالمية في أندونيسيا نتيجة نشأت األفكا ،في أواخر القرن العشرينو 
الحتكاك بين المفكرين المسلمين في الشرق األوسط وفي الغرب وفي أندونيسيا ا

يبحثون  وبالتاليبعد فشل حركاتهم السياسية أمام نظام الحكم األندونيسي الجديد. 
. ة وسياسة وتربية وأصوالشريعة واقتصاديتطوير العلوم اإلسالمية في محاوالت 

 اهوتجديد التيولوجيامصطلحات على فالتطوير فيها تشمل  التيولوجياأما في 
عنهما دمحم أمين  ( والمزني كما نقلRahardjoها. قال راهرجو )ماطوأن هامضمونو 

ثالثة على  ون ندونيسيالمسلمون األبين السبعينات والثمانينات تعرف  عبدهللا أن ما

                                           
)ماالنج: الجامعة اإلسالمية الحكومية  الحديثةالثيولوجيا اإلسالمي: القضايا دمحم إنعام عشا،  1

 .04( ص. 4119ماالنج بريس، 
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 ،التنميةتيولوجية  وهي ،وسياق جديدة بما فيها من معنى يولوجيةتث مصطلحات
 2السالم. تيولوجيةو  ،التحويل تيولوجيةو 

ول الدين" أو ال يستخدمون مصطلح "أص المفكرين هؤالء من الغريب أن
مصطلح "فلسفة  أيضا يستخدمون  الكما . يولوجياتلالجديد ل "الكالم" لذلك النمط

مع  ،" المأخوذ من التراث الفكري الغربييولوجياتيفضلون مصطلح " بل اإلسالم"،
المصطلح الجديد لعلم أصول الدين  افهذ 3.مسلمون ندونيسي أن معظم الشعب األ

التحول في خطاب وجود  علىفي الخطاب الفكري اإلسالمي في أندونيسيا يدل 
البناء وربطا حديثا ب" يعطي معنا جديدا اتيولوجيفمصطلح " 4اإلسالمي. الفكر

 على وتدل هذه الظاهرة على هيمنة الغرب5.نسانلحياة اإل المباشر الواقعبالفكري و 
إن ف مواجهة تلك الهيمنة. وعلى صعيد آخر وعجزهم عن ،المفكرين المسلمين

عدم اتفاق رغم ، مما يجعل التجديد ضروريا حالة الجمودفي  حينئذيولوجياتال
 . فيهالمفكرين 

 
ّيولوجياتالتجديدّ

يجب أن يتطور بل  ال يتوقف على مستوى معين،ل علم أن ك المفروضومن 
وهذا لمشاكل الناشئة من تلك التغيرات. ل حال ليصبح في مواجهة تغيرات العصور

فحسب مثل الخوارج  التقليديةحول المذاهب على الجدال  لن يتأتى باالقتصار
وبإعادة النظر إلى . ية والمعتزلة وأهل السنةوالشيعة والمرجئة والجبرية والقدر 

                                           
( 0881)يوغياكرتا: بوستاكا بيالجار،  فلسفة الكالم فيما بعد العصر الحديثدمحم أمين عبد هللا،  2

 .98ص. 
 .91المرجع السابق، ص.  3
 نفس المرجع. 4

 .90المرجع السابق، ص.  5
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 يولوجياتالتطوير ى إل أمين عبد هللا أننا بحاجة أكد دمحمالهيكل اإلبستيمولوجي 
 6العصور المتغيرة. تواكبأن  علىيصبح قادرا  وتجديده حتى

يبدو : "قائال يولوجياتال( تجديد Kuntowijoyoقد كونتوويجويو )تنا،العكسوب
لدى نوعا من التجديد  "نعم نرى  7."ونحوه لم يكن مقبوال التيولوجياعندنا أن تجديد 

نشأة الحركات  مما يؤدي إلىألن الكنائس تأخذ موقفا متحفظا ين،المسيحي
هذا  ال يحدثو 8."تصبح في صالح المجتمع حتىالمسيحي  التيولوجياالتجديدية في 
ما أن التجديد غالباو . لسنا بحاجة إلى التجديد كما كان في شأنهمف. عند المسلمين

فال بد السلبي بين  المفكرين المسلمين.  الجدالك و اواالرتب صراعاليؤدي إلى قد 
 إاليؤدي التفكير الناضج ال  فالتجديد بدون . همن اعتبار هذه اآلثار قبل المضي في

أن االختالفات  على يبينالخالف بل النزاع الممزق لوحدة األمة. فالتاريخ  إلى
ا بعضا. متنازعة بل تكفر بعضهو فرق كثيرة  إلىالمذهبية قد مزقت وحدة األمة 
 يولوجياتلللمجددين المسلمين بما فيهم المجددون لفهذا الواقع التاريخي لخير عبرة 

( أن كل Djohan Effendiندي )جوحان أفالتجديد. أكد ب في مضيليحتاطوا قبل ال
عن القيم تجاهل ال يمكن أن ن ولكن9االرتباك والهموم.الى حركة التجديد يثير دائما 

. أوضح توفيق عبد هللا أن الجدال الكالمي قد يزعج يولوجياتثالجابية من تجديد اإلي
حيويته المجال الفكري يعطي تنوع ولكن في نفس الوقت قد االنسجام االجتماعي، 

                                           
 .99المرجع السابق، ص.  6
 .92(، ص. 4112)يوغياكرتا: تيارا واتشانا، ،  اإلسالم: علم ومعرفة ومنهج وسلوككونتاويجايا،  7
 .92المرجع السابق، ص.  8
، في حوار تجديد التفكير اإلسالمي في أندونيسيا المعاصر: نحو منهج فيفنديجوهان أفندي،  9

 .24( ص. 0880باندونج: ميزان، عالم حول تجديد التفكير اإلسالمي في إندونيسيا، أكمل ناصري )
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أكد و 10.هعمق لمعتنقياأل الروحيبعد ال إلىالطقوس الشكلية  عنالدين ويبعد  أكثر
 11وسط األمة. الدينيو  النهوض الفكري  الى تثيرأن االختالفات الفكرية قد 

األمة  أن نحافظ على كيان إذا أردنا يولوجياتتجديد الاذا  من الضروري ف
جوة عميقة بين وقد شكى جوهان أفندي عن وجود ف وبقاءها في المستقبل.

فهذا في كتب علم التوحيد وبين الحياة الواقعية بكل مشاكلها.  الموروث يولوجياتال
ال يناسب الواقع وال يثمر الطاقة  عقيم ال نفع فيه، ألنهتيولوجيا ثالالنوع من 
وهذا الدافع الذي 12قيود الشرك. عن جتمعلتحرير النفوس والم لروحيةاو  األخالقية

)الثيولوجيا  Teologi Islam: Isu-isu Kontemporerدمحم عشا في كتابه  ينطق عنه
يولوجية تالمفاهيم المن  اقد كثير تين هذان كتابه إقال و  اإلسالمية: قضايا معاصرة(،

 تصار التيولوجية التقليدية ف. ، فتضمحل وظائفهاحياتنايناسب ال  التقليدية، ألنها
فآل األمر إلى ضياع دورها األهم تحقيقا . مقدسا يؤدي إلى الجموديا تراثا فكر 

 13.لتحاور المفكر مع الواقع استجابة لتطورات الفكر في عصره
يولوجيا اإلسالمية التي تثوألجل ذلك، نحن بحاجة إلى صياغة هيكل جديد لل

تواكب القضايا البشرية المعاصرة اجتماعية وسياسية وثقافية مما يتطلب الحلول 
 العاجلة، لننطلق بها نحو التقدم الحضاري. 

 

 

 

                                           
10

 Taufik Abdullah،,“The Formation of a New Paradigm? A Sketch on Contemporary 
Islamic Discourse,” Mark R. Woodward (ed.), Toward a New Paradigm Recent 
Developments in Indonesian Islamic Thought (Arizona: Arizona State University, 1996), p. 81. 

 
 .26أفندي، ص. 11
في "دراسة سياقية للشرائع اإلسالمية في التاريخ"، إعداد  نظريات الثيولوجيا،جوهان أفندي،  12

 .12( ص. 0882بودي منور رحمن )جاكرتا: ياياسان بارامادينا، 
 
 .0، ص. الثيولوجيا اإلسالميعشا، 13
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ّاإلطارّالكالميّالجديدّالمتجاوب
اإلطار الكالمي اإلسالمي الجديد ال يستغني عنه مفكر أو مجدد 

اإلسالمي الجديد الفعال لحل جميع التيولوجيا يستطيع أن يركب  حتىيولوجياتال
 يدا،فلكل عصرالتحديات الحديثة الراهنة بل التحديات المستقبلية األكثر تعق

 اليوماإلسالمي الذي ندرسه  يولوجيتهيكل التحدياته. في حقيقة األمر أن ال
القديم ليس  ولوجيايتالبعض قضايا العصر. أكد أمين عبد هللا أن حل يستطيع أن ي

أن  من المقررفي عصرما من العصور السالفة.  إال جوابا لقضايا إلهية وقضايا
ولكن تفاسيره ومفاهيمه واألفكار حوله  هو الوحي، يولوجياتلالمصدر األول ل

واصل بن عطاء وأبو حسن أمثال ونظرياته المعرفية ليست إال انتاجا فكريا بشريا ك
لىتريدي والغز البصري وأبو منصور الما 14.ا 

 

فلذلك  ،عيشه اليومن واقع الذيال ال تواكب يولوجيات التقليديةتأن ال من المعلومف
 البد أن وهذا الجديدقضايا حديثة.  حل علىصياغة جديدة قادرة نحتاج إلى 
عالقتها بالعلوم و  يولوجيةتالمتعددة مثل توسيع إطار الدراسات ال جوانبيتضمن ال

وظيفتها والبحث عن المناهج العلمية اإلسالمية الجديدة  عزيزوت اإلسالمية األخرى 
 اإال تركيب ماهي ةالجديدصياغة نالحظ أن الفوالتحرر عن العصبية والطائفية. 

الجديد  يولوجياتالال بد أن يكون  اعلمي اوليس تركيبا عقائديا. فبوصفه تركيب اعلمي
 . عصورمتغيرات ال وفقأن يتقدم 

ال يتجاوب و  المسائل األلوهية فحسب على التقليدي يولوجياتال يقتصر موضوع
بصيغته الجديدة تيولوجيا ثالأكد دمحم أمين عبد هللا أن  مع متغيرات العصور الراهنة.

المسائل األلوهية الضيقة والمتناهية. وأضاف أمين أن  علىال يقتصر موضوعه 
ن المجاالت الفكرية في حقيقة أمره ال بد أن يتضمن على العديد م التيولوجيا

(" في اإلسالم theologyولوجيا )تاإلسالمية. ألجل ذلك فإن استخدام مصطلح "
". فليس في التراث علم الكالمأوسع نطاقا وأشمل موضوعا من مصطلح "

                                           
 .040، ص. دراسة األدياندمحم أمين عبدهللا،  14
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القديم  يولوجياتجاء هذا الرأي ناقدا لل theology."15اإلسالمي القديم مصطلح "
ذلك ألن و المتخلف عن إجابة تطور العصور بكل متغيراتها.  اليومالذي ندرسه 

ذات هللا  مثل:فحسب القديم يقتصر موضوع بحثه على مسائل إلهية التيولوجيا
مكان الرؤية  أن تلك  ه في اآلخرة. كماإليوصفاته وتوحيده وعدله وقدرته وأفعاله وا 

 . اليوماألمة  الواقع الذي تواجههالموضوعات ال تتعلق كثيرا ب
العلوم اآلخري مثل علم من  يستفيدينبغي أن  اليومفي عصرنا  التيولوجياف

يكون  حتى ،النفس الحديث وعلم اجتماعية وتاريخ األديان وفلسفة الغرب الحديث
 16الجديد أوسع نطاقا وأكثر إثارة للبحث وأنفع لألمة اإلسالمي. التيولوجياموضوع 

عن  بل يتحدث أيضا ،فحسب عن عالقة اإلنسان بربه ال يتحدث التيولوجياإذا ف
في حقيقة شأنه  التيولوجيابذلك فإن  17االقتصادية.و النفسية و العلوم االجتماعية 
 االجتماعي والتيولوجيا  يستخرج منه مثال حتى العلوم اآلخرى مع يمكن أن ينسجم 

كما  .وغيرها بوي التر  االتيولوجيا  اسي ويالس التيولوجيا االقتصادي و التيولوجيا
 ةاللغ سوسيولوجياتعرفنا قبل هذا بعلم االجتماع السياسي وعلم االجتماع التربوي و 

له مرونة  التيولوجيافإن  ،هذا على.  فدياناأل سوسيولوجياو  القانون  سوسيولوجياو 
 ويمكن أن يتطور مع تطور الزمان بكل قضاياه.

األمور  فيال ينبغي أن يبحث  التيولوجياقال جوحان أفاندي صراحة أن 
اقعية. فالتوحيد ال يقتصر الحياة الو  أيضافي ينبغي أن يبحثلعقائدية فحسب، بل ا

 في. فهو يبحث أيضا اإلنسان والمواد والمؤسسات فيبل  ،اإليمان باهلل بحثه على
خاصة  ،عالقة اإلنسان بالمادة وموقفهم تجاها. فهذه العالقة يهتم بها القرآن كثيرا

هذا على أن يجيب كما ينبغي 18نا أن ندرسها أكثر وأعمق.عليالقتهم باألموال. فع

                                           
 
 .80، ص. فلسفة الكالممحد أمين عبدهللا، 15
 
 .98المرحع السابق، ص. 16
 .040، ص. دراسة األدياندمحم أمين عبدهللا،  17
 .11ص.  نظريات الثيولوجيا،جوهان أفندي،  18
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 ،التجاهل االجتماعيالسؤال مثال: لماذا يهتم القرآن كثيرا بشؤن األموال والطمع و 
ه وسلم علىذلك ألن الرسالة التي يحملها النبي صلي هللا و خاصة في أوائل البعثة؟ 

سيا. وذلك تأكيد لما نصه القرآن أن دمحما أرسل تجعل التغيير االجتماعي غرضا رئي
(. وفي عبارة أخرى إن رسالة دمحم هي تحرير الناس Q.S. 21: 107رحمة للعالمين )

من الظلمات الى النور ومن االستبداد الى االستقالل ومن القهر الى الحرية تحت 
 19راية السالم والرحمة.

فإن رسالة دمحم تهتم بحياة الناس بكل مجاالتها:  ،إذا كان األمر كذلك
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتربويا وقانونا وغيرها. فكل مجال من تلك المجاالت 

له وظيفة ثقيلة وهي تحقيق تلك  التيولوجيايندرج تحت قيم الرحمة. فأن ال بد 
السعادة في كل الرحمة والسالم و  أن يحققيجب  التيولوجيايعني أن  االرسالة. وهذ

العلوم ال بد أن ينافس  اليومالتيولوجيا . لذلك نبه أمين عبد هللا أن الحياةمجاالت 
وتاريخ األديان وفينومينولوجيا  األديان وسوسيولوجيا األديان سيكولوجياالحديثة مثل 

يتحدث عن  التيولوجيامستقبل الفقراء جاء الرأسمالية  في وقت هاجم فيه20األديان.
الرفاهية للضعفاء والكرامة  تحققد االسالمي بمعالمه االسالمية التي االقتصا
 لحياتهم. 
بل حال تطبيقيا  ،نظري  أكثر من مجرد علم التيولوجيانرجو أن يكون كما 
دينس كارول. فينبغي أن  ه دمحم عشا ناقال عنإلىكما أشار  ،المعاصرة للقضايا
ويستطيع أن يحاور مع ما حوله من محركا وموجها لسلوك الناس التيولوجيا  يكون 
باعثا للحماس والقوة والعزم واالرادة لتحقيق  التيولوجياأن يكون كما  21الواقع.

                                           
 .19المرجع السابق، ص.  19
 .01، ص. دراسة األدياندمحم أمين عبدهللا،  20
 .91دمحم إنعام عشا، فلسفة الكالم االجتماعي، ص.  21
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لجانب التطبيقي من يهتم كثيرابااالسالم ف22.المتقدمةالرفاهية والعمارة والحياة الراقية 
 طي ثمرا.عمال تطبيقيا كالشجر الذي ال يع ال ينتجفالعلم الذي العلوم والمعرفة. 

لم يزل في  للتيولوجياوفيق عبد هللا أن اإلطار الجديد ت يرى  ،الرغم ذلك على
مرحلة التشكيل. ومع ذلك فالخطاب الكالمي الجديد قد أثار الحوار الكثيف عن 

كل حال فإن هذه القضية قد أثارت اهتمام  على23الجديد. التيولوجياأهمية تشكيل 
حل كل  علىالقادر  للتيولوجياالمفكرين المسلمين ويحاولون تشكيل نوع جديد 

مشكلة من مشاكل الحياة المعاصرة. نعم نري الحوار بل الجدال الكثيف بينهم 
النتاج ذلك التشكيل المثيل. وكل ذلك ال يعني اال وجود االهتمام والحماس 

أكثر فعاال في كل مجاالت الحياة عاشتها  التيولوجياة الفكرية منهم لجعل والمساهم
 مة. األ

 اجتنابا عنالجديد  التيولوجيامعالم واضحة في تشكيل  إلىنحتاج  ،ومع ذلك
ره الصحيح. نبه أمين عن مسا التيولوجياعناصر تحرف  هناكف. التحريف المضل

( أن التركيب الفكري Ian G. Barbourعبد هللا ناقال ما قاله إيان ج. بربور )
 ثانيا: ،عصبية مذهبية أوال:،له خصائص تميزه عن غيره من العلوم للتيولوجيا

 مالحظ"ال بدال عن لغة(" actor)"الفاعل  استخدام لغة ثالثا: ،التدخل الشخصي
(spectator.")24 أيديولوجية مغلقة تمتاز بالذاتية التيولوجيا  هذه الخصائص تجعل

الجديد  التيولوجياهو  اليوموعدم االنفتاح والتحفظ والمذهبية. مع أن ما نحتاجه 
 الذي يمتاز باألكاديمية والموضوعية والمسؤلية واالنفتاح أمام الجميع.

 

 

ّ

                                           
 .082المرجع السابق، ص.  22

23 Abdullah, “The Formation of a New Paradigm?”, p. 90 

 
 .02، ص. دراسة األدياندمحم أمين عبدهللا، 24
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ّالتيولوجيارّنحوّتطوّ 
الجديد التى قدمها المفكرون المسلمون  التيولوجيابناء على البحوث المتعلقة ب

 التيولوجيا العقالني، والتيولوجيا ، وهي للتيولوجيانوعا  01اإلندونيسيون، فإننا نجد 
 التيولوجيا و التعايش السلمي،يولوجيا تالتعددي، و  التيولوجيا التحويلي، و

اإلسالمي  االتيولوجي و االجتماعي، التيولوجيا الحيوي، و التيولوجيا و التجديدي،
 و السلبي، التيولوجيا و المستضعفين، يولوجياتالتطبيقي، و  التيولوجيا و المعاصر،
 و التربوي، التيولوجيا و االقتصادي،التيولوجيا  و السياسي اإلسالمي، التيولوجيا
 الِقرائي.  التيولوجيا
 . التالى بيان كل نوع وما يتعلق بمؤسسه على يمكن لياوالت

أسسه ونشره هارون ناسوتيون، وذلك عن الذى العقالني،  التيولوجيااألول: 
، من الجامعات، والندوات، والمحاضرات، والحوارات، ميةيعلطريق المؤسسات الت

وغير ذلك، بجانب عدة كتابات نشرتها المجالت والكتب العلمية. ومن الكتب التى 
اإلسالم ومجاالته المختلفة، والعقيدة اإلسالمية: تاريخ  هى ذكرت أفكاره العقالنية

المقارنة بين األديان، وفلسفة الدين، والفلسفة والخرافة في اإلسالم، والتجديد في 
إال أن الكتاب الذي يبرز فيه   عبده وعقيدة المعتزلة،اإلسالم: تأريخا وحركة، ودمحم

: اإلسالم العقالني: رأيا وتفكيرا سيف الميزان بعنوان العقالني هو ما حققهالجانب 
أبواب، أولها: الدين العقالني:  2لألستاذ الدكتور هارون ناسوتيون، وهو عبارة عن 

أساس الرؤية للعالم واألخالق اإلسالمية، والثاني: العقيدة العقالنية: أساس التجديد 
سياسية : المجتمع العقالني: أساس اآلراء االجتماعية والاألمة، والثالثوبناء 

 25م والعلوم.علىوالعالقة بين األديان، والرابع: الثقافة العقالنية: أساس تطوير الت
العقالني باعتباره أساس بناء نظرية  التيولوجياوأما الكتاب الذي أعلن فيه عن 

 العقالني تكريم لنظريةالتيولوجيا  المؤلف فهو كتاب راجعه عبد الحليم بعنوان
                                           

)باندونج: ميزان، اإلسالم العقالني عند األستاذ الدكتور هارون ناسوتيون سيف الموزاني،  25
 .222-01( ص. 0881
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ف هذا الكتاب بمناسبة الذكرى بالمساهمة أليوقد تم تهارون ناستيون وتطبيقه، 
الفكرية العقالنية لهارون ناسوتيون في تجديد وتنوير األمة اإلسالمية في 

فه مع تأسيس مؤسسة هارون ناسوتيون لألعمال الخيرية أليإندونيسيا، ووافق ت
 واإلنسانية، وهي مؤسسة اجتماعية.

ما أعرب عنه سعيد عاقل حسين ومن تقييماتهم لتفكير هارون ناسوتيون 
مهما كان  –المنور ودمحم قريش شهاب بأنه يجب االعتراف بأن هارون ناسوتيون 

قد نجح في النهوض بالدراسات اإلسالمية في إندونيسيا بما قام به من  -الرجل
وقد أقر دمحم قريش شهاب  26العالمة التجارية" له،نشر اإلسالم العقالني باعتباره "

ن أحد حينئذ يقدم على طرح اآلراء الدينية الحساسة مثل مذهب المعتزلة بأنه لم يك
العقالني، فالجميع كانوا خائفين أو جاهلين، وقد طرح تلك اآلراء هارون في 

 27ظروف نفسية دينية يتهم فيها المجتمع أصحابها بالكفر والفسق.
إلسالم التحويلي، نشره مسلم عبد الرحمن في كتابه ا التيولوجياوالثاني: 

قال عبد حيث تاريخ،  التيولوجيا. ولتأسيس هذا 0881عام  المنشورالتحويلي 
اإلسالم، والثانية الرحمن: إن في تطور األمة اإلسالمية ظاهرتين أوالهما عصرية 

 التيولوجياوفي التسعينيات ظهر اتجاه جديد مع خطاب تطوير  ظاهرة األسلمة.
وكأن المؤلف عبد الرحمن 28التحويلي.تيولوجيا ال التنموي، و التيولوجيا السياقي، و

التحويلي وأدلتها الثابتة في التيولوجيا  أراد من خالل كتابه أن يعيد ويبين نظرية
 المجتمع. 

                                           
المقدمة : بناء أسلوب دراسة إسالمية: االقتداء بنهج األستاذ الدكتور هارون ناسوتيون، سعيد  26

عاقل حسين المنور، في " الثيولوجيا العقالني تكريم نظرية هارون ناسوتيون وتطبيقه، تحقيق عبد 
 .4110، تشيبوتات بريس، جاكرتا، 09الحليم، ص 

، في الثيولوجيا التفكير اإلسالمي اإلندونيسي، دراسة ألفكار هارون ناسوتيون دمحم قريش شهاب،  27
، إعداد: عبد الحليم )جاكرتا: تشيبوتات بريس، : تكريم نظرية هارون ناسوتيون وتطبيقهالعقالني

 .64( ص. 4110
 .012(، ص 0881)جاكرتا: بوستاكا فردوس،  اإلسالم التحويليمسلم عبد الرحمن،  28
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التحويلي يفرق بين الظاهرتين السابق ذكرهما، فإذا كان اتجاه  التيولوجياإن 
الحماقة، وظاهرة ظاهرة عصرية اإلسالم ينطلق من مشاكل الجهالة، والتخلف، و 

يتخذ من المشاكل المعيارية بين اإلسالمية وغير اإلسالمية أو األصالة  سلمةاأل
التحويلي يميل إلى االهتمام بمشاكل العدالة  التيولوجياوالبدعة موضوعا لها، فإن 

وعدم المساواة في هذا العصر، فهي المشكلة األولى التي يعجز منها الناس عن 
التحويلي واالتجاه اإلسالمي التيولوجيا  والفرق بين 29اإلنسانية. التعبير عن كرامتهم

أن المذهب التحويلي يركز على العالقة الحوارية بين النص والسياق، وال يجبر 
التحويلي سعيا إلى  التيولوجياة، ويعد تطوير يلاالواقع على صورة نموذجية مث

القضاء على الفرق في االختيار بين األسلوب الثقافي واألسلوب البنياوي في 
التحويلي على الحوار بين الوحي التيولوجيا  فلذلك يفضل 30تطوير المجتمع.

 والواقع، وبين هداية الوحي والظواهر الواقعة في الطبيعة.
لحقيقة حركة ثقافية تستند التحويلي في ا التيولوجياوصرح عبد الرحمن: إن 

 ويبدو أن هذا 31خالقية، وتتصف بالوظيفية،األنسانية، و اإل، و ليبراليةالإلى 
التصريح بمنزلة رد الفعل من وجهة نظر كونتاويجايا عندما يفسر سورة آل عمران 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر  أخرجت كنتم خير أمة": 001اآلية 
القيم الثالث هي التى أصبحت مراجع العلوم االجتماعية . ف"وتؤمنون باهلل

ة واألخالقية يهدف بها العلوم االجتماعية اليالوظيفية. فالقيم الثالث اإلنسانية والليبر 
 32الوظيفية إلى توجيه المجتمع نحو تحقيق آمال اجتماعية أخالقية في مستقبلهم.

لص ماجد، ومع أنه لم التعددي، أسسه المفكر نور خا التيولوجياوالثالث : 
ووردورد ودمحم إنعام و  التعددي في كتاب معين، فقد رآى مارك التيولوجيايتناول 

                                           
 نفس المرجع السابق.  29

 . 49المرجع السابق، ، ص.  30

 . 21المرجع السابق، ص.  31
 .498-499كونتاويجايا، ص  32
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التعددي على  تيولوجياثالا وغيرهما من المفكرين اإلسالميين أنه صاحب فكرة عش
التعددي في عدد من  تيولوجياثالأساس جوهر فكرته. ويمكننا أن نجد جوهر فكرة 

كتب نور خالص، ومنها كتاب اإلسالم شريعة وحضارة دراسة نقدية لقضية 
اإليمان، واإلنسانية، والعصرية، وكتاب الفقه لألديان: تنمية المجتمع المنفتح 

 المتعدد، وقد نشرهما مؤسسة بارامادينا لألوقاف.
بر عن التسامح يع التيولوجيا ووردوارد أن نور خالص اقترحو  ففي تقدير مارك

والنصرانية وغيرها من األديان  اليهوديةب امحيجب التس بين األديان، ومن ثم
 التيولوجياف 33التي يمكن التصديق بها. اإللهرسالة  أديانا تنشرالتوحيدية باعتبارها 

التعددي ضروري ألن يكون أساسا في تنمية العالقة الحميمة بين األديان. إال أن 
 صياغةحتاج إلى يعددي في هذا الجانب مجرد مذهب نظري، فالت التيولوجيا
 34ليكون مرجعا في تطبيقه في واقع العالقة بين األديان. ةتطبيقي

التعدد من مقولته: " إن ظهور  التيولوجياويتضح رأي نور خالص في وضع 
مبدأ التسامح، والحرية، واالنفتاح، واإلخالص، والعدالة، والصدق، يقتضي أن يعلم 

األديان كلها في  صحةرآن مذهب التعدد في األديان، وال يعني هذا االعتراف بالق
راف بأن تعتعدد األديان يقتضي اال. ومع ذلك، فإن مبدأ اليومشكلها الحقيقي 

 35جميع األديان لها حرية في الحياة يواجه كل منها مخاطرها فردا أو جماعة.
في كتابه  عليدمحم  هو التعددي التيولوجياالذي وضع  اآلخروالمفكر 

قامة التجمع"  التيولوجيا" عام  المنشورالتعددي المتعدد الثقافات: احترام التعدد وا 
                                           

التعريف: حديث عن ظاهرة مقابلة إندونيسية بين اإلسالم واالستشراق، مارك و وودوارد، في"  33
نيسي، إعداد مارك و وودوارد، ص نحو الظاهرة الجديدة للتطور الجديد في التفكير اإلسالمي اإلندو 

 . 0882، جامعة أريزونا الحكومية، أريزونا،00

)جاكرتا: مؤسسة الوقف بارامادينا  الفقه لألديان: بناء مجتمع منفتح متعددنور خالص ماجد،  34
 .21(، ص. 4112بالتعاون مع منظمة آسيا للدعم، 

قضايا اإليمان واإلنسانية والمعاصرة اإلسالم شريعة وحضارة: دراسة نقدية لنور خالص ماجد،  35
 .092(، ص. 0884)جاكرتا: مؤسسة الوقف بارامادينا، 
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، فهو يحوي فكرة التأكيد واإلتمام آلراء نور خالص ماجد حول أهمية 4116
التعددي في حياة المجتمع المتعدد كالمجتمع اإلندونيسي من أجل تحقيق  التيولوجيا

 القائمة على أساس التعاون.  الحياة المشتركة
إلى ما أوحاه هللا تعالى، فقال: "ينظر القرآن إلى تعدد األديان  عليواستند دمحم 

من حيث ما أودعه هللا تعالى فيه من أسرار إلهية يجب التسليم بها كي يتواصل 
الفئات في النطاق العام، غير أنه اعترف بأن التعبير المختلف عن تعدد الناس له 

فلم يوجه خطاب الوحي في القرآن إلى  36معنوية جوهرية أو قيم خالدة. معان
ه وسلم وحده، بل إلى جميع األنبياء والرسل، مصداقا علىرسول هللا دمحم صلى هللا 

، فقد دلت اآليتان ونظائرهما على أن 022-026لقوله تعالى في سورة النساء: اآلية 
وحيه تعالى على بيئة معينة دون من المستحيل أن أنزل هللا تعالى الحق من 

 37غيرها. فإن ما عند هللا تعالى من الحق ال بد أن يكون للجميع.
: مذهب التعايش السلمي، أسسه عين النعيم في كتابهيولوجيا توالرابع: 

التيولوجيا  : بحث عن نقطة االتفاق في التعددات. وهذا العلم يشبهالتعايش السلمي
الذي أسسه نور خالص ماجد، بل اتفق معه في الجوهر، التعددي المتعدد الثقافات 

نما يختلف عنه في التعبير، وكان عين النعيم يطلق  التعددي،  التيولوجياه علىوا 
ويتضح هذا االفتراض بما وجدناه من كون عين النعيم من محبي أفكار نور 

 أفكار نور خالص اتناول فيه فأجرى دراسة لنيل درجة الدكتوراهخالص ماجد، 
أفكار بريتهجيف ستشهوان بعنوان: تعدد األديان: دراسة مقارنة بين ب مقارناماجد 
 بريتهجيف ستشهوان ونور خالص ماجد.أفكار 

ومن أجل ذلك، ال بد أن نتعرف على مذهب التعايش السلمي من وجهة نظر 
مؤسسه عين النعيم، حيث قال: "إن مذهب التعايش السلمي يعني المفهوم الديني 

                                           
 . 2المرجع السابق، ص.  36
 . 9المرجع السابق، ص  37
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 38حترم تعدد األديان لتحقيق التعايش السلمي في حياة المجتمع المتعدد."الذي ي
أي كيف يتأتى للمفهوم الديني أن يثمر موقفا يقدر وجود األديان المختلفة حولنا 
 لمن أجل تحقيق التعايش السلمي في حياة المجتمع المتعدد. فهذا النوع 

يرى أن وجود األديان األخرى التي يعتقد بها اآلخرون ظاهرة عادية  تيولوجياثلل
 والزمة، ومن ثم يجب االحترام بها كي ال يشعروا بالحرج من الكراهية.

إن لمذهب التعايش السلمي رسالة خاصة أال وهي السعي لتحقيق التعايش 
تلفة. وقال السلمي بين أصحاب األديان المختلفة وأن يعيشوا في بيئة واحدة أو مخ

عين النعيم :إن مذهب التعددي يدعو إلى العمل الحقيقي بالمفهوم والعقيدة في 
حياة مشتركة باآلخرين. ويعني ذلك أن مذهب التعايش السلمي يدعو إلى النهوض 

 39باإليمان باهلل وبناء الوعي الجماعي للقيام باإلحسان لآلخرين.
صالح في رسالته لنيل درجة التجديدي، أسسه فوزان  التيولوجياوالخامس: 
في القرن العشرين في  التيولوجياالتجديدي في خطاب  التيولوجياالدكتوراة بعنوان: 

، وترجمها فوزان صالح إلى اإلندونيسية 4100عامالمنشور إندونيسيا: دراسة نقدية، 
التجديدي: انتقال خطاب اإلسالم السني في إندونيسيا في القرن  التيولوجيابعنوان: 

 لعشرين.ا
في إندونيسيا  تيولوجياثالوقال فوزان صالح :" إن البحث يدرس تطور خطاب 

منذ القرن العشرين، ويركز على الجهود التي قام بها الحداثيون المسلمون 
اإلندونيسيون في بناء أفكار مذهبهم. وقد عكست هذه الجهود مستوى الفهم الديني 

ها باإليجابية، ويشير علياإلقبال جب تطلبات العصر والتحديات التى يلهم وفق م
الذي أسسه إلى وجود استمرارية التطور من مرحلة ألخرى. ويهدف  التيولوجيابناء 

                                           
)يوغياكرتا:  ثيولوجيا التعايش السلمي: بحث في نقطعة االتفاق بين التعدداتعين النعيم،  38

 .04(، ص. 4100تيراس، 
 . 04المرجع السابق، ص.  39
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الكتاب إلى االطالع على جميع األفكار التى بنوها باعتبارها وجود التوازن الذي 
 40يكمل بعضها اآلخر.

أن تسلم بآراء  جمعية الدمحمية التي تمثل اإلسالم المعاصر ينبغي لهالفا
اللتين تتبنيان الحرية في اإلرادة والعمل، غير أنها  (القدرية والمعتزلة)المدرستين 

تتبنى آراء المدرسة األشعرية التي تميل إلى تطوير آراء المدرسة الجبرية 
ن اإلنسان عن مذهب الدمحمية له أالمعاصرة. وقال يوسف نقال عن فوزان صالح 

فلما كان هللا تعالى هو القادر والخالق للخلق كلهم فإن  حرية في العمل بإرادته.
ه مذهب إليأعمال اإلنسان كلها من خلقه تعالى، وهذا الرأي على ما ذهب 

 41األشاعرة.
 "الحيوي  تيولوجياثالحيوي، أسسه أحمد منير في كتابه "ال التيولوجياوالسادس: 

كان الالزم لعلوم العقيدة أن ينهض بها  وقد أبرز رأيه قائال:. 4101عام  المنشور
ث الهمة لمعتقديها بواقع حياتهم تبعالوعي بواقع الحياة المؤسفة لألمة اإلسالمية، و 

التى تقوم وحياة من حولهم، ومن ثم اتصفت هذه العلوم بكونها علوما تطبيقية، 
 42العمل.ألنهما روح قوة النفس والقلب على أساس 

التخلف، والظلم، ب المحفوفواقع ال فهمل باعثاالتيولوجيا كون وينبغي أن ي
يجب على التي  الخطط وعلى طرحوالفقر، والتغرب، والفرقة، والالمباالة باآلخرين، 

 43جل الوصول إلى تقدم الحياة واستقرارها.ألأو تركها  تنفيذهااألمة 

                                           
 الثيولوجيا التجديدي انتقال خطاب اإلسالم السني في إندونيسيا في القرن العشرينفوزان صالح،  40

 .06(، ص. 4112)شركة سيرامبي عالم سيميستا، 
 . 021المرجع السابق، ص.  41
)بونوروغو: المعهد العإلى الحكومي للعلوم اإلسالمية بونوروغو الثيولوجيا الحيوي أحمد منير،  42
 .4(، ص. 4101س، بري
 نفس المرجع السابق.  43
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 مجرد نظرية مثلى، بل هو عمل متجدد عقلي نافع،ليس فقط اإلسالم  ان
مجرد دين سماء، بل هو هداية سماء إلى عمل، ورفاهية، واستقرار أيضا وليس 

المستوى التى تستند  رفيعةوالمصلحة  هو يحترم عمال ذا جدوى لسكان األرض، ف
ذكاء، وهي الذكاء العقائدي، والذكاء الفكري، والذكاء من الإلى ثالثة أنواع 

ال بد أن توجه الحياة بل ، فحسب هللافلم تعد العقيدة اآلن حديثا عن  44العملي،
 التيولوجيا الحيوي، و التيولوجياإلى القيم المنبعثة من توحيده سبحانه، فيظهر بذلك 

ن لزم األمرالتيولوجيا  االجتماعي، و التيولوجيا ، والمالي  التيولوجيا -الوظيفي، وا 
 45الحكمي، فال يستغل الناس حكمه من أجل مصلحته الشخصية.

ا على وجه يافعي ودمحم إنعام عش علىاالجتماعي، أسسه  التيولوجياوالسابع: 
االجتماعي: دراسة نقدية  التيولوجيايافعي هذا في كتابه " علىمستقل، فأسس 

 تا، وأسسه دمحم إنعام في كتابهيوغياكر ب المنشور، "للقضايا الدينية واإلنسانية

 المنشورين، "االجتماعية فلسفة الكالم"و "اإلسالمي: قضايا معاصرة التيولوجيا"
 ماالنج. ب

يافعي، فهو مجموعة من البحوث التي قدمها في الندوات،  علىأما كتاب 
خالفية في القرن  والجلسات النقاشية، فهو دراسة اجتماعية إنسانية لعدة تجاوزات

الكاتب جميع المجاالت في حياة اإلنسان في استقبال  اتناول فيه العشرين السابق،
ضمون الكتاب يتكرر ه أن معليويؤخذ  46عشرين، ما يتعلق بالدين خاصة،القرن ال

يافعي، إضافة إلى أن الكتاب قد درس من الجانب  علىفي كتب المؤلف  ذكره
الفقهي منه، كالفقه االجتماعي، فال يعكس البناء له البتة. ومن ثم كانت عنونة 

 االجتماعي ضربا من التعسف.  التيولوجياالكتاب 

                                           
 . 2المرجع السابق، ص.  44

 . 8-9المرجع السابق، ص  45
مقدمة المحقق: الثيولوجيا االجتماعي: دراسة نقدية للقضايا الدينية واإلنسانية لعلى يافعي،  46

 .0889، ل ك ب س م، يوغياكرتا، 2تحقيق إسماعيل س أحمد، محفوظ، ودمحم يونس نور، ص 
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االجتماعي، التيولوجيا ا أن يشكل يافعي، حاول دمحم إنعام عش علىلوخالفا 
االجتماعي،  التيولوجيافبدأ باإليماء إلى المقدرة األساسية في اإلسالم في بناء 

فقال: "إن لإلسالم في الحقيقة مقدرة كبيرة لتطوير ظاهرة كالم تهتم بروح العمل 
فإنه من  47حياة األمة اإلسالمية.االجتماعي والحوار التجريبي االجتماعي لواقع 

الممكن تحقيق السلوكيات موقفا أو عمال اجتماعيا باعتبارها امتثاال حقيقيا للمذهب 
 ية للفرد والمجتمع اإلسالمي.  اليوماالجتماعي المؤثر في الحياة 

االجتماعي فكرة عقائدية وثيقة الصلة بواقع المشاكل  تيولوجياثالفلذلك، يعد 
التي تواجه المجتمع اإلسالمي المعاصر طبقا لتطور األفكار والمتطلبات 

أن يجعل اإلنسان محور الوعي في ظل االجتماعي  تيولوجياثالويحاول  48الكائنة.
د على ل الفهم عن البعد اإللهي من أجل التأكييحو تالنور اإللهي، وأن يقدر على 

أن يترجم القيم اإللهية ويبلورها في حياة و  49كيان اإلنسان في واقع األرض،
 المجتمع من أجل المساعدة والدفاع عن كرامة اإلنسان. 

في كتاب  التيولوجياالمعاصر، ويعرف هذا النوع من  التيولوجياوالثامن: 
 بيوغياكرتا. المنشورحميدي شريف  تأليفالمعاصر  التيولوجياخطاب 

النامي الذي التيولوجيا بني هذا النوع على ما يراه روماس مما يعانيه أوضاع 
حالة من الجمود وتسبب في  التيولوجياأثر في حياة األمة اإلسالمية، وقد عانى 

 التيولوجياضعف األمة اإلسالمية بأسرها في أنحاء العالم، وذكر روماس : أنه بلغ 
مضمونا أو سياقا،  تعديلهبحيث ال يمكن  بدون أن نشعر مبلغ النهاية في قدسيته

الموجود من القديم حتى اآلن،  التيولوجياوليس على األمة اإلسالمية إال أن تختار 
منتجا جاهزا البتالعه أو منتجا لملبس جاهز الستعماله في  التيولوجيافقد أصبح 

                                           
 .082فلسفة الكالم االجتماعي، دمحم إنعام عشا، ص.  47
 
 . 06الثيولوجيا اإلسالمي: القضايا الحديثة، دمحم إنعام عشا، ص 48
 . 01المرجع السابق، ص  49
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عالمة تجارية رسمية، والمفروض أن يكون  عليهكل مكان وزمان ومناخ و 
 50خطابا علميا أمام شبهات بين كونها مطلقة وكونها نسبية. ولوجياالتي

كتاب  تأليفالمناسب  التيولوجياوقد حاول روماس من أجل تحقيق ذلك 
: إعادة بناء قضايا، منهاالذي يتناول فيه عدة  "المعاصر التيولوجياخطاب "

لقضايا المعاصرة، اإلسالم واو اإلسالم بين الشمولية والواقع المعاصر، و ، التيولوجيا 
ويعكس محتويات الكتاب اقتراح نظرة  51مخرج المستقبل.و ظاهرة التوحيد، و 

المعاصر الذي يحاول حل المشاكل  التيولوجياعقائدية جديدة بديلة، أال وهي 
 المعاصرة في المجتمع المعاصر. 

التطبيقي، أسسه عدد من الشخصيات لكونه نظرة لبناء  التيولوجياوالتاسع: 
عقائدي انتهت بها الندوات العلمية، فقام بوضعها أكثر من شخصية، وهم: مذهب 

دمحم أمين شكور، ومسلم أحمد قادر، وعبد هللا حاذق، وأحمد قادر عبد هللا عزيزي، 
نصر الدين بيدان، وعبد الجميل، ووباكر يوسف برناوي، ومشار الدين، وعمر و 

يرواتي عزيز، وبيدي، وعثمان أبو   تحقيقبكر، ودمحم رسلي ألويس، وقام بإبراهيم، وا 
التطبيقي: وقاية من التلذذية المعاصرة،  التيولوجياكتبهم أفئدة سالمة في كتاب 

 . 4116ونشره شركة تيجا سيرانجكاي بوستاكا مانديري، سولو، عام 
التطبيقي ليس بعلم كالم جديد وال فرع من  التيولوجياورآى دمحم أمين شكور أن 

له عناصر ومكونات قادرة نة والجماعة، فإنه اختراع منهجي ل السفروع عقيدة أه
يمكن لألمة المؤمنة أن يحققوا هدف الرسالة  اليعلى حل المشاكل المعاصرة، فبالت

                                           
(، ص. 4111)يوغياكرتا: تيارا واتشانا، ،  خطاب الثيولوجيا المعاصرحميدي شريف روماس،  50
01-00. 
 .649-6المرجع السابق، ص.  51
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التطبيقي عند المسلمين اإلندونيسيين اتجاه جديد في تجربة  التيولوجياف 52بأنفسهم.
رة التنمية، والهدف الذي يرمي العقيدة اإلسالمية من أجل النهوض بدورها في مسي

 53ه باعتباره جزء ال يتجزأ من أجزاء الشعب اإلندونيسي هو التنمية القومية.إلى
وقال مسلم أحمد قادر إن نظرية السلوك اإليماني ستكون مادة أساسية لتكوين 

، فإنه يتناول جميع أنماط الحياة، أي أن أنماط السلوك العمل االيمانى المقصود 
ظهارها من نظرية السلوك اإليماني بما يتميز به من في الحيا ة يمكن تشكيلها وا 

ن كان متعلقا باألمور الميتاتطبيقية، فإنه  54قدرة ذاتية، فنظرية السلوك اإليماني وا 
قادر على التأثير في التطبيق والسلوكيات التي تبلور إيمان أحد في صراع الحياة 

 االجتماعية في المجتمع وبأي شكل كان. 
د بدر الزمان اأسسه عب المستضعفين، فهو ذو طابع يساري  يولوجياتوالعاشر: 

بالمقاربة المستضعفين: دراسة موضوعية آليات المستضعفين  تيولوجيافي كتابه "
 وجودهي: ه فدوافع تأليفوقد أبدى المؤلف . 4119المنشور عام ،" اإلندونيسية

القرآن كثيرا عن المستضعفين،  تناولالمستضعفين في وسط األمة اإلسالمية، و 
كثير من أحاديث النبي على  داللةالنبي ربه بقوله: يا رب المستضعفين، و  ءودعا

 55.معهم وقفهم

                                           
الثيولوجيا التطبيقي وقاية من التلذذية في الظاهرة الجديدة في الثيولوجيا، دمحم أمين شكور،  52

-41(، ص. 4116، إعداد: أفئدة سالمة، )سولو: شركة تيغا سرانجكي بوستاكا مانديري، المعاصرة
40 . 
 .44المرجع السابق، ص.  53
، التطبيقي وقاية من من التلذذية المعاصرةالثيولوجيا ، في الثيولوجيا التطبيقيمسلم أحمد قادر،  54

 .61(، ص. 4116إعداد أفئدة: سالمية )سولو: شركو تيغا سيرانجكي بوستاكا ماندي، 
ثيولوجيا المستضعفين، دراسة موضوعية آليات المستضعفين بالمقاربة عباد بدر الزمان،  55

م المعهد العإلى الحوكمي للعلوم اإلسالمية تولونجاغونج، بالتعاون مع بوستاكا  6)ب األندونيسية 
 .06-00(، ص. 4119بيالجار، 
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: األول األنبياء اليعلى النحو الت يولوجياتالتحدث فيه المؤلف عن هذا 
المدافعون عن المستضعفين، والثاني المستضعفون مأمورون بتحرير أنفسهم، 
والثالث: جزاء المستضعفين الذين حرروا أنفسهم، والثالث وجوب الدفاع عن 

فهي كلها تدل على وحدة  56المستضعفين، والرابع الظالمون أهلكهم هللا تعالى،
الرسالة، أال وهي الدفاع عن المستضعفين، وتحريرهم من الظلم، وضمان 

 مين. المستضعفين الذين حرروا أنفسهم، وعقاب هللا تعالى للظال
 تيولوجياثالالسلبي، فهو مذهب قوي التأثير يقابل  تيولوجياثالوالحادي عشر: 

السلبي أبو نواس حسن ابن  التيولوجيااإليجابي أسسه دمحم حنيف أنواري في كتابه" 
، فهو مبني على أساس تجارب 4111هاني، ونشره ل ك إي س، يوغياكرتا، عام 
اإليجابي، التيولوجيا  ذكرنا بما يقابله منأديب متعدد الشخصيات أبي نواس، فهو ي
من مهمتين بأسلوب جذاب،  الثيولوجياوقد شرح عبد الرحمن ما يعود إلى هذا 

حيث إن دين اإلسالم بالنسبة لإلنسان له مهمتان: أوالهما مهمة إيجابية، وهي 
األمر بالمعروف، والثانية مهمة سلبية، وهي مهمة سلبية، وهي النهي عن المنكر، 
أما المهمة اإليجابية فهي تتعلق بمهمة اإلنسان باعتباره خليفة هللا لبناء الحياة 

 57األفضل.
اإليجابي من أجل  التيولوجياالسلبي بحاجة إلى  التيولوجياوقال دمحم أنواري إن 

 التيولوجياالصراع والتعامل مع األمور الغيبية، وهذا يدل على استحالة إيجاد تنوع 
 بنوعيه التيولوجيا 58في الخطاب الديني، التيولوجياتقرار السلبي من غير اس

ال مذهب سلبي بال مذهب  الياإليجابي والسلبي يرتبط بعضهما باآلخر، فبالت
اإليجابي بال مذهب سلبي خال من السر  التيولوجياإيجابي، والعكس صحيح، فإن 

                                           
 .09-02المرجع السابق، ص.  56
 . 426(، ص. 0881)جاكرتا: بوستاكا فردوس، ، اإلسالم التحويليمسلم عبد الرحمن،  57
(، 4111)يوغياكرتا: ل ك إي س،  ن هانيالثيولوجيا السلبي أبو نواس حسن بدمحم حنيف أنوار،  58

 .92-96ص. 
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اإليجابي والسلبي عالقة قوية فال ينفصل  نوعينالوالخالصة إن بين  59والعمق،
 أحدهما عن اآلخر فضال عن المقارنة بينهما، فإن كال منهما بحاجة إلى اآلخر.

السلبي في نشر قيمه النقدية عندما يقوم  التيولوجيامن الممكن معرفة آثار و 
ف بأنه ربما يكون ابالمقاومة ضد الالحدودية، ونظرية "الطريق الفاضي"، واالعتر 

ن اتصل بالطهارة والسلطة–الوصف األبلغ  ففي هذا  60غير كاف وال كامل،-وا 
السلبي إن وجود هللا المطلق يتجاوز وجود اإلنسان المقيد،  التيولوجياالسياق يقول 

فال صفة له تعالى معلومة على حقيقته، وال اسم له تعالى يعبر عن ذاته على 
أنه لم يكن سبحانه وتعالى مجرد  حقيقته، فالمعلوم عن ذاته سبحانه وتعالى هو

السابق بجانب ذلك عن أن اإلنسان ال  التيولوجياويدافع  61وجود في ذاته تعالى.
ه إلىيمكن أن يعرف هللا تعالى إال بأن يعرف غيره سبحانه وتعالى وما لم ينسب 

فهو مذهب عقائدي يبحث عما يقابل ذاته سبحانه، فإذا كان هللا تعالى  62تعالى،
فغيره مخلوق، فإن عجز اإلنسان عن معرفة اسمه أو صفته تعالى،  الخالق،

 فالطريق الذي ينبغي أن يسلكه هو معرفة اسم وصفة مخلوقه تعالى. 
 التيولوجياار إيفيندي في كتابه "تيخاإلسالمي، أسسه ب التيولوجياوالثاني عشر: 

الجديد السياسي اإلسالمي عالقة بين الدين والدولة والديموقراطية، 
إيفيندي إن الجيل الجديد من المفكرين  يارتخ. وقال ب4110يوغياكرتا، عام المنشورب

والناشطين السياسيين اإلسالميين غيروا أصول الدين السياسية اإلسالمية، فكانت 
اه الجوهرية أكثر منه إلى الرمزيات األصول الجديدة التي يطورونها تميل إلى اتج

                                           
 .91المرجع السابق، ص.  59
 .92المرجع السابق، ص.  60
 .21المرجع السابق، ص.  61
 المرجع السابق. 62
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وفي السياق األكبر إن هذه الحركة العلمية والنشاطية يتم تطويرها  63والشكليات،
من أجل تقديم إسالما سياسيا أكثر انفتاحا واستقالال في عالقته أنظمة الدولة 

 64اإلندونيسية.
 فلذلك أظهر عدد من األجزاب السياسية اإلسالمية التي ظهرت في عصر

بشكل رسمي توجها وطنيا بدال من توجه ديني إسالمي، كحزب األمانة  صالحاإل
ن تستقل جوهريا من البرامج PKB(، وحزب نهضة الشعب )PANالقومية ) (، وا 

الرسالة اإلسالمية، فكل يعرف أن حزب األمانة القومية حزب الدمحميين، وأن حزب 
 نهضة الشعب حزب النهضيين. 

تيولوجيا ثال االقتصادي، أسسه دمحم جعفر في كتابه " جياالتيولو والثالث عشر: 
ماالنج عام المنشور باالقصادي: تطبيق رسالة السماء في مجاالت األعمال"، 

. وقد تأسس على ما يعانيه أوضاع االقتصاد التجارية المؤثرة في العالم 4101
يزعمون أن العقيدة قال دمحم جعفر إن كثيرا من الناس . من القيم اإللهية اليةالخ

 ذلكليس لها عالقة بالمشاكل االقتصادية، لما يعتقدون أن كالهما مجال مختلف، ف
فهم يعتقدون أن األعمال هي  65اإللهية،شريعة زعم بال سند ال سيما عند ال

األعمال، فال ينبغي أن تختلط مع غيرها من األوامر اإللهية، فمن حقها أن تسير 
 66على السنن اإللهية الغيبية. على حدتها دون أن تتوقف

فكأن األعمال اآلن قائمة على شعار "الكسب ال غير" أي من الكسب وألجل 
الكسب وللكسب، أو من المال وألجل المال وللمال، أو من الرأسمال وألجل 

                                           
الثيولوجيا الجديد السياسي اإلسالمي: العالقة بين الدين والدولة والديموقراطية بختيار إيفيندي،  63

 . 60(، ص 4110)يوغياكرتا: غاالنج بريس، ، 
 .62المرجع السابق، ص.  64
)ماالنج: الجامعة الثيولوجيا االقتصادي: تطبيق شريعة السماء في مجال التجارة دمحم جعفر،  65

 .9(، ص. 4101اإلسالمية الحكومية بريس، ، 
 .4المرجع السابق، ص.  66
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وقد  67،اليةالرأسم ، فهي ظاهرة متأثرة بالفلسفةالرأسمال وللرأسمال، وما إلى ذلك
مستبدين، عابدين  جال األعمال إلى أن يصبحوا طامعينأدت هذه الظاهرة بر 

ن القيم االجتماعية، بل أدى إلى فساد اقتصاد معظم العالم، فمن للمال، بعيدين ع
ر: من هللا هنا اقترح دمحم جعفر مذهب عقائدي اقتصادي خصيصا تحت شعا

والمراد بكونه من هللا تعالى أن يكون الدافع أو النية من العمل  وألجل هللا وهلل.
متجردا هلل تعالى الذي أمره به، ويراد بكونه من أجل هللا تعالى أن يكون العمل 

هلل  افية وما إلى ذلك، ويراد بكونهموافقا لما شرعه تعالى من الصدق والعدل والشف
فبإقامة هذا الشعار بشكل  68المعبود، تعالى أن يمون العمل عبادة هلل تعالى الرازق 

ملتزم منضبط مستمر يمكن لرجل األعمال أن يبتعد عن الطمع المستبد الذي 
يتسبب في خسارة اآلخرين، بل يمكنه أن يكتسب من الفضائل االجتماعية 

 المساهمة في تحسين مستوى حياة المستضعفين والمستبعدين.
االقتصاد القومي، فكل ما يتعلق أن يكون االقتصاد منهج ذا عزمنا على فإ

ببرامج األعمال يجب أن يكون في إطار األمر اإللهي الذي يرجع إلى القرآن 
هي الرجل بعينه، ويعني  تيولوجياثالوالسنة النبوية، فكلمة السر للعمل القائم على 

به السلوك العملي المرتبط بالعقيدة أو بعبارة أخرى أن يكون له التزام راسخ 
رجل األعمال يجب أن يكون هللا بواسطة وحيه تعالى عند كل ف 69.ةاإللهية شريعبال

ها، فمن هنا يمكننا التحكم بأسرع ما عليمستشاره في كل الخطوات التي يعمل 
 يمكن بالتجاوزات السلبية المفسدة المستبدة.

التربوي، والكتاب الذي ألف حول نظريته بصفة التيولوجيا  والرابع عشر:
. وقد تأسست الفكرة 4110جاركتا عام المنشور بألفه جالل الدين ي هو الذخاصة 

ه وسلم في علىنجاح رسول هللا صلى هللا  علىالتيولوجيا األساسية لهذا النوع من 

                                           
 .0المرجع السابق، ص.  67
 .9-9المرجع السابق، ص.  68
 .09المرجع السابق، ص.  69
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وصفهم الجيل األول للمسلمين، فهم قادرون على استكمال مسيرة بتربية الصحابة 
ه وسلم باستمرار حتى اآلن، فكثر من ذهب إلى هذا علىرسالة الرسول صلى هللا 

رغم بساطة الرسالة المقصودة، وهي تربية اإلنسان على األخالق  70، التيولوجيا
الكريمة، فهذه القيم التي غرست في الصحابة فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، 

 71لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا باهلل.
مذكور يقتضي أن يكون دافعا للكتاب أن يبحث عن روح الكتاب ال تأليفإن 

ه وسلم الذي حقق بها نجاحا لم علىه تربية الرسول صلى هللا إلىالعقيدة التي يستند 
الكتاب بناء عقيدة تربوية، إذ لم  تأليفه من قبل. ولكن األسف لم يعكس إلىيسبق 

ة اإلسالمية، رغم أنه هو التربوي من الناحية تيولوجيا ثاليقم الكاتب بتعريف نظرية 
 المطلوب الذي ينتظره القراء.  التيولوجيا

 القرائي، ويمكننا أن نجده في كتاب "مذهب التيولوجياوالخامس عشر: 
القرائي: من أسلوب القراءة الوثنية إلى أسلوب القراءة الربانية،" لقطب  التيولوجيا

الدين أيباك، وأخد من بحث دافع عنه صاحبه أمام لجنة المناقشة للحصول على 
الحكومي للعلوم  اليفي قسم التربية اإلسالمية في المعهد الع اليةدرجة اإلجازة الع

(. وقال قطب اإلسالمية الحكومية اآلنأصبحتالجامعة جونج ) بتولونج أاإلسالمية 
-1هذا الكتاب إلى قراءة للوحي األول سورة العلق اآلية  تأليفالدين أيباك: يرجع 

التي تشير إلى أهمية القراءة لآليات القولية: القرآن والحديث النبوي واآليات  5
ي الكونية الكون وما فيه، واآليات الصغرى في خلق اإلنسان واآليات الكبرى ف

 72خلق الكون.

                                           
 .  9(، ص 4116)جاكرتا: شركة راجا غرافيندو بيرسادا، ،  الثيولوجيا التربوي جالل الدين،  70
 .2-1المرجع السابق، ص.  71
)يوغياكرتا: الثيولوجيا القرائي من أسلوب القراءة الوثنية إلى القراءة الربانية قطب الدين أيبك،  72

 .8-9(، ص. 4118تيراس، 
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قتضيه اآلية الكريمة أن تقرأ وتتأثر بها، يجب على األمة اإلسالمية على ما تف
فمن خالل تلك القراءة يمكنهم الحصول على المعرفة، والفهم، والتعريف، 
واالعتقاد، واإليمان، ويجب أن يترتب على قراءتها التطبيق السلوكي في الحياة 

ية عمال بعلمها، وقال أيباك: إن نظرية القراءة في ذلك الكتاب نظرية شاملة اليوم
ي في مختلف المجاالت سواء في عالقة اإلنسان بغيره أو اليومفي عمل اإلنسان 

عالقته بالبيئة أو عالقته بربه، وسواء في التفكير، والتدبر، والبحث في آياته 
 73القولية والكونية.

مباحث: وهي القراءة ألول ما نزل من الوحي،  والكتاب يحتوي على ستة
 74وقراءة خلق اإلنسان دراسة عقائدية، والقراءة للعلوم، وأولو األلباب: قمة القراءة،

ه الكتاب من القراءة المناسبة لما يبديه كل مبحث من علىفذلك يدل على ما يتركز 
اءة بوجه جاد موضوع للقراءة، إال أن أيبك لم يقم بالبحث في تشكيل مذهب القر 

 وعميق. 
ّ

ّالجديد التيولوجيا مواصفاتّ
الجديدة التي قدمها المفكرون اإلسالميون اإلندونيسيون  التيولوجياتلك نظريات 

 التيولوجياعلى األقل جهود منهم في تطوير  ي، فه4102إلى عام  0891من عام 
 .باعتباره علما إسالميا خالصا يعاني عند الدارسين بالجمود في فترة طويلة للغاية

القديم  التيولوجياالقديم اختالفا جذريا، ف التيولوجيايختلف عن  ةالجديد التيولوجياإن 
، وصفاته، وعدله، ورؤيته في اآلخرة، وأفعالهيركز على ما يتعلق بذاته تعالى 

اإليمان والكفر والفسق و ، لطة الوحي، وكالمهالحق، وس وقدرة العقل على استقبال
الجديد  التيولوجيا و لهيات.والنفاق والشرك وغيرها من الموضوعات المتعلقة باإل

تحويل الخطاب من يسعى إلى  التيولوجياأن  ركز على الجوانب اإلنسانية، بمعنىي
                                           

 .1-2المرجع السابق، ص.  73
 .9-2المرجع السابق، ص.  74
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بارة أخرى إنها االتجاه النظري السماوي إلى االتجاه التطبيقي األرضي، أو بع
تشكيل لبناء مذهب عقائدي إسالمي يقوم على توجيه أعمال اإلنسان على أساس 

 القيم اإللهية.
تهدف إلى التخلي من المصالح السياسية التي حدثت  التيولوجيافعملية تطوير 

وقد أدرك هذا االتجاه خبراء  حيث كان الجو السياسي هو األغلب. في الماضي
ها عليالسياسي اإلسالمي يغلب التيولوجيا واستنبطوا أن فكرة  ياإلسالم التيولوجيا

نشأتها، فحقيقة التفكير وجوهره المتمثل في الروح الديني في التوجه السياسي 
 75.للتيولوجياوالسلوك االجتماعي لم يحظ باهتمام جاد في الثقافة العلمية 

وقال  للمذاهب القديمة.باعتباره تقييما الجديد له اتجاه سياقي  التيولوجيار فتطو  
ومن ثم صارت حركة  76القديم له اتجاه نصي، التيولوجيادمحم أركون إن تفكير 

محدودا بل مقيدا بالنص القرآني والحديث النبوي، والمفكرون  التيولوجياتطوير 
اإلسالميون اإلندونيسيون يحاولون أن يفتحوا تلك الحركة في أوسع ما يمكن بإقامة 

اييس المعيارية في الوحي والواقع العملي االجتماعي الثقافي النامي الحوار بين المق
في المجتمع المعاصر سواء في المجال االجتماعي السياسي أو االجتماعي 
الثقافي أو االجتماعي الديني أو االجتماعي االقتصادي أو االجتماعي التربوي، 

 وما إلى ذلك. 
وب النقدي المعرفي باعتباره طريقة الجديد باألسل التيولوجيار فلذلك يتم تطو  
ل السنة القديم بوجه عام وعند أه التيولوجيا، فإن فكرة التيولوجيا جديدة في خطاب 

قال دمحم أركون إن ثقافة التفكير اإلسالمي القديم خاصة ال يقبل نقدا وصفيا كما 

                                           
 .، ص(0899دار المعارف، : القاهرة)في قضية التصوف: المنقذ من الضالل،عبد الحليم محمود75

 .21-22 .، ص(0828)رسالة التوحيد، ودمحم عبده، 669-621
-096(، ص. 0881)بيروت: مركز اإلنماع القومي،  اإلسالم األخالق والسياسةدمحم أركون،  76

091. 
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فالنقد  77عند أهل السنة في الماضي في الحقيقة ال يعرف نهجا نقدا وصفيا،
بي اليس إال نقدا موقفيا يميل إلى الحكم بالكفر ألمثال ابن سنا والفار  ظاهرلا

لفيلسوف  اليوغيرهما من الفالسفة المسلمين الذين لم يتفقوا معهم كنقد اإلمام الغز 
المسلم في كتابه تهافت الفسلفة، بينما حاول ابن رشد الدفاع عن ذلك الفيلسوف 

فقد حاول فيه ابن رشد توضيح  .تهافت التهافتالمسلم بتقديم نقد وصفي في كتابه 
تسلسل آراء الفالسفة المسلمين بما انتهى به إلى أن العالم قديم، ولكن األسف لم 

 يحظ هذا النهج قبوال عند علماء السنة.
من األهمية بمكان، بل أصبح  التيولوجيافللنقد الوصفي في سياق تطوير 

 لتيولوجياللة لمعرفة جوانب الضعف ضرورة إن لم يكن مطلقا، فهو وسيلة فعا
، وألهميته الكبيرة ذكر جون بوسفيلد أنه ما للتيولوجياالقديم وتقديم بناء نظري جديد 

عاجزا عن فهم الحوار بين تاريخ القرآن وما وضعه من مقاييس  التيولوجيادام 
القديم، وهذه قضية خطيرة  تيولوجياثالمعيارية، فمن الصعب أن يظهر تغيير في 

ن كان  تقتضي النظر لكونها تتعلق بعلم المعرفة، ال علم الوجود وال علم القيم، وا 
 78كل من هذه الثالثة مترابط بعضها باآلخر.

القيم، ألن كال منها نظام أجل، إنه ال يمكن الفصل بين المعرفة والوجود و 
الثة، غير أننا عندما نريد أن الفسلفة، فكل نوع من الفلسفة ال بد وأن يشمل الث

فأهمها علم المعرفة، فإنه مبحث فلسفي له وظيفة التيولوجيا  نطور علما ومنه
خاصة في تطوير العلم، فهو يتمتع بمضمون المقاربة، والمنهج، والتنفيذ، والكيفية، 
واإلجراء، والطريقة وما إلى ذلك، وأما علم الوجود فهو يركز على موضوع العلم، 

القيم يركز على نتيجة العلم، وعلم الوجود وعلم القيم يتجهان اتجاها ثابتا، وعلم 
 وعلم المعرفة يتجه اتجاها حيويا. 

                                           
 .21(، ص. 0881)بيروت: مركز اإلنماع القومي، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي دمحم أركون،  77
، إعداد: اإلسالم في جنوب شرق آسيا، في اإلسالم الفلسفي في جنوب شرق آسياجون بوسفيلد،  78

 . 82م ب هوكر )إي ج بريل، ليدن(، ص. 
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 التيولوجيابناء من يتمكن بأن التيولوجيا تطوير لألمل في  فذلك يعني تحقيقا
تقدم  على إثارةالجديد المنير لألمة اإلسالمية من النمو في إندونيسيا، فيقدر 

مع اإلسالمي وحضارته في البالد التي تتكون من أكثر من سبعة عشر ألف المجت
 جزيرة.

 
ّخاتمةّ

: مهمتين يمكن استخالص نتيجتين ما سبق عرضهبناء على وفي النهاية، 
قدمها المفكرون المسلمون  للتيولوجيااألولى أننا وجدنا خمسة عشر مذهبا 

 التيولوجيا العقالني، و التيولوجيا، وهي 4102حتى  0891اإلندونيسيون منذ عام 
 التيولوجيا التعايش السلمي، و تيولوجيا التعددي، و التيولوجيا التحويلي، و
المعاصر،  التيولوجيا االجتماعي، و التيولوجيا الحيوي، و التيولوجيا التجديدي، و

 اإلسالمي، والسياسي  التيولوجيا والسلبي،  التيولوجيا المستضعفين، و تيولوجيا و
بالنسبة القرائي.  التيولوجيا التربوي، و التيولوجيا واالقتصادي،  التيولوجيا
نور خالص ماجد لالتعددي  التيولوجيا مسلم عبد الرحمن، ولالتحويلي للتيولوجيا 

 هما.يفي كتاب تصريحهمالعدم  تقرير الباحثينو  مامن جوهر أفكاره انتنبطفيس
نا تسعة مذاهب من المذاهب الخمسة عشر السابق والنتيجة الثانية: أننا وجد

قدوا المذاهب القديمة وأوضاع األمة اإلسالمية وأوضاع االقتصاد تناذكرها 
 التعددي، و التيولوجيا التحويلي، والتيولوجيا  العقالني، والتيولوجيا التجاري، وهي 

ي عند دمحم إنعام االجتماع التيولوجيا الحيوي، والتيولوجيا  التجديدي، و التيولوجيا
االقتصادي،  التيولوجيا التطبيقي، و التيولوجيا المعاصر، و التيولوجيا ، وعشا

تحاول أن تحقق وتوافق متطلبات ففي غضون ذلك فهي بجانب العمق في التنظير 
ة على استيعاب المشاكل اليالواقع في المجتمع المعاصر ومن ثم فلها قدرة ع

 []والتحديات المعاصرة.
ّ  
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